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KONTORET 
er lukket 
fra den 

19 dec.1975 
til den 

4 feb. 1976 
(begge dage incl ) 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
afholdes tirsdag d 30. marts kl. 19,30 . Dagsorden m. v. i næste nr. 

Søndag den 29.februar kl. 12 pr. 

FASTELAVNSFEST 

^MdesinqhihQ 
for børn, damer og herrer af begge køn! 

Chokolade, boller og frugt til børnene. 

Fine gaver til alle kattekonger og -dronninger! 

Mød op i god tid, da vi begynder præcis kl. 12 
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NYTÅR 
1976 

Atter er et år hastigt svundet hen, og 

her ved det nye års begyndelse vil jeg 

gerne takke alle de mange medlemmer 

og venner af Sundby Sejl Forening, der 

har gjort en indsats, stor eller lille! til 

gavn for os alle, så vor forening har 

kunnet komme igennem året 1975 på 

rette køl. 

Med ønsket om et godt nytår skal der 

også lyde en tak til de mange kommu

nale og statslige myndigheder, Sundby 

Sejl Forening igennem året har haft kon

takt med. Vi er alle steder blevet mødt 

med velvilje og forståelse for vore pro

blemer og ønsker; ikke alt har kunnet 

løses på en gang, og slet ikke i disse 

alvorlige økonomiske tider. 

Ved det gamle års begyndelse var talen 

om bådskatten endnu på sit højeste, og 

bølgerne gik højt i pressen og i folke

tinget. Takket være en enig sejlsports-

presse og en åbenlys tilkendegivelse fra 

menige medlemmer af sejlklubberne lan

det over, blev denne idræts-tvangsskat 

effektivt gravet ned, forhåbentlig for 

ikke atter at dukke op i en anden for

klædning. 

Det var derfor med nogen forundring, 

vi på samme dag som efterårsgeneralfor-

samlingen skulle afholdes, modtog an

modning fra Københavns skattevæsen om 

at medvirke til en indirekte oprettelse af 
et bådskatte-kartotek. Formålet var for så 
vidt godt sløret, idet man appellerede til 

vore følelser som gode skatteborgere og 
kun kunne være interesseret i, at alle blev 

beskattet også af grå og sorte fortjene
ster og skjulte formue-i. 

Det var så sandt, som det kunne være, 

og vi gav da også udtryk for, at vor me

ning var den samme; men derfra og så 

til at vi skulle arbejde for skattevæsenet, 

uanset hvilken hjælp de tilbød, der måtte 

vi sige stop! Bestyrelsens arbejde er fri

villigt og ulønnet og udføres af sports-

og interessemæssige grunde til gavn for 

vore medlemmer, til gavn for dansk sejl

sport og i sidste ende også til gavn for 
det danske samfund. En enig bestyrelse 

og generalforsamling stod da også bag 

mig i dette standpunkt, at det ikke var 

noget for en sejlklub. 

Vort blad nyder megen anerkendelse 

i vide kredse og virker som et godt kon

taktmiddel 'til vore medlemmer. Bladet 

udsendes til samtlige sejlklubber under 

Dansk Sejlunion, til organisationer af sø-

sportsmæssig interesse, til kommunale og 

statslige myndigheder og enkelte perso

ner, der kan have nytte af at høre vor 

mening, samt til sejlsports-pressen og de 

lokale blade; det sidste har vist sig at 

være en ganske nyttig og effektiv foran

staltning, sidst ved den såkaldte henven

delse fra skattevæsenets side, idet bladets 

omtale af sagen efterhånden blev bragt 

mere eller mindre uforkortet i store dele 

af den danske presse og medførte, at jeg 

selv og næstformanden kunne få vor 

mening ud til en større offentlighed. 

Bestyrelsens samarbejde er godt og for

nuftigt, og de forskellige udvalg virker 

efter hensigten, uden at vi derfor skal be

tragtes som en sammenspist klike i for

eningen ; de beslutninger, der bliver truf

fet, er alle vedtaget til gavn for Sundby 

Sejl Forening og dens medlemmer. 

Det nye år er, når disse linier skrives, 

knapt nok begyndt, og et større repara

tionsarbejde i klubhuset skal udføres, in

den vi atter åbner dørene for medlem

merne, først og fremmest skal gulvet i 
restauranten udskiftes med Leca beton og 
ny vinylbelægning; der skal males og re

pareres, og det er også nødvendigt med 
en ny strømfordelertavle. Desuden er der 

det mangeårige problem med de lunkne 

øller, som vi håber, der også er penge til 

i denne omgang. 
Junior-afdelingen med den stadig vok

sende tilgang af ungdom har behov for 

yderligere en yngling, hvis alle skal have 

mulighed for at lære at sejle; vi søger 

hertil et bidrag fra Tuborgfonden, som 

vi håber vil imødekomme vort beskedne 

ønske i denne omgang. 

Derudover har vi en genopretning af 

det såkaldte motorskur på programmet, 
og en ombygning af det gamle maste

skur, så hver mast får sin plads; lige

ledes er den tid snart nær, hvor traktoren 

er komplet udslidt og må fornyes. Besty

relsen er da også kun glad for, at med

lemmerne vedtog den foreslåede kontin

gentforhøjelse og forhøjelse af pladslejen 

for det kommende år - det giver os mu

lighed for stadig at vedligeholde og for

bedre vore forhold i foreningen. 

Af sportsmæssig interesse for det kom

mende år bliver der en række kapsejlad

ser, bl. a. danmarksmesterskab i flipper

jolle og Amagerkredsens hovedkapsej
lads som de største; derudover er der en 

række jolle-sejladser, Øresundsrunden for 

motorbåde i samarbejde med Skånes mo-

torbådsforbund, og et Bandholmer stæv

ne, og som afslutning på sæsonen »Hven 

rundt«, åbent for alle klubber. Det kræ

ver meget af SSF, og vi håber, at med

lemmerne i lighed med de sidste åringer 

vil give en hånd med i disse arrange

menter. 
Mit arbejde i Dansk Sejlunion og Ama

gerkredsen har kun kunnet lade sig gøre 

takket være en god bestyrelse og de man
ge medlemmer, der gør en indsats for, at 

alt skal fungere til fælles gavn og trivsel 
for os alle. 

Jeg ønsker derfor alt godt for Sundby 

Sejl Forening og dens medlemmer og 

venner i det nye år 1976. 

Godt nytår! 
Hans Guldager. 
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Bestyrelsesmødet 
den 2.-12. 1975 

Else Madsen og Bent Petersen havde 

meldt forfald. 

Jollerepræsentanten var ikke mødt. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Havn og plads. 

3. Klubhus og fester. 

4. Juniorafdelingen. 

5. Motorbåde. 

6. Sikkerhedsafdelingen. 

7. Bladet. 

8. Eventuelt. 

1. På grund af travlhed med bådudstil-

ling og møder i november havde man ik

ke afholdt bestyrelsesmøde i denne må

ned, derfor ingen protokol. 

Formanden oplæste div. skrivelser, som 

toges til efterretning. 

Et medlem ansøgte om kontingentned

sættelse på grund af pensionering. Da 

formalia var i orden iflg. lovene, bevilge

des dette. 

Et medlem havde indsendt en skriftlig 
klage over, at han var blevet slettet for 
for sent betalte ydelser. Klagen kunne 
ikke tages til efterretning, da sletningen 
var sket helt i overensstemmelse med 

foreningens love. 
Vedrørende fornyelse af gulvet i klub

huset udtalte formanden, at han havde 

ansøgt kommunen om tilskud til dette 

arbejde. Man havde fået afslag med den 

begrundelse, at der kun bliver givet til

skud til beboelsesejendomme. 
Klubhusudvalget havde indhentet 3 til

bud på udførelse af gulvarbejdet. Man 

diskuterede tilbuddene, og man beslutte

de sig for at antage det billigste, som 

var fra tømrermester Dan Hansen, som 
byggede det nye masteskur. 

Prisen var kr. 8965,- plus bortkørsel af 

affald ved opbrydning af det gamle gulv. 

Til denne pris kommer så prisen for på

lægning af vinyl. 

Formanden bekendtgjorde de forelø

bige datoer for kapséjladser i Amager
kredsen i 1976. 

I henhold til det på sidste generalfor

samling vedtagne forslag om oprettelse 

af en kollektiv brandforsikring af grej-

skurene, nedsattes der et udvag bestående 

af Hans Guldager, Orla With og Kjeld 

Blickfeldt. Udvalget skal udarbejde sta

tutter for forsikringen. 

Endvidere omtaltes SSF's stand på båd

udstillingen i Bella-Centret. Denne havde 

afgjort været en succes. 

Da foreningen ikke ligger inde med 

flere krus og askebægre med foreningens 

stander, og da der stadig er efterspørgsel 

på disse ting, enedes man om at bestille 

et nyt parti, mens der endnu er lavere 

momsafgift. 

Formanden opfordrede de betræffende 

udvalg til, til næste møde at have udar

bejdet et budget for 1976. 

Angående en ny køledisk, som klub

husudvalget har talt om så længe, mente 

udvalget, at det ville være en fordel, om 

man kunne etablere en sådan, når den 

gamle disk alligevel skal flyttes under 
gulvfornyelsen. Man enedes om at tage 

sagen op igen på næste bestyrelsesmøde, 
den 6. januar. 

2. Fra havneudvalget oplystes det, at 

spillet på nordre plads er gået i stykker. 

Der var kommet forespørgsel fra en 

lystfisker- og passagerskipper fra Kastrup, 

om hans fartøj kunne få vinterkvarter i 

Sundby havn. Man drøftede spørgsmålet, 
og da det drejer sig om et erhvervsfartøj, 

enedes man om, at man ikke kan imøde

komme andragendet, da dette vil være i 
strid mecT foreningens love, ligesom det 
ville være uforeneligt med vor status som 
sportsklub, der modtager støtte som så

dan. Vi kunne jo så hurtigt få havnen 
fyldt op med fiskerbåde, som ville have 

et fint udgangspunkt i SSF's havn. 
Orla With leder med lys og lygte efter 

en virksomhed, som kan fremstille de nye 

kontrolmærkater med numre på havne

pladserne. Der er kommet et par tilbud 
ud af det, men der søges videre efter de 

billigst mulige, og samtidig de bedst eg

nede til formålet. 

Den store vogn skal have et gennem

gribende eftersyn og reparation til næ
ste år. 

De vilde katte på pladsen, som er ved 
at være en plage, idet de nu også er be

gyndt at gå om bord i bådene, skal nu 

fjernes. Sekretæren har fået besked på at 

rekvirere en autoriseret kattefænger. 

3. Klubhusudvalget omtalte de ting, der 

var blevet udført, og de ting, der skal ud

føres i nærmeste fremtid. 

Busturen til Marinemuseet i Helsingør 

med påfølgende spisning og dans på Ma
rianelund Kro, var blevet en stor succes 

som ventet. 

Den 21. december afholdes der jule

træ for medlemmernes børn. 

Den 20. februar afholdes der film- og 

radioaften for radiovagterne og i øvrigt 

alle, som har lyst til at deltage. 

Søndag den 29. februar afholdes der 

fastelavnsfest for børnene. 

Generalforsamlingen fastsattes til tirs

dag den 30. marts kl. 19,30. 

4. Juniorlederen oplyste, at man havde 

fået alle bådene i hus. 

Det nyligt afholdte juniorbal var gået 

godt og havde givet et pænt overskud. 

Man ville gerne have en flipper-jolle 

med til kapsejlads den 26.-12., hvorfor 

der anmodedes om at få forlænget for

sikringen til året ud. 

Endvidere kunne man tænke sig at få 
rådighed over nogle timer i svømmehal 

til optimistjollesejlerne. Det undersøges, 

om der kan skaffes plads. 

Juniorlederen gentog ønsket om endnu 

en Yngling, da man ellers måtte se i 

øjnene, at man må lukke for tilgang til 

afdelingen. 

Efterlyste endvidere reparation af taget 

på juniorskuret. 

Også håndværktøj manglede man og 
anmodede om tilladelse til køb af dette 

i fornødent omfang, evt. for overskud 

fra fester. 

5. og 6. Intet. 
7. Bogtrykkeren er gået over til offset-

trykning af bladet, dette gør bladet billi
gere. Der ankedes igen over bladets sene 

fremkomst. 
8. Til eventuelt intet. 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 
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BREVE TIL SSF 
Hjertelig tak for udvist opmærksom

hed på min 70 års fødselsdag. 

Rigger Ejner. 

Tak 
Min hjerteligste tak for venlig op

mærksomhed på min 70 års fødselsdag. 

Petter 426. 

Hjertelig tak for venlig opmærksom

hed ved vort guldbryllup. 
H. og O. Futter er. 

Hjertelig tak for opmærksomheden 

ved min 70 års fødselsdag. 

Carl Damhave. 

Julen 1975. 
Sundets Marinedistrikt og Stevnsfort 

ønsker en glædelig jul samt et godt nytår 

med tak for samarbejdet i året, der gik. 

Med venlig hilsen 

P. Jakobsen 

operationsofficer. 

Limhamns Segelsållskap 
Malmo 1975-12-16. 

Vi onskar er alla en riktigt GOD JUL 

OCH GOTT NYTT SEILÅR. 

Med seglarhålsning 

P-A Yt ternian 

Ordf. i Limhamns SS 

Odense Yachtklub 
Hermed vil jeg gerne takke jer, fordi 

I så venligt året igennem sender os et 
eksemplar af SSF, som jeg altid med in

teresse læser. 

Som en yderst beskeden tak for jeres 

venlighed vil jeg gerne med disse få 
linjer sende foreningen, dens bestyrelse 
og foreningens medlemmer ønsket om en 
glædelig jul og et godt, heldbringende 

1976. 
Mine venligste hilsener 

H. Brogaard Petersen. 

I FEBRUAR MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 12-13 

Aabenraa, julen 197i 

Aabenraa Sejl Club ønsker hermed alle 
folkebådssejlere i Danmark en glædelig 
jul samt et godt nytår — med håbet om 
en god sejlsæson 1976! 

Samtidig udtrykker vi håbet om, at vi ser 
mange af jer på Aabenraa fjord til DM 
for folkebåde i dagene 3. -9- juli 1976! 

Med sejlerhilsen 
AABENRAA SEJL CLUB 

JULETRÆSFESTEN 
Juletræsfesten i år blev den største i 

foreningens historie - ikke mindre end 

200 børn var inviteret, og lige så mange 

voksne havde købt billet. 

Vagn åbnede festen ved at byde vel

kommen, og han fik børnene til i talekor 

at råbe på julemanden, der så endelig 

kom frem med fire nissepiger, der blæste 

en julemarch på fire trompeter. 
Så dansede man ellers om juletræet 

syngende de gamle julesange. 

Festudvalget havde været i sving alle

rede flere dage forinden, og dagen før 
havde man pakket de mange godteposer. 

Allerede mens der dansedes om juletræet, 

stod mange børn i kø foran lugen til kon

toret: det kunne ikke gå hurtigt nok med 
at få fat i de velfyldte poser. 

Efter at julenissen havde leget med 
børnene, serveredes der sodavand og jule
boller, der var skænket af Poul Bager 
(se En leverandørs afgang andet sted i 

bladet, red.). Hermed en hjertelig tak, 
ligeledes til Kristine, der skænkede van

det. 

Efter dette var der konkurrencer, hvor 

alle deltagerne fik præmie, og til sidst 

blev der uddelt ispinde, således at det var 

nogle mætte og trætte børn, der drog 

hjem sent på eftermiddagen. 

Vi takker alle børnene, fordi de mødte 

så talrigt op, og håber, at vi ses til faste

lavnsfest søndag den 29. februar kl. 12 

præcis. 
Jul. E. Nissen 

KLUBHUS * FESTER 

20. februar Radiomøde 

29. februar Fastelavnsfest 

6. marts Juniorbal 

30. marts Generalforsamling 

Indtil 1. april lukker klubhuset 

kl. 18 mandag, tirsdag og ons
dag. 
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BÆREBØLGEN 

Så blev jule- og nytårsfestlighederne 

overstået igen engang, og hverdagen med 

arbejde og møder er atter over os. 

Som et supplement til mine bedste øn

sker om et godt nytår til alle vennerne i 

Sundby Sejl Forening, samt til alle gode 

venner ude omkring i landet, skal jeg 

lige fortælle en lille solstrålehistorie. 

Som optakt til julen havde Poul Bager 

og Erik Købmand arrangeret en julefro

kost, en af dagene før jul. 

Jeg blev anmodet om at komme til ste

de kl. 16 - man ville tale med mig. Jeg 

ransagede min samvittighed og tænkte 

på, hvad f jeg nu havde gjort for

kert. 

Stor var min overraskelse, da jeg kl. 

16, lidt duknakket, trådte ind i Pejssalen 

og blev overøst med en masse pæne ord 

af Poul Bager, hvorpå jeg fik overrakt en 

kuvert, indeholdende 723 kroner, som 

bagefter blev suppleret med endnu 35 kr., 

altså i alt 758 kr. Beløbet skulle anvendes 

til hjælp til den ny radiostation, som vi 

skal købe, inden vi starter på sæson 1976. 

Jeg var næsten målløs - vel ved jeg, at 

Poul Bager m. fl. aldrig har været bange 
for at rive lidt af de store sedler ud af 
læderet, når det har knebet med lidt »hur

tig hjælp«, men denne gestus oven i hat
ten - ja jeg syntes, at det var fantastisk 

flot. 
Derfor siger jeg til alle jer, kammera

ter, som har hjulpet til med vagttjene

sten og brugt noget af jeres kostbare fri

tid for at kunne hjælpe andre: Værsågod 

kammerater, dette er til jer - æren er 

jeres - thi uden jer kunne vi ikke lave 

noget. 
Men glem ikke at glæde jer med mig 

over, at der er kammerater i foreningen, 

der tænker på jer og værdsætter jeres 

arbejde. 
Og hvad venter man så, at der kommer 

ud af denne erkendtlighed? Selvfølgelig 
ikke andet, end at vi mødes allesammen, 

og om muligt endnu flere, når den nye 

sæson står for døren, klar til at tage en 

tørn igen - og det gør vi da. Det er 

skønt at være fælles om en god sag, når 

den kan være til gavn for andre - og for 
os selv. 

Med det fattige, men velmente ord: 

TAK! Til Poul Bager og alle hans brave 

frokostgæster, som bortauktionerede de

res julegaver til fordel for radioarbejdet 

i Sundby Sejl. 

Reinhardt Hansen. 

Fredag den 20. februar kl. 19,00 invi

terer SSF alle radiovagterne med deres 

koner til en hyggeaften. 
Programmet er ikke endelig fastlagt 

endnu, men vil blive bekendtgjort ved 

opslag i klubhuset - eller ved henven

delse til SU 74 73. 
Reinh. 

Der er efterhånden kommet flere appa

rater på markedet, som er godkendte ef

ter de nye bestemmelser fra P. og T. 

Af »gamle kendinge« på hundrede 

milliwatt, som har opnået ny typegod

kendelse på 500 mW, kan nævnes NA

TIONAL RJ 50. 
Det koster, så vidt jeg har fået op

lyst, kr. 295,- at få den gamle »spille« 

bragt i overensstemmelse med de nye 

bestemmelser. 

HAR DU HUSKET AT ØNSKE DIG 

EN TRILLEFLØJTE I JULEGAVE??? 

Ellers, skynd dig at søge en efterbevil

ling !!! 
Klart slut! S S 630. 

Nødtelefon på Flakfortet 
Vi gør opmærksom på, at der på Flak

fortet er installeret en nødtelefon med 

direkte forbindelse til Middelgrundsfor-
tet. Telefonen må kun bruges i nødstil

fælde, og altså ikke til at ringe hjem og 

få en hyggesludder. 

Mange synes, at 2. juledag ligger uden 

for sejlsæsonen, men ikke desto mindre 

deltog fire raske juniorer denne dag i et 

jollestævne i Roskilde med klubbens flip

per] olie »Amagerkaneren« og Karstens 

»Stærk tobak«. Sidstnævnte måtte des

værre udgå med knækket mast fra en god 

position. »Amagerkaneren«, der blev sej

let af Jan og Kim, opnåede en 4. og 7. 

plads, og det gav sammenlagt en 5. plads. 

Vejret var rigtig kedeligt med stærk blæst 

og regn, så alene det at deltage må be

tragtes som lidt af en præstation. 

Juniorbal 
afholdes lørdag den 6. marts. Mere her

om i næste nummer, men reserver dagen 

allerede nu. 

Klargøring 
Vi minder om, at der hver lørdag og 

søndag fra kl. 10 arbejdes med klargø

ring af juniorafdelingens både. Der kun

ne godt møde nogle flere af de små til 

at deltage i arbejdet. Husk arbejdstøj og 

madpakke. 

Efterlysning 
Vort medlem nr. 482, Månsson, mang

ler 1 stk. norsk flydrikanker med tilhø

rende tovværk (fjernet fra midterbroen). 

Kan afleveres på kontoret. 

^fcedefig ny far ønsfee§ arte med[emmer 

og venner af. åund&y Sej [forening, med 

tak for åref der srnndf. 

^Kristine £arsen 
£Resfauratriee 
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r FILMAFTEN 

fredag den 20 februar kl.20 

KON-TIKI 
med Thor Heyerdahl over Stillehavet 

NB. Alle radiovagter med koner 
møder kl.19 i Pejsesalen 

Gave til klubben 
Nogle af restaurationens faste kunder 

havde fået den gode idé at holde jule

frokost i klubhuset. Hver skulle med

bringe en lille gave, som blev solgt på 

auktion. Der indkom ved auktionen 758 

kroner, som man skænkede til klubben. 

Hjertelig tak. 

SSF's kollektive brand
forsikring (selvforsikring) af 
medlemmernes grejskure 
Statutter: 

1. Midlerne til denne forsikring frem

skaffes ved, at medlemmerne, sidelø

bende med indbetaling af skur-plads

lejen, indbetaler kr. 10,00 til kollek

tivforsikringen. 

2. Disse ekstra penge sættes ind på en 

særlig bankkonto til højeste forrent

ning. 
Indbetaling standses, når formuen er 

på kr. 50.000,00 (ca. 10 år). 
3. Såfremt brandskade opstår, vurderes 

skaden af et udvalg, bestående af tre 
bestyrelsesmedlemmer, som fastsætter 

erstatningssummen i forhold til kapi
talens størrelse på skadedagen. 

Der kan højest ydes kr. 1000,00 pr. 

skur. 
4. Såfremt der brænder mange skure på 

een gang, må det til rådighed stående 

beløb deles ligeligt mellem de skade

lidte. 

5. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade 

eventuelle skader udbedre af egne 

håndværkere. 
Vor sikringsudvalget. 

Rød-grøn-rød-grøn 
Havneudvalget gør opmærksom på, at 

der er installeret nye sikringsrelæer. Disse 

er meget følsomme og slår ud for et 

godt ord. Brug derfor kun godkendte 

ledninger med røde og grønne stikprop

per. Du kan købe dem monteret på kon

toret. Få forholdet bragt i orden inden 

foråret, så vi undgår alle de irriterende 

strømafbrydelser. 

* 

En leverandørs afgang 
Jeg har haft den fornøjelse at levere 

brød igennem ca. 13 år til SSF, når vi har 

haft juletræ, fastelavn og varme rund

stykker til pinsemorgen, og selvfølgelig 

har det ikke kostet Sundby noget i alle 

de år. 

På grund af sygdom har jeg måttet af

vikle min forretning, men jeg har skaffet 

en anden leverandør, og derfor vil jeg 

gerne; have lov til at rette en udtalelse, 

som Holger Lagkage kom med til jule

træet, at det var mig, der havde givet 

julebollerne. Det er det ikke, det er 

bagermester John Jensen, Amagerbro

gade 106, også medlem af SSF, så jeg 

synes, han her igennem vores blad skal 

have æren af det, han gør for klubben, da 

han for eftertiden har lovet at levere brø

det til juletræ og fastelavn. 

Men bare rolig, de varme rundstykker 

pinsemorgen vil jeg også finde en udvej 

for at skaffe. 

Kammeratlig hilsen 

Bager Poul. 

HUSK! HUSK! 

Det koster 100 kr. ekstra hvis 

K o n t i  n g e n t  
og pladsleje, der forfalder 1.1.76 ikke er betalt inden 

15.3.76 
Kontingentet er pr. halvår: 
Aktive Kr. 95,00 
Passive Kr. 30,00 
Juniorer . Kr. 45,00 
Skurleje pr. enkelt skur (incl. forsikring Kr. 50,00 

Pladsleje pr. m2 kr. 20,00 + kr. 3 i moms pr. fartøj 
Kontoret åbner igen 6.2.76 

Kasserersken 
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Banken 
der dækker 
hele A mager 

AUTOBANK 

Q& Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

FM og BRIT 
marinemotorer 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt. 

En stærk robust opbygning sikrer lang levetid, 

og de har en rolig, lydløs gang. 

FM Benzin/Traktorlin fra 5 — 19 hk 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisliste 

Vi køber Deres gamle motor 

Brit benzin 5 og 10 hk, vægt 67 og 83 kg 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

TRY] 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V *> 35 6788 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 30 70 02 
Dr. Elisabethsalle 1 Valby Langgade 226 

L A F A Y E T T E  - Z O D I A C - H A N D I C  

Bådradio-
Walkie-talkie 

købes med 10° o rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malmo 

DET ER EN GOD INVESTERING 
at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1500 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej IB 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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• SUNDBY SEJL-FORENING ( 
""""~ Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 j 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION | 

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 ... 50 73 23 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 .. SU 74 73 

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 
Havneudvalg: Jens Green Jensen, Hesssnsgade 49 581513 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S 58 49 37 

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. AM 27 53 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

IIIUWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllillllinillllinillllH 

Forsidebilledet: 

DER HOLDES UDKIG. Foto: Frits Kleis. 
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Kasserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. 10—20,30 
i klubhuset 
tlf. 59 35 80 

Kedaktoreii 

træffes den sidste 

torsdag1 i hver 
måned 

Husk postgiroen 70 56516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

BRUG KUN LOVLIGE LEDNINGER 

GENERALFORSAMLING 
Følgende er på valg: 

Sekretæren, Reinhard Hansen 

Skolechefen, Bent Petersen 

2 repr., Jens Green Jensen, Vagn Preisler 

1 motorbådsrepræsentant, Holger Nielsen 

1 suppleant, Carsten Barner Nielsen 

Kasserer Erna Christensen 

Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

Revisor Gøsta Øberg 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

Redaktøren, Holger Møller 

2 juniorudvalgsmedlemmer, Knud Jensen 

og Søren Bødtker 

2 målere, Klaus Akkermann og Thorup 

Dagsorden: 

Tirsdag den 
i. Valg af dirigent. 

30. marts 2. Protokol og beretning. 

kl. 19.30 3. Regnskab 

4. Valg 
præcis 

5. Lovændringsforslag 

i klubhuset 
6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 9. marts kl. 19,30. 



Festudvalget arrangerer — på talrige opfordringer 

MARITIM SKOVTUR 
TIL SVERIGE!! 

* 
* 

lørdag den 27. marts kl, 11,45 

Fro SSF, med bus til TUBORG havn, hvor 
vi på en Scarlett båd vil nyde 

Det store kolde bord 
MED SANG OG DANS 

HJEMKOMST???? senere! 
med bus tilbage til SSF, hvor andre har 
sørget for musik for de overlevende. 
(Transport med trillebør fra båd til bus 
arrangeres for særligt hårdt ramte) 

Festudvalget håber på sædvanlig stor til
slutning. Vi lover, at det nok skal blive 
sjovt, og alt dette for den billige pris af 

kr. 60,— pr. prs. 
alt incl. dvs.: 

Bus t/r -det usandsynlige + 1 øl f 1 snaps 
(måske mere). 

Tilmelding i kontortiden hos PLØK - se
nest 25. marts. 





Bestyrelsesmødet 
den 6.-1. 1976 kl. 19.30 
Dagsorden: 

1. Protokol 

2. Beretning 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Joller 

9. Motorbåde 

10. Sikkerhed 

11. Bladet 

12. Eventuelt. 

1. Protokollen oplæstes. Der var ingen 

kommentarer. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, her 

iblandt nytårshilsener fra Sundets Mari

nedistrikt og Odense Yachtclub. 

En skrivelse fra Sundby lokalråd, der 

efterlyste oplysninger om hvad der evt. 

kan gøres for ungdommen i Sundby, over

lodes det til juniorlederen at kigge nær

mere på. 

Formanden omtalte den nylig afholdte 

generalforsamling i KSU, ved hvilken et 

af S.S.F. stillet forslag om en pladsmand 

på Flakfortet blev nedstemt, hvorimod 

S.S.F.s forslag om nedsættelse af et hav

neudvalg blev vedtaget. Endvidere oply

stes det, at der er blevet etableret en nød

telefon på Flakfortet, med direkte forbin

delse til Middelgrundsfortet, hvor der er 

døgnvagt. Telefonen må dog kun benyt

tes i nødsfald. 

Vedrørende den kollektive brandfor

sikring af skurene, oplæste formanden 

de af det dertil nedsatte udvalg udforme

de statutter. 

Der har været kattefænger på pladsen. 

Der blev aflivet ialt 28 katte, som har 

kostet foreningen den nette sum af kr. 

30.- pr. stk. - og det har kostet kom

munen lige så meget. 

Vor ansøgning om timer i den nye 

svømmehal til optimistsejlerne har ikke 

kunnet imødekommes i denne vinter, der 

må søges tidligt inden næste vintersæson. 

3. Orla With havde indhentet tilbud på 

fremstilling af mærkater til både med 

plads i havnen. Prøver og tilbud blev be

set og det vedtoges at bestille til 3 års 

forbrug, hvilket gav en favorabel pris. 

Havneudvalget forelagde et budget 

over arbejder, der skal udføres i den 

kommende tid, så som reparationer på 

plads og broer, motorskur, gi. masteskur 

og lys på broer m. v. 

4. Fra klubhusudvalget oplystes det, at 

istandsættelsen af klubhuset var påbe

gyndt. Man diskuterede den tidligere om

talte nye køledisk til restaurationen. Der 

var enighed om, at der var penge at spa

re, hvis den kunne laves nu, da man alli

gevel skal flytte den gamle disk i anled

ning af gulvfornyelsen, og med udsigten 

til en kortere henstand med betalingen, 

mente man nok, at kunne give grønt lys 

for også denne ting. 

5. Skolechefen oplyste, at der bliver af

holdt navigationsafslutning lørdag den 

20. marts. 

6. Juniorlederen oplyste, at en »Flipper-

jolle« havde deltaget i kapsejlads ved 

Roskilde, 2. juledag, og havde opnået en 

4. plads og en 7. plads, sammenlagt var 

det blevet til en 5. plads. 

En af juniorernes jollevogne er blevet 

fjernet fra pladsen. 

Det oplystes endvidere, at der afholdes 

juniorbal lørdag den 6. marts. 

Juniorlederen udtalte, at det tidligere 

omtalte ønske om at få en ny Yngling, 

nu er brandaktuelt, da man står overfor 

at måtte lukke for tilgang til juniorafde

lingen, hvis man ikke får mere fartøjs-

kapacitet, idet samtlige afdelingens far

tøjer er belagte hver aften i den kommen

de sæson, og endda mangler man plad

ser til juniorerne. 

Der opstod en livlig diskussion om, 

hvorvidt man skal søge anskaffet et nyt 

fartøj til juniorerne, idet motorbådsrepræ-

sentanten, stærkt støttet af klubhusudval

get, påpegede at det forlængst var vedta

get, at man skulle anskaffe et motorfar

tøj, som kan bruges til ledsagerfartøj, 

dommerskib o. s. v., og at det snart er på 

tide, at man gør noget for motorbådssej-

lerne. 

Efter at det var blevet klarlagt, at mo-

torbådssejlerne jo ikke havde ytret noget 

ønske om at få anskaffet en hjælpebåd, 

og at et sådant fartøj jo først og frem

mest vil komme sejlerne tilgode, samt at 

man jo netop for at tilgodese motorbåds-

folkene havde taget motorskuret på pro

grammet, enedes man om at søge tilveje

bragt midler til indkøb af en Yngling. 

Der måtte dog afstemning til, og resulta

tet blev, at 8 stemte for anskaffelse af 

Ynglingen, ingen stemte imod og 2 und

lod at stemme. 

7. Kapsejladschefen udtalte, at hun, med 

hensyn til budgettet, ønskede at arbejde 

ud fra sidste års omkostninger. Omtalte 

kommende dommerkursus. 

8. Jollerepræsentanten omtalte ønsket om 

at bygge et antal grejskabe på jolleplad

sen, nogle der vil blive mindre end for

eningens standardskabe. 

9. Motorbådsrepræsentanten fremsatte si

ne ønsker om, hvordan man bør retablere 

motorskuret og pladsen foran samme. 

10. Sikkerhedsudvalget vil afholde mø

de i januar for at tilrettelægge den kom

mende sæsons arbejde. 

11. Til bladet var der intet. 

12. Eventuelt. Der blev rettet forespørg

sel om, hvordan det går med vinduerne 

til Flakfortet. 

Orla With omtalte gaver som forenin

gen havde fået til jubilæet, og ankede 

over, at de var stuvet ind i skabe. Efter

lyste hylder til tingene. 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.-1.-75 "til 31.-12.-73 

Indt ægt e r: 

Ydelser fra medlemmerne: 
Indskud 
Kontingenter: 
Aktive 
Aktive (bøder) 
Passiver 
Junior 

Pladslejer: 
Aktive 
Aktive (ekstra kontingent) 
Vinteroplæggere 
Afgift skabe 
Afgift haver 

177.539,10 
12.2oo,oo 

7 . 0 0 0 , 0 0  

6-357,5o 

113.623,50 
1 . 0 0 0 , 0 0  

4 3 . 2 5 4 , 0 5  

51. 4 0 0 , 0 0  

2O3.O96,6O 

157-877,55 
lo. 9 4 o , 0 0  

115 , 0 0  

Salg af: 
Emblemer 
Klubmærker 
Slips- Kasketpuder 
Krus- Nøgler 

Indvundne renter 

453,15 
38l,7o 
6l7,3o 

1.763,9o 426.645,2o 

1.O75,O8 
_=427.72o128_ 

Udgifter: 

Havnen: 
Fornyelser og repr. 
Materialer 
Udgravning 
Tilskud fra kommunen + 
Opkrævede havnepenge 
Udgifter vedr. havnepenge 

Pladsen: 
Lejeafgift + skatter 
El.forbrug 
Løn til pladsmanden 
Affaldsbeholdere 
Repr. af vogn, spil og traktor 
Grus og salt + kørsel 
Materialer 
Arbejde på pladsen 
Masteskur 
Jolleplads 
Flytning af både 
Motorskur 
Forsikring 
Leje af byggeskur 

13.685, 0 0  

5 . 0 0 0 , 0 0  

1.8o2,78 
1.142t5o 

7.19o,35 
2o4,2o 

8.685 , 0 0  

+ 660,28 

46.761,75 
16.576,85 
28.284,14 

5.o87,93 
3.324,38 
4.009,25 
7.863,64 

13.8o6,82 
13.1oo,74 
9.655 , 0 0  

69 , 0 0  

1.552,5o 
2.235,3o 
2 .3o4 , 0 0  

15.419,27 

150.023,3o 

Klubhus: 
Renter af lån 
Istandsættelse af lokaler 
Repr. af køkken 
Repr. af toilet 
Fornyelse og repr. 
Forsikring 
Lejeafgift 

18.782,26 
49.567,17 

928,25 
1.671,93 
5-746,54 
469,3o 

+ 75.186,00 1-979,45 



transport 

Bladet: 
Trykning 
Forsendelse 
Ekspedition 
Annonceindtægt 

Fester: 
Juletræ 
Matine 
Fastelavn 
Bustur 
Standerhe jsning 
Sejlerbal 
Set. Hans 
West-tur 
Afriggergilde 
Andespil 
Svagføredag 
Fisketur 

Administration: 
Telefon 
Administration 
Frimærker og attester 
Gaver 
Kontingenter 
Kont orart ikler 
Generalforsamling 
Møder og rejsepenge 
Bella Centret 
Krus, Emblemer m.m. 
A.T.P. 

Bestyrelsesmøder 

Sejlerskole: 
Undervisning 
Materialer 
Fornyelser og repr. 
Møder 
Forsikring 
Startpenge 
Afskrivning på Spækhugger 

Junior: 
Fornyelser og repr. 
Materialer 
Startpenge 
Kontingent 
Forsikring 
Juniorballer 

Kapsejlads: 
Præmier 
Materialer 
Fort æring-møder 
Startpenge 

Radio: 
Overtaget fra radioklubben 

Året s ove rskud 

75-366,31 
8.886,75 
527,35 

+ 13,725.75 

l.o4o,88 
560 , 0 0  

185,55 
5o7,oo 

5.841,3o 
2.724,4o 
1.53o,25 
196,85 

5.6o4,5o 
1.561,05 

43,4o 
^o2.oo 

1.882,25 
6 . 0 0 0 , 0 0  

2. 0 6 8,15 
389,5o 

17.139,55 
6.712,3o 

608,85 
4.563,89 
1.449,12 
2 . 6 0 0 , 0 0  

114 «oo 

2.786,7o 
1.989,85 
4.9o4,87 
-324,o5 

2.115,2o 
270,00 

30.756,00 

3.560,23 
4.026, 0 0  

1 . 0 6 3 , 0 0  

8 0 , 0 0  

3.558,90 
3.895,22 

4.613,25 
2 . o 9 2 , 6 0  

5.528,25 
-i- 5.973,3o 

71«054,66 

16.284,28 

43.527,61 

2.o4o,4o 

43.146,67 

8.392,91 

6 . 2 6 0 , 8 0  

+ 1.2o9,8o 

7o.8oo,73 
427.720,28 



Status pr. 31.-12.-1975 

Aktiver: 
Kassebeholdning 
Girokonto 
Bankkonto 
Bankbog 
Bankbog 
Bankbog Skolefond 
Bankbog, Brandforsikring skure 
Broer og indhegninger 
Vogn og skinner 
Øvelsesbåd 
Juniorbåde 
Optimist joller 
Skabe 
Spil 
Flagmast 
Klubhus 
Depositum Kbhn.s kommune 
Depositum Kbhn.s belysningsvæsen 

1.258,56 
657,38 
954,o9 

47.629,62 
83,13 

22.932,2o 
1 6 0 , 0 0  73.674,98 

1 , 0 0  

l,oo 

33.ool,oo 
l,oo 
1 , 0 0  

1 , 0 0  

1 , 0 0  

1 , 0 0  

475.ooo,oo 
3 . 0 0 0 , 0 0  

2.1oo,oo 

_5§§.782^98 

Passiver: 
Prioritetsgæld saldo pr.1-1-75 
+ afdrag 
Lån Kbhn.s kommune 
-i- afdrag 
Lån Amagerbanken 
-J- afdrag 
Lån Amagerbanken 
+ afdrag 
Skolefond saldo pr. 1-1-75 
+ bidrag 
+ rest på ny skolebåd 
Støttefond saldo pr. 1-1-75 
+ bidrag 
tilskud til div. arrangementer 

Diverse kreditorer 
Brandforsikring skabe 
Skyldig skat 
Skyldig moms 
Kapitalkonto saldo pr.1-1-75 
+ rest på ny skolebåd 
+ Årets overskud 

98.937 , 1 0  

10 .149,63 
3o;ooo,00' 
4 . 0 0 0 . 0 0  

89.990,75 
2o.ooo,oo 
54.ooo, 0 0  

54 . 0 0 0 , 0 0  

15.856,70 
55.831,50 
4 8 . 7 5 6 , 0 0  

1.7o3,93 
52,oo 

1.755,93 

222.853,93 
4 8 . 7 5 6 , 0 0  

7o.8oo,73 

88.787,47 

2 6 . 0 0 0 , 0 0  

69.99o,75 

o  , 0 0  

2 2 . 9 3 2 , 2 o  

0 , 0 0  

35.ooo,oo 
1 6 0 , 0 0  

I . 0 0 4 , 0 0  

497,9o 

342.41o.66 
__5§6.782i98_; 

Erna Christensen 
kassererske 

Medlemstal: Aktive lo91, passive 124, junior 8 5  

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

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret 

Jben^avr/februar 1976 

Gøsta Øberg 5berg 
revisor 

V ̂ n o lm-kasmus sen 
revisor 



Pligt 
til at hjælpe 
nødstedte 
Søsportens Sikkerhedsråd 
udsender hvert halve år sit lil
le blad »Søsportsinforma-
tion«, og i nr. 10 svarer orlog
skaptajn Bilde Jensen på et 
spørgsmål om, i hvilken ud
strækning de, der observerer 
nødsignaler, har pligt til at re
agere på disse, enten ved selv 
at yde hjælp eller ved at alar
mere andre, som kan hjælpe. 

Mange læsere vil nok allerede nu tænke, at 
det er da et underligt spørgsmål, for selvføl
gelig bør man søge at hjælpe, når der ønskes 
hjælp; dette er ethvert menneskes simple 
pligt, og mere er der vel ikke at sige om det. 

Bemærk derfor venligst, at spørgsmålet 
lyder: I hvilken udstrækning har de, der ob
serverer nødsignaler, pligt til osv., og dette 
indebærer, at spørgsmålet ikke kan besvares 
ganske kort, for der er vel ikke noget forkert 
i, hvis man fra sit fartøj observerer et af de i 
søvejsreglernes regel 31 givne nødsignaler 
så at overveje, om det besvær man får ved at 
hjælpe, om risikoen for ens eget liv og hel
bred og for andre personer, man har med i sit 
fartøj, om risikoen for skade på eget fartøj, 
om tidstabet og meget andet eventuelt beret
tiger til, at man forholder sig passiv eller 
nøjes med at alarmere andre, hvis dette er 
muligt. 

At spørgsmålet, vi her behandler, ikke ba
re er teori fremgår af, at der sidste efterår i en 
af landets større aviser var en fremtrædende 
opsats med overskrift: »Lad være med at 
hjælpe andre lystsejlere i nød. Efter afgørel
sen i dag har min hjælp kostet mig 55.000 kr., 
så nu er jeg kureret for at være venlig overfor 
andre. Når jeg sejler »Sjælland Rundt« næ
ste år, så vil jeg sejle lige forbi, hvis jeg ser 
andre sejlere i nød. Ogjeg vil garanteret sove 
godt, selv om de drukner«. 

Den aktuelle sag, som foranledigede 
ovennævnte følelsesladede udbrud til en 
journalist, skal vi ikke komme nærmere ind 
på, selv om den er interessant og lærerig. Vi 
holder os til det spørgsmål, vi indledte med, 
og for at forebygge enhver misforståelse skal 
det nævnes, at alt i denn artikel anførte ene 
og alene drejer sig om hjælp til nødstedte 
personer, altså redning af menneskeliv og 
ikke på nogen måde om pligt til at yde assi
stance til bjærgning af materiel (både og an

det). Se herom i den følgende artikel her i 
bladet. 

I et forsøg på at give en nogenlunde kort 
og klar redegørelse som svar på spørgsmålet 
er denne opdelt i to punkter omhandlende 
dels den moralske forpligtelse og dels den 
juridiske forpligtelse. 

Den moralske pligt nævnte vi først, idet 
den er vigtigst, for hvad hjælper al verdens 
love på dette område, hvis der ikke i det 
enkelte menneske var en åndelig igangsætter 
(en del af vort moralkodeks), som udløses, 
når vi konstaterer behov for hjælp, og som 

Orlogskaptajn Bilde Jensen: - Hvad hjælper 
loven, h vis vi ikke føler en moralsk pligt til at 
hjælpe! 

får os til at hjælpe. 
Alligevel tager vi i det følgende punkterne 

i omvendt rækkefølge, idet den juridiske 
pligt er »mest håndfast«. 

1. DEN JURIDISKE PLIGT 
TIL AT YDE HJÆLP 

er angivet såvel i borgerlig straffelov som i 
sølovgivningen. 

§ 253 i borgerlig straffelov er sålydende: 
»Med bøde eller hæfte indtil tre måneder 

straffes den, som, uagtet det var ham muligt 
uden særlig fare eller opofrelse for sig selv 
eller andre, undlader 

1) efter evne at hjælpe nogen, der er i 
øjensynlig livsfare, eller 
2) at træffe de foranstaltninger, som af 
omstændighederne kræves til redning af 
nogen tilsyneladende livløs, eller som er 
påbudt til omsorg for personer, ramt af 
skibbrud eller tilsvarende ulykke«. 

Her er man stillet overfor en af de bestem
melser, ifølge hvilken man kan straffes for 
ikke at have gjort noget, altså har forholdt 
sig passiv. Dette kaldes en undladelsesfor-
brydelse. 

En forudsætning for at kunne blive straffet 
efter denne paragraf er naturligvis, at man er 
klar over, at der behøves hjælp, eller som 
der står »øjensynlig livsfare«, »tilsynela
dende livløs« eller »ramt af skibbrud«. 

Man kan sikkert ikke, hvis man anklages 
for at have undladt at hjælpe, klare frisag ved 
bare at hævde, at man da ikke havde indtryk 
af eller fornemmelse af, at der var behov for 
hjælp; det er i givet fald domstolenes opgave 
at afgøre dette. 

Det er heller ingen gyldig undskyldning i 
givet fald at hævde, at man undlod at hjælpe, 
fordi man fandt, at det var farligt for en selv. 
1 paragraffen er benyttet ordene »særlig fa
re«, og det bliver også andre, som skal afgø
re, om der ville have været særlig fare for
bundet med at hjælpe. 

Det fremgår dog også af paragraffen, at 
der ikke foreligger pligt til at ofre sig selv for 
at yde hjælp. 

Rent praktisk har § 253 i borgerlig straffe
lov i mange situationer både til lands og til 
vands betydning for os alle sammen. 

Svaret på spørgsmålet er, jfr. § 253 og 
bemærkningerne, at man har pligt til at hjæl
pe efter bedste evne og ellers pligt til at slå 
alarm. 

Det er på baggrund af paragraffens ordlyd, 
at der af myndighederne aldrig rettes be
brejdelser mod personer, som i god tro slår 
alarm, hvis de mener at have observeret 
nødsignaler, også selv om den redningsak
tion, som dermed sættes i gang, er meget 
omfattende og måske viser sig at have været 
overflødig. Vedkommende gjorde i virkelig
heden sin pligt efter loven. 

Derimod er det den eller de personer, der 
har bragt sig i en sådan situation, at andre 
tror, der er fare på færde, eller som uberetti
get benytter nødsignaler, der kan komme til 
at betale. 

I sølovgivningen findes flere bestemmel
ser angående pligten til at yde hjælp. 

Af interesse for fritidssejlere er dog i den
ne forbindelse kun § 4 i lov om skibsfartens 
betryggelse (sådan en lov findes der nemlig 
også) der er sålydende: 

»Enhver fører af dansk skib er, for så vidt 
det kan ske uden alvorlig fare for hans eget 
skib, dets besætning og passagerer, forplig
tet til at yde hjælp til enhver, der af ham 
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træffes på søen i nødtilsiand, og til at efter
komme enhver anmodning om hjælp til så
danne personer«. 

Godt nok benyttes ordet »skib«, men be
stemmelsen gælder så sandelig også for fri-
tidsfartøjerne på samme måde, som den øv
rige sølovgivning gælder for disse, jfr. for 
eksempel SØSPORTS-information nr. 9 
(juni 1975), ifølge hvilken føreren af en 14 
fods jolle fik en bøde for overtrædelse af 
sølovens § 318. 

For lige at vende tilbage til den indled
ningsvis anførte stærke udtalelse af den vre

de fritidssejler, som fremover ville sejle for
bi andre sejlere i nød og alligevel sove godt, 
selv om disse druknede, så er det jo en farlig 
udtalelse at være kommet med, men vi tror 
heller ikke, at denne udtalelse skal tages for 
andet end et udslag af et øjebliks ophidselse 
og skuffelse. 

Pligten til at hjælpe, uanset om man an
modes derom eller ej, er altså helt klart givet 
i indtil flere love; men er dog begrænset til, 
som der står i bestemmelsen, »for så vidt det 
kan ske uden alvorlig fare for eget skib«. 

Nok skal der hjælpes; men hvad nytter 
det, hvis man selv kommer galt af sted i 
forsøget herpå. At der meget ofte vil være en 
vis fare for eget skib m.m. ved at hjælpe 
blandt andet i dårligt vejr, er klart, men kun 
hvis der er tale om »alvorlig fare«, kan man 
tillade sig at undlade at hjælpe. I sidste in
stans er det også her andre, som i givet fald -
bagefter - afgør faremomenternes størrelse. 

DEN MORALSKE PLIGT 
TIL AT YDE HJÆLP 
Her kan der ikke henvises til love og be
stemmelser; men næsten alle er vi da enige 
om, at vi haren medmenneskelig pligt til, når 
en situation kræver det, at hjælpe hinanden. 

I de fleste tilfælde ydes hjælp rent spon
tant, uden at der tænkes på nogen pligt og 
uden særlige hensyn til egen risiko, og sådan 
bør det naturligvis også være. 

Bringer man spørgsmålet om at yde hjælp 
frem overfor erhvervssejlere og erhvervs

fiskere, får man som regel det svar, at vi 
hjælper ud fra den betragtning, at næste gang 
er det måske os selv, som har hjælp behov, 
og så ville det jo være kedeligt, hvis denne 
hjælp ikke blev ydet så hurtigt som muligt af 
de andre på havet. 

Denne begrundelse gives, fordi havets 
folk, som er beskedne og sjældent bruger 
fine ord, ikke i denne forbindelse vil benytte 
ordene pligt, medmenneskelig indstilling el
ler andre tilsvarende vendinger. 

Ofte munder dette blads små artikler ud i 
en opfordring eller henstilling til at gøre så-

Pligten til at yde hjælp kan også betyde, at 
man tilkalder andre - som her en 

redningshelikopter. 

dan og sådan eller om at overholde de og de 
forskrifter. 

Det er glædeligt at kunne slutte netop det
te indlæg på modsat måde, nemlig med ros 
og tak til fritidssejlerne for deres udstrakte 
indbyrdes hjælpsomhed. 

Af rådets hændelsesoversigt for 1974 (se 
SØSPORTS-information nr. 9) fremgår det 
nemlig, at i forbindelse med de 376 hændel
ser, som registreredes i dette år, blev sager
ne i de 142 tilfælde (ca. 38 pet.) klaret ved 
assistance af tililende og uden hjælp af myn
dighederne (redningskorpsene, sørednings-
tjenesten m.fl.). I formentlig mange, mange 
andre tilfælde, som blot ikke er blevet regi
streret, fordi de ikke kom til offentlighedens 
kundskab, er det samme sket. 

GODTGØRELSE AF UDGIFTER 
1 fortsættelse af artiklen om pligt til at yde 
hjælp til nødstedte på søen kan vi lige så godt 
med det samme redegøre for, hvorvidt den, 
der yder hjælp til nødstedte på søen, kan få 
eller skal have eventuelle udgifter i forbin
delse dermed dækket. 

Her er sagen helt klar. Man har pligt til at 
hjælpe personer i nød; men man har intet 
krav og ingen ret overhovedet til at få sine 
udgifter i denne forbindelse dækket. Ved 
nærmere eftertanke er denne regel ganske 
forståelig. 

EKSEMPEL: For nogle år siden blev der 
ud for Grønlands kyst iværksat en stor efter
søgning efter en grønlandsk fiskerbåd, som 
var forsvundet. I eftersøgningen deltog 
blandt andet et stort dansk fragtskib. Skibet 
havde over radioen hørt meldingen til alle 
skibe i det farvand, hvor skibet befandt sig, 
om at der savnedes en fiskerbåd, og skibet 
deltog i eftersøgningen i ca. 1 døgn, således 
som det havde pligt til. Derved kom skibet et 
døgn senere end beregnet i havn, hvad der 
medførte store udgifter for rederiet, ligesom 
rejsen blev forlænget med et døgn, og drift
sudgifterne for et sådant stort skib i et døgn 
udgør mange tusinde kroner. 

Rederiet rejste spagfærdigt spørgsmålet 
om at blive holdt skadesløs for udgifterne 
forårsaget af eftersøgningsaktionen. Svaret 
var et klart nej. 

Mange nødstedte mennesker ville i hvert 
fald efter at være blevet reddet komme fra 
nøden på havet i svær økonomisk nød, hvis 
de skulle udrede udgifterne ved deres red
ning. 

Reglen gælder dog kun i forbindelse med 
redning af menneskeliv, der er i nød. 

Helt anderledes stiller sagen sig, når det 
drejer sig om bjærgning (så hedder det ikke 
redning) af materiel. Ingen har nogen juri
disk pligt til at yde assistance til bjærgning af 
materiel. I sådanne tilfælde kan der i for
vejen aftales bjærgeløn, eller man kan be
tinge sig, at de udgifter, bjærgningen måtte 
medføre, skal dækkes. 

Igen et eksempel: 
En stor, dyr fritidsbåd er i fare for under 

dårligt vejr at drive ind på en åben kyst, hvor 
store bølger bryder over revlerne. De om
bordværende føler sig i nød og tilkalder 
hjælp via nødsignaler. Hjælp kommer, og 
personerne reddes over i andet fartøj. Eje
ren eller føreren af fritidsbåden vil helt na
turligt, når faren for menneskeliv er overstå
et, rette sin opmærksomhed mod sin båd og 
søge også at få den bjærget. 

Føreren af det assisterende fartøj kan af
slå at forsøge en sådan bjærgning eller for
lange sig betalt herfor. 

Kan enighed om bjærgeløn ikke opnås, 
findes der lovregler for afgørelse af en sådan 
tvist, hvis fartøjet alligevel bjærges. 

Uanset disse regler er hjælpsomheden 
blandt fritidssejlere, når det gælder om »at 
give en ende« til en havareret eller i drift 
værende »kollega« heldigvis da, lige så stor 
og uegennyttig, som når det gælder redning 
af personer. 

Denne artikel har vi 

hentet fra SEJL OG 

MOTOR. Vi synes den 

fortjener en bredere 

læserkreds. 
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BÆREBØLGEN 

NYT . . . NYT . . . NYT . .. 

(Eller, er det ikke?) 

Som det vel er de fleste bekendt, har der 

det sidste års tid bestået en vis divergens 

mellem Danmarks Motorbåds Unions og 

Dansk Sejlunions opfattelse af brugen 

af kanal 11 A. 

Vi har jo hidtil hyldet det princip, at 

lige såvel ,som den officielle kommunika-

tionsradio bruger 2182 MHz i mellem

frekvensområdet som NØD- OG KAL

DEFREKVENS og kanal 16 i det mari

time VHF område som KALDE- OG 

SIKKERHEDSFREKVENS, ja så kunne 

vi bruge kanal 11 A i 27 Hz-området som 

lytte- og opkaldskanal. 

Der har været afholdt møder, med 

hjælp fra Søsportens Sikkerhedsråd, og 

der har været diskuteret til hudløshed, og 

resultatet er blevet dette, at vi har bøjet 

os. Der er endnu meget arbejde at gøre 

i vore bestæbelser på at øge sikkerheden 

på søen, og skal vi opnå resultater er det 

nødvendigt, at vi holder sammen om det 

og Samarbejder. 

Uenighed skaber kun splid, og det gav

ner ingen, så jeg vil gerne hermed ind

trængende henstille til alle bådejere med 

radio, at de i fremtiden benytter sig af 

følgende procedureregler: 

1. Klubstationer, hvor sådanne findes, 

lytter på kanal 11 A. 

2. Fartøjer, der er i nød, eller som ønsker 

en vigtig meddelelse givet til pårørende 

kan kalde op på kanal 11 A - forudsat 

de befinder sig i et område, hvor der er 

lyttestation - ellers må de kalde op på 

kanal 16. 

3. Opkald fra båd til båd, båd til hjem 

eller omvendt samt opkald fra klubstation 

til både skal ske på kanal 16, hvorefter 

man går på en anden kanal og fører sin 

samtale der. 

Lad os også i fremtiden bestræbe os på at 

undgå lange og unødige samtaler. Og 

husk så: Kun nødtrafik på kanal 11 A og 

ingen samtaler på kanal 16. 

OG DEN MED TRILLEFLØJTEN 

- DEN GÆLDER STADIGVÆK! 

Reinh. Hansen. 

I næste nummer af bladet bringes der en 

liste over klubstationer med overvågning, 

og på hvilke tider. R. H. 

KLUBHUS s FESTER 

20. februar Radiomøde 

29. februar Fastelavnsfest 

6. marts Juniorbal 

30. marts Generalforsamling 

Indtil 1. april lukker klubhuset 

kl. 18 mandag, tirsdag og ons
dag. 

Tak 
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 

min kære faders død og begravelse. 

Else og Preben Heman. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 
i S.S.F. 

A 367 F.Kjæld 

Holmbladsgade 12, S. 

A 471 K. Riis Rasmussen 

Nygårds Plads 12, Rød. 

P 73 D. Munk Thomassen 

Valdemarsgade 75, K. 

J 55 Mette Green Jensen 

Hessensgade 49, S. 

Ifølge lovens § 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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LØRDAG D. 6. MARTS 

I KLUBHUSET 
Det kendte orkester 

Cjdéaqc £ans 
spiller sit afvekslende repertoire. 

Baltegn: 10,- kr. 

Festudvalget- - Juniorudvalget 



Ny betegnelse 
på vinden 
Ved et møde mellem direktørerne for de 
nordiske meteorologiske institutter i Norr-
koping i september 1975 blev blandt andet 
behandlet et forslag fra en tidligere nedsat 
nordisk arbejdsgruppe vedrørende meteoro
logisk terminologi i Norden om en harmoni
sering af de betegnelser og enheder for 
vindstyrker, som anvendes i farvandsudsig
terne. Hensigten skulle være at undgå de 
misforståelser hos brugerne, som hidtil har 
kunnet forekomme, fordi de enkelte nordi
ske lande i øjeblikket bruger forskellige en
heder for vindstyrke og forskellig betegnelse 
for samme vindstyrke. 

Direktørerne godkendte forslaget og an
befalede, at man gennemførte det i samtlige 
nordiske lande med virkning fra torsdag den 

I. januar 1976 ved døgnets begyndelse. 
Fra dette tidspunkt at regne sker herefter 

følgende ændringer i den anvendte termino
logi: 

1) Vindstyrke angivelsen i Beaufort-skala-
en (0-12) erstattes af vindhastigheden i 
m/sek. (sekundmeter). 

2) Ved forventet vindhastighed mellem 14 
og 24 m/sek. incl. vil ordet »kuling« blive 
tilføjet forudsigelsen af vindhastigheden 
(for eksempel »Nordvestlig kuling«, 15-20 
m/sek.). 

Fra Havneudvalget 
I den kommende sæson indføres mær

kater, der skal placeres på alle både, som 

har fast plads i havnen. Mærkaterne udle

veres, når der betales for havnepladsen 

her i foråret. 

Havneudvalget gør endvidere opmærk

som på, at alle både, der er hjemmehøren

de i S.S.F., skal være forsynet med navn 

og hjemsted, inden de kommer i vandet. 

På samme måde vil ordet »storm« blive 
tilføjet ved forventede vindhastigheder mel
lem 25 og 32 m/sek. og ordet »orkan« ved 
forventede vindhastigheder på 33 m/sek. el
ler mere. 

3) Som en overgangsordning vil i tids
rummet 1. feb. -31. marts 1976 begge beteg
nelser blive medtaget i udsigten. I det under 
2) nævnte eksempel vil forudsigelsen i dette 
tidsrum blive formuleret: »Nordvestlig ku
ling, 15-20 m/sek., styrke 7-8«. 

I udsigterne for landdistrikterne vil Be-

Tyveri i SSF 
Bestyrelsen har erfaret, at der fra klub

bens område omkring juletid er stjålet en 

petroleumsvarmeovn, der tjente som op-

varmningskilde i jollehuset. 

Bestyrelsen er interesseret i oplysninger 

fra medlemmer, der måtte have bemærket 

aufort-skalaen indtil videre fortsat blive an
meldt til forudsigelse af vindstyrke, men 
med ændrede betegnelser for nogle af skala
ens trin. Formålet hermed er at tilnærme de 
danske betegnelser til de af WMO fastsatte 
(engelske). 

En tabel, som viser sammenhængen mel
lem de gamle og de ny betegnelser samt mel
lem vindstyrke i Beaufort og vindhastighe
den i m/sek. vedføjes. Den enkelte bruger 
vil kunne få tilsendt et eksemplar vederlags
frit ved henvendelse til instituttet. 

noget, som evt. kan hjælpe os til at få op

klaret denne meget beklagelige hændelse. 

Bestyrelsen ser med stor alvor på dette 

tyveri af værdier fra klubbens lokale, og 

håber på alles opmærksomhed, så vi kan 

få opklaret tyveriet. 

Bestyrelsen. 

Atter er en af vor Forenings gamle, mangeårige og trofaste med
lemmer revet bort, idet E. Lorentzen den 8. februar pludselig af
gik ved døden. 

Lorentzen sejlede mange år med sin motorbåd »Gubbe«, hvad 
der gav anledning til, at han i Foreningen bedst kendtes og om

taltes som Gubben. Lorentzen gjorde gennem mange år et stort 

arbejde for S.S.F. ved fra 1948 til 1972 at virke som annonce

agent og ekspeditør af bladet, ligesom han i 14 år var vor forrige 
redaktør, Andresen, en flittig medhjælper. 

Personlig har jeg kendt Lorentzen gennem 30 år, og gennem 

denne lange tid, bl. a. ved arbejdet med bladet, lært ham at ken

de som den altid hjælpsomme og prægtige sejlerkammerat, han 
var. 

G. Østergaard 

TABEL over sammenhængen mellem Beaufort skala og vindhastig
heden i m/sek. 

Beaufort Gammel Ny Vindhastighed 
skala betegnelse betegnelse m/sek. 
0 stille stille 0,0-0,2 
1 svag luftning næsten stille 0,3-1,5 
2 svag vind svag vind 1,6-3,3 
3 let vind let vind 3,4-5,4 
4 jævn vind jævn vind 5,5-7,9 
5 frisk vind frisk vind 8,0-10,7 
6 kuling hård vind 10,8-13,8 
7 stiv kuling stiv kuling 13,9-17,1 
8 hård kuling hård kuling 17,2-20,7 
9 storm stormende kuling 20,8-24,4 

10 stærk storm storm 24,5-28,4 
11 orkanagtig storm stærk storm 28,5-32,6 
12 orkan orkan 32,7 og derover 
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Dommerkursus 
Amagerkredsen har taget et godt initiativ, idet den i februar og marts arrangerer et 

dommerkursus for de tilsluttede klubbers medlemmer. Tilbuddet er da også blevet pænt 

modtaget i klubberne, idet der har tilmeldt sig 12 deltagere, heraf fire fra S.S.F. 

Vi bringer hermed arbejdsplanen for kurset: 

Arbejdsplan: 

Tirsdag d. 3. februar 

lærer: 

Hans Guldager. 

Tirsdag d. 10. februar 

lærere: 

Else og Jørgen 

Madsen. 

Tirsdag d. 17. februar 

lærere: 

Else og Jørgen 

Madsen. 

Tirsdag d. 24. februar 

lærer: 

Børge Malm. 

Tirsdag d. 2. marts 

lærere: 

Else Madsen 

Børge Malm. 

Søndage i marts 

lærer: 

Børge Malm. 

kl. 19.30 - Pejsestuen Sundby Sejlforening. 

Præsentation af elever og lærere. Tilrettelæggelse af kapsej

ladsstævner, herunder økonomi - pressen - havneplads -

ledsagerbåde - m. m. 

kl. 19.30 - Pejsestuen Sundby Sejlforening. 

Klassebeviser - kontrolmåling - rundbordsdiskussion på 

grundlag af aktuelle eksempler. 

kl. 19.30 - Pejsestuen Sundby Sejlforening. 

Kapsejladsregler, hele aftenen. 

kl. 19.30 - Pejsestuen Sundby Sejlforening. 

Arbejdet på kapsejladsbanerne, teori og gennemgang af det 

praktiske arbejde for dommere og officials. 

kl. 19.30 - Pejsestuen Sundby Sejlforening. 

Behandling af protester - protestafhøring - appel - formid

ling. Gruppearbejde med protestafhøring. Afslutning. 

Hvidovre Sejlklub. Olympiske Træningssejladser. 

Hvis vejrforholdene tillader det. 4 elever pr. gang. Praktisk 

arbejde på dommerbåden og i land. 

Til hver deltager udleveres Dansk Sejlunions kursusmappe, som også kan bruges til 

opslagsværk. 

Den 31. januar mistede Sundby Sejlforening et af sine ældre 

medlemmer, idet H. Heman da afgik ved døden efter næsten 2 

år langt sygeleje. 

I omkring en halv snes år sejlede Heman og jeg sammen på 

mange, lange sommerture, og jeg lærte her Heman at kende 

som en ærlig, redelig og pålidelig person og dertil som en tro

fast kammerat. Noget bedre skudsmål kan i hvert fald jeg ikke 

give noget menneske. 

G. Østergaard 

Juniorerne 
Der er endnu mange, der ikke har retur

neret de udsendte skemaer. Selv om fri

sten er langt overskredet, er vi stadigvæk 

interesseret i at få dem tilbage, og du 

kan også kun selv være interesseret i at 

aflevere det, da du ellers risikerer ikke at 

få nogen sejlaften. 

Der er stadig klargøring af både om 

lørdagen og søndagen. Mød op og giv 

et nap med, husk madpakke og mød i 

arbejdstøj. Der er nogen fra kl. ca. 10 til 

ca. 16. 

Skabe i juniorskuret skal være forsynet 

med navn inden den 14. marts. Skabe, 

der på denne dato ikke er forsynet med 

navn, vil blive åbnet og givet til andre. 

Og så husker vi alle juniorballet den 6. 

marts. a 

Forøvrig-t mener jeg1 

at hvis man hører til den type, der kan 

lide at snuse rundt på et bibliotek, og des

uden er blevet skuffet over udvalget med 

hensyn til det maritime i stambiblioteket 

- så skulle man besøge Søfartens Biblio

tek i Nyhavn nr. 63 - ind ad porten, til 

højre og 5 trin op. 

Det er simpelthen et mageløst sted, 

hvor der næsten ingen grænser er for, 

hvad man kan finde af gode og lærerige 

bøger, omhandlende næsten alt, hvad man 

kan ønske sig, desuden er der en særdeles 

fin service, hvis man leder efter noget 

specielt. 

Et hyggeligt sted der herved anbefales 

på det varmeste. 

Åbningstider hverdage 9-16 

lørdag 9-12 

Finn Hendil 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 .. 

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 
Havneudvalg: Jens Green Jensen, Hessensgade 49 

Orla With, Agnethevej 19, S 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 
Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 

Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S 

Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup ... 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 

Bestyrel6esværelse: 

Forsidebilledet: 

FOR INDGÅENDE I S.S.F. Foto: Fr 

50 73 23 

SU 74 73 
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55 28 70 

AM 5844 
55 46 86 
53 59 64 
58 49 37 
58 27 72 
ÆG 83 33 
AM 27 53 
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s Kleis. 

Kasserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. 10—20,30 
i klubhuset 
tlf. 50 35 80 

Redaktøren 
træffes den sidste 

torsdag: i hver 
måned 

Husk postgiroen 70 56516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

STANDERHEJSNING DEN 1.MAJ 

GENERALFORSAMLING 
Dagsorden: 

Tirsdag den 
i. Valg af dirigent. 

30. marts 2. Protokol og beretning, 

kl. 19.30 3. Regnskab 

4. Valg 
præcis 

5. Lovændringsforslag 

i klubhuset 
6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Reinhard Hansen 

Skolechefen, Bent Petersen 

2 repr., Jens Green Jensen, Vagn Preisler 

1 motorbådsrepræsentant, Holger Nielsen 

1 suppleant, Carsten Barner Nielsen 

Kasserer Erna Christensen 

Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

Revisor Gøsta Øberg 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

Redaktøren, Holger Møller 

2 juniorudvalgsmedlemmer, Knud Jensen 

og Søren Bødtker 

2 målere, Klaus Akkermann og Thorup 



EN VEN 
FORLADER 
RORET 

Københavns overborgmester gennem fjorten år, Urban Hansen, slipper om få dage roret i Københavns kom

mune efter et langt politisk liv, først i folketinget siden valgt til socialborgmester i en seksårig periode, og 

som nævnt de sidste fjorten år som Københavns rådhus' førstemand. 

Sundby Sejlforening har igennem årene altid haft et godt forhold til Urban Hansen, uden at der var lagt no

get politisk i dette, for os og for ham har det altid været det idrætslige formål, det først og fremmest gjaldt 

at fremme til gavn for os alle. Uanset hvilken sag vi ønskede støttet af overborgmesteren, har det altid været 

en stiltiende aftale, at dette var hjælp til selvhjælp, eller med andre ord - ingen får noget uden at yde noget, 

og det er ord, vi forstår. 

Mange vil sikkert finde det klogt at trække sig tilbage, mens der endnu er dynamit i mange af de ting, Urban 

Hansen har sat igang over en bred front. Det er ikke rimeligt kun at sejle skuden i stormvejr, og fritid har 

der næppe været meget af i disse mange år. Bedst husker vi her i Sundby Sejlforening til vor jubilæumsfest 

i Nimb, hvor Urban Hansen straks på vores daværende formand Svend Larsens anmodning lovede at komme 

og holde festtalen. Ganske kort tid før festlighederne opdagede vor ven, at en rund fødselsdag i familien 

skulle løbe af stabelen samme dag, og Urban Hansen tilbød med stor iver at løbe hjemmefra mellem suppen 

og stegen, hvilket Svend Larsen dog fik forpurret, og istedet blev så sportens borgmester Børge Schmidt 

sendt af sted for at repræsentere overborgmesteren, hvilket han også gjorde udmærket... men minsandten 

om ikke Urban Hansen næste dag stod ude i klubhuset for at ønske os tillykke med dagen. 

Vi i Sundby Sejlforening siger tak for det gode samarbejde. 

Vi byder ved samme lejlighed borgerrepræsentationens formand Egon Weidekamp velkommen på posten 

som Københavns overborgmester, idet vi håber, at det gode samarbejde, som vi har haft med Københavns 

kommune siden borgmester Hedebols dage, må fortsætte også under Weidekamps ledelse. 

Hans Guldager, 

formand. 
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Ad dagsordenens 
pkt. 2: Protokol 

Bestyrelsesmodet 
den 2.-12. 1975 

Else Madsen og Bent Petersen havde 

meldt forfald. 
Jollerepræsentanten var ikke mødt. 

Dagsorden: 

1. Beretning. 

2. Havn og plads. 

3. Klubhus og fester. 

4. Juniorafdelingen. 

5. Motorbåde. 

6. Sikkerhedsafdelingen. 

7. Bladet. 

8. Eventuelt. 

1. På grund af travlhed med bådudstil

ling og møder i november havde man ik

ke afholdt bestyrelsesmøde i denne må

ned, derfor ingen protokol. 
Formanden oplæste div. skrivelser, som 

toges til efterretning. 
Et medlem ansøgte om kontingentned

sættelse på grund af pensionering. Da 

formalia var i orden iflg. lovene, bevilge

des dette. 
Et medlem havde indsendt en skriftlig 

klage over, at han var blevet slettet for 

for sent betalte ydelser. Klagen kunne 

ikke tages til efterretning, da sletningen 

var sket helt i overensstemmelse med 

foreningens love. 
Vedrørende fornyelse af gulvet i klub

huset udtalte formanden, at han havde 

ansøgt kommunen om tilskud til dette 

arbejde. Man havde fået afslag med den 

begrundelse, at der kun bliver givet til

skud til beboelsesejendomme. 
Klubhusudvalget havde indhentet 3 til

bud på udførelse af gulvarbejdet. Man 
diskuterede tilbuddene, og man beslutte
de sig for at antage det billigste, som 
var fra tømrermester Dan Hansen, som 

byggede det nye masteskur. 
Prisen var kr. 8965,- plus bortkørsel af 

affald ved opbrydning af det gamle gulv. 

Til denne pris kommer så prisen for på

lægning af vinyl. 

Formanden bekendtgjorde de forelø

bige datoer for kapséjladser i Amager-

kredsen i 1976. 

I henhold til det på sidste generalfor

samling vedtagne forslag om oprettelse 

af en kollektiv brandforsikring af grej
skurene, nedsattes der et udvag bestående 

af Hans Guldager, Orla With og Kjeld 
Blickfeldt. Udvalget skal udarbejde sta

tutter for forsikringen. 

Endvidere omtaltes SSF's stand på båd

udstillingen i Bella-Centret. Denne havde 

afgjort været en succes. 

Da foreningen ikke ligger inde med 

flere krus og askebægre med foreningens 

stander, og da der stadig er efterspørgsel 

på disse ting, enedes man om at bestille 

et nyt parti, mens der endnu er lavere 

momsafgift. 

Formanden opfordrede de betræffende 

udvalg til, til næste møde at have udar

bejdet et budget for 1976. 

Angående en ny køledisk, som klub

husudvalget har talt om så længe, mente 

udvalget, at det ville være en fordel, om 

man kunne etablere en sådan, når den 

gamle disk alligevel skal flyttes under 

gulvfornyelsen. Man enedes om at tage 

sagen op igen på næste bestyrelsesmøde, 

den 6. januar. 

2. Fra havneudvalget oplystes det, at 

spillet på nordre plads er gået i stykker. 

Der var kommet forespørgsel fra en 

lystfisker- og passagerskipper fra Kastrup, 

om hans fartøj kunne få vinterkvarter i 

Sundby havn. Man drøftede spørgsmålet, 

og da det drejer sig om et erhvervsfartøj, 

enedes man om, at man ikke kan imøde

komme andragendet, da dette vil være i 

strid med foreningens love, ligesom det 

ville være uforeneligt med vor status som 

sportsklub, der modtager støtte som så

dan. Vi kunne jo så hurtigt få havnen 

fyldt op med fiskerbåde, som ville have 

et fint udgangspunkt i SSF's havn. 

Orla With leder med lys og lygte efter 

en virksomhed, som kan fremstille de nye 

kontrolmærkater med numre på havne

pladserne. Der er kommet et par tilbud 

ud af det, men der søges videre efter de 

billigst mulige, og samtidig de bedst eg
nede til formålet. 

Den store vogn skal have et gennem
gribende eftersyn og reparation til næ
ste år. 

De vilde katte på pladsen, som er ved 
at være en plage, idet de nu også er be
gyndt at gå om bord i bådene, skal nu 
fjernes. Sekretæren har fået besked på at 

rekvirere en autoriseret kattefænger. 

3. Klubhusudvalget omtalte de ting, der 

var blevet udført, og de ting, der skal ud

føres i nærmeste fremtid. 

Busturen til Marinemuseet i Helsingør 

med påfølgende spisning og dans på Ma
rianelund Kro, var blevet en stor succes 

som ventet. 
Den 21. december afholdes der jule

træ for medlemmernes børn. 

Den 20. februar afholdes der film- og 
radioaften for radiovagterne og i øvrigt 

alle, som har lyst til at deltage. 

Søndag den 29. februar afholdes der 

fastelavnsfest for børnene. 

Generalforsamlingen fastsattes til tirs

dag den 30. marts kl. 19,30. 

4. Juniorlederen oplyste, at man havde 

fået alle bådene i hus. 

Det nyligt afholdte juniorbal var gået 

godt og havde givet et pænt overskud. 

Man ville gerne have en flipper-jolle 

med til kapsejlads den 26.-12., hvorfor 

der anmodedes om at få forlænget for

sikringen til året ud. 

Endvidere kunne man tænke sig at få 

rådighed over nogle timer i svømmehal 

til optimistjollesejlerne. Det undersøges, 

om der kan skaffes plads. 

Juniorlederen gentog ønsket om endnu 

en Yngling, da man ellers måtte se i 

øjnene, at man må lukke for tilgang til 

afdelingen. 

Efterlyste endvidere reparation af taget 
på juniorskuret. 

Også håndværktøj manglede man og 

anmodede om tilladelse til køb af dette 

i fornødent omfang, evt. for overskud 

fra fester. 

5. og 6. Intet. 

7. Bogtrykkeren er gået over til offset

trykning af bladet, dette gør bladet billi

gere. Der ankedes igen over bladets sene 

fremkomst. 

8. Til eventuelt intet. 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

£7 
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Bestyrelsesmødet 
den 6.-1. 1976 kl. 19.30 
Dagsorden: 

1. Protokol 

2. Beretning 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Joller 

9. Motorbåde 

10. Sikkerhed 

11. Bladet 

12. Eventuelt. 

1. Protokollen oplæstes. Der var ingen 

kommentarer. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser, her 

iblandt nytårshilsener fra Sandets Mari

nedistrikt og Odense Yachtclub. 

En skrivelse fra Sundby lokalråd, der 

efterlyste oplysninger om hvad der evt. 

kan gøres for ungdommen i Sundby, over

lodes det til juniorlederen at kigge nær

mere på. 

Formanden omtalte den nylig afholdte 

generalforsamling i KSU, ved hvilken et 

af S.S.F. stillet forslag om en pladsmand 

på Flakfortet blev nedstemt, hvorimod 

S.S.F.s forslag om nedsættelse af et hav

neudvalg blev vedtaget. Endvidere oply

stes det, at der er blevet etableret en nød

telefon på Flakfortet, med direkte forbin

delse til Middelgrundsfortet, hvor der er 

døgnvagt. Telefonen må dog kun benyt

tes i nødsfald. 

Vedrørende den kollektive brandfor

sikring af skurene, oplæste formanden 

de af det dertil nedsatte udvalg udforme

de statutter. 

Der har været kattefænger på pladsen. 

Der blev aflivet ialt 28 katte, som har 

kostet foreningen den nette sum af kr. 

30.- pr, stk. - og det har kostet kom

munen lige så meget. 

Vor ansøgning om timer i den nye 

svømmehal til optimistsejlerne har ikke 

kunnet imødekommes i denne vinter, der 

må søges tidligt inden næste vintersæson. 

3. Orla With havde indhentet tilbud på 

fremstilling af mærkater til både med 

plads i havnen. Prøver og tilbud blev be

set og det vedtoges at bestille til 3 års 

forbrug, hvilket gav en favorabel pris. 

Havneudvalget forelagde et budget 

over arbejder, der skal udføres i den 

kommende tid, så som reparationer på 

plads og broer, motorskur, gi. masteskur 

og lys på broer m. v. 

4. Fra klubhusudvalget oplystes det, at 

istandsættelsen af klubhuset var påbe

gyndt. Man diskuterede den tidligere om

talte nye køledisk til restaurationen. Der 

var enighed om, at der var penge at spa

re, hvis den kunne laves nu, da man alli

gevel skal flytte den gamle disk i anled

ning af gulvfornyelsen, og med udsigten 

til en kortere henstand med betalingen, 

mente man nok, at kunne give grønt lys 

for også denne ting. 

5. Skolechefen oplyste, at der bliver af

holdt navigationsafslutning lørdag den 

20. marts. 

6. Juniorlederen oplyste, at en »Flipper

jolle« havde deltaget i kapsejlads ved 

Roskilde, 2. juledag, og havde opnået en 

4. plads og en 7. plads, sammenlagt var 

det blevet til en 5. plads. 

En af juniorernes jollevogne er blevet 

fjernet fra pladsen. 

Det oplystes endvidere, at der afholdes 

juniorbal lørdag den 6. marts. 

Juniorlederen udtalte, at det tidligere 

omtalte ønske om at få en ny Yngling, 

nu er brandaktuelt, da man står overfor 

at måtte lukke for tilgang til juniorafde

lingen, hvis man ikke får mere fartøjs-

kapacitet, idet samtlige afdelingens far

tøjer er belagte hver aften i den kommen

de sæson, og endda mangler man plad

ser til juniorerne. 

Der opstod en livlig diskussion om, 

hvorvidt man skal søge anskaffet et nyt 

fartøj til juniorerne, idet motorbådsrepræ-

sentanten, stærkt støttet af klubhusudval

get, påpegede at det forlængst var vedta

get, at man skulle anskaffe et motorfar

tøj, som kan bruges til ledsagerfartøj, 

dommerskib o. s. v., og at det snart er på 

tide, at man gør noget for motorbådssej-

lerne. 
Efter at det var blevet klarlagt, at mo-

torbådssejlerne jo ikke havde ytret noget 

ønske om at få anskaffet en hjælpebåd, 

og at et sådant fartøj jo først og frem

mest vil komme sejlerne tilgode, samt at 

man jo netop for at tilgodese motorbåds-

folkene havde taget motorskuret på pro

grammet, enedes man om at søge tilveje

bragt midler til indkøb af en Yngling. 

Der måtte dog afstemning til, og resulta

tet blev, at 8 stemte for anskaffelse af 

Ynglingen, ingen stemte imod og 2 und

lod at stemme. 

7. Kapsejladschefen udtalte, at hun, med 

hensyn til budgettet, ønskede at arbejde 

ud fra sidste års omkostninger. Omtalte 

kommende dommerkursus. 

8. Jollerepræsentanten omtalte ønsket om 

at bygge et antal grejskabe på jolleplad

sen, nogle der vil blive mindre end for

eningens standardskabe. 

9. Motorbådsrepræsentanten fremsatte si

ne onsker om, hvordan man bør retablere 

motorskuret og pladsen foran samme. 

10. Sikkerhedsudvalget vil afholde mø

de i januar for at tilrettelægge den kom

mende sæsons arbejde. 

11. Til bladet var der intet. 

12. Eventuelt. Der blev rettet forespørg

sel om, hvordan det går med vinduerne 

til Flakfortet. 

Orla With omtalte gaver som forenin

gen havde fået til jubilæet, og ankede 

over, at de var stuvet ind i skabe. Efter

lyste hylder til tingene. 

Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmøde 
d. 9.-2.-1976 

Bestyrelsen fuldtallig. 

Redaktøren tilstede. 

DAGSORDEN: 

1 protokol 

2 beretning 

3 generalforsamling 

4 havn og plads 

5 klubhus og fester 

6 sejlerskolen 

7 juniorafdelingen 
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8 kapsejlads 

9 joller 

10 motorbåde 

11 bladet 

12 sikkerhedsafdelingen 

13 eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og gav 

ordet til sekretæren, der oplæste proto

kollen. Der var ingen kommentarer til 

denne. 

2. Formanden oplæste div. skrivelser. 

Der var en skrivelse fra et medlem, som 

ønskede oplysning om antallet af med

lemmer i de forskellige kategorier af 

medlemmer, jfr. de i D.S.'s klubforteg

nelse opførte, samt om antal sejlbåde og 

motorbåde i S.S.F.'s havn. Medlemmet 

tilskrives, at det til D.S. opgivne med-

lemsantal selvfølgelig er korrekt. 

Fra navigationsdirektoratet er der gi

vet bemyndigelse til Gosta Øberg og 

Bent Petersen til afholdelse af duelig

hedsprøver. 

Vedrørende den tilstundende Sejler-

dag, hvor S.S.F. i år repræsenteres ved 

Hans Guldager, Else Madsen og Jørgen 

Bengtsson, oplyste formanden om de for

slag, der evt. kunne give anledning til 

særlig debat. Der var f. eks. forslag om 

fornyet afstemning om trænerordningen. 

Ib Rasch fra West og Hans Guldager 

agter at sende et forslag til K.S.U. om 

et udvidet udvalg til varetagelse af op

gaverne på Flakfortet. 

Restaureringen af klubhuset er nu til

endebragt, det har været en ordentlig 

omgang, det har fået i år, udtalte for

manden. 

3. Generalforsamlingen afholdes, som 

tidligere nævnt, d. 30. marts kl. 19,30-

Der vil ikke fra bestyrelsens side frem

komme forslag til denne. Af de på valg 

værende medlemmer udtalte Jens Green, 

at han ikke ønskede genvalg. 

4. Havneudvalget oplyste, at alt var 

klart til at sætte pladsnumre på fartøjer, 

der har plads i havnen, så det skulle her

efter blive lettere at kontrollere både og 

pladser. 

5. Klubhus- og festudvalget omtalte fa

stelavnsfesten for børnene. Endvidere vil 

der d. 27. marts blive arrangeret en bus

tur. 
Der var ønske om at få terrassen over

dækket. Der var en del diskussion om 

dette, dels er der ikke penge til dette på 

budgettet, og dels, udtalte Lennart, vil 

det blive dyrt, idet terrassen skal for

ankres solidt i jorden. 

6. Skolechefen oplyste, at der bliver af

slutning på. towærkskurset d. 3.3. Har 

aftalt med Richardt Sletsø at afholde nat-

navigationssejlads d. 20.2. samt d. 26.3., 

hvor navigationseleverne kommer med 

ud og får lejlighed til at prøve de er

hvervede kundskaber i praksis. 

Den 10.2. afholdes et møde for in

struktørerne om sommerens aktiviteter. 

Sejlene til »Tyveknægten« er blevet ef

terset. 

7. Juniorlederen oplyste, at man er i 

gang med at lave bukke til den nye Yng-

ling. 

Der skal også tænkes på bøjeplads til 

den nye båd. Juniorlederen håbede på, 

at den kunne komme til at ligge sam

men med de øvrige juniorbåde. Junio

rerne er snart færdige med at male i 

juniorskuret, så der ser helt fint ud nu. 

8. Else Madsen omtalte det nu påbe

gyndte dommerkursus, som er arrangeret 

af Amagerkredsen, der er god tilslutning. 

Der skal afholdes møde med Flipper

klubben om D.M., som skal afvikles i 

S.S.F. i juli måned. Man samles d. 5. 

juli, og sejladserne påbegyndes onsdag d. 

7. juli. 

9. Fra Jollerne intet nyt. 

10. Motorbådsrepræsentanten bebu

dede møde den 5.3. om Øresundsrunden. 

Ellers intet nyt. 

11. Sikkerhedsaf delingen: Ny radio 

til klubstationen er bestilt, lige som der 

er bestilt 2 stk. stationer til skolebådene. 

Der vil blive berammet en kursusaften, 

hvor sejlerskolelærerne vil blive sat grun

digt ind i brugen af apparaterne. 

12. Bladet: Intet nyt. 

13. Under eventuelt diskuterede man 

ankeret i blomsterbedet. Vagn Preisler 

mente, at det burde hæves op på nogle 

sveller, for at det kan komme bedre til 

sin ret. 

Formanden oplyste, at en anonym givet 

havde skænket kr. 1.000,- til Svagføre

dagen. Vi takker for den smukke gestus. 

Sign. Hans Guldager 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

* 

Ad dagsordenens pkt. 4 
Valg 
Kandidat til havneudvalget: 

Hans Christian Jensen, medl. nr. A. 405. 

Skovmarken 11, Kastrup. 

Foreslået af Else Madsen, 

medlem nr. A. 791. 

Ad dagsordenens pkt. 5 
Lovændring-storslag": 
Forslag nr. 5.1. 

§ 4. Afstemning ved skriftlig fuld

magt og gyldigt medlemskort kan fore

tages gennem andet stemmeberettiget og 

fremmødt medlem. 

Forslag nr. 5.2. 

§ 5. Udvidelse af bestyrelsen med to 

repræsentanter for de aktive medlemmer, 

der står uden havneplads, havneudvalg 

udvides med hver af disse medlemmer, 

eller: Mindst 2 af repræsentanterne i be

styrelsen skal være fra gruppen af aktive 

medlemmer uden havneplads. 

Indsendt af Leif J. Møller, 

medlem a 146. 

Ad dagsordenens pkt. 6 
Andre forslag: 
Forslag nr. 6.1. 

Bestyrelsen foreslår kassererskens ho

norar forhøjet fra 6000 kr. til 8000 kr. 

Forslag nr. 6.2. 

Fra medlem nr. A. 146, Leif J. Møller. 

Havnen § 1. Begrænsningen i § 1, sid

ste stykke, vedtaget 29.10.74 gælder kun 

for medlemmer optaget i SSF efter ved-

tagelsesdagen. 

Forslag nr. 6.3. 

Fra medlem A. 75, Hans Eskildsen. 

Havnereglementets § 8, 1. stk., fore

slås ændret til: 

For at kunne have plads i havnen 

skal enhver fartøj sej er senest 1 år efter 

tildeling af havneplads have erhvervet 
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sig mindst duelighedsbevis i sejlads og 

navigation. 

Forslag nr. 6.4. 

Fra samme. 

I havnereglementets § 8, stk. 2, til

føjes efter lanterner: sirene eller tåge

horn. 

Forslag nr. 6.5. 

Fra samme. 

Havnereglementets § 9 foreslås æn

dret til: 

Intet fartøj hjemmehørende i S.S.F. 

må føres fra og til S.S.F.s havn af andre 

end fartøj sejeren med mindre ejeren er 

om bord som ansvarshavende eller føre

ren er i besiddelse af mindst dueligheds-

bevis eller lign. 

Nyoptrykte love 
kan fås ved henvendelse til kontoret. 

Katteplage 
Selv om vi i december fik udryddet kat

tene på pladsen, er der allerede nu et 

voksende antal katte på vort område. 

Det henstilles på det kraftigste til med

lemmerne at undlade at fodre de vilde 

katte for derved at skabe et tilholdssted 

for disse. 

S.S.F.-MARKED 

Til salg 
2000 Amperetimer nikkel kadmium 

akkumulator for større motorbåd med 

vekselstrømsdynamo. 

medlem nr. 660, tlf. 59 40 70. 

Til salg 

LM 27 - meget velholdt - sælges bil

ligt. 

T l f .  ( 0 1 )  5 0  8 9  6 3 .  

Købes 
Genuafok til Albin 25 eller lignende 

med ca. samme mål: forlig 675 cm, un

derlig 350 cm, agterlig 645 cm. M2 ca. 

11 ,1. 

Medlem nr. 660, tlf. 59 40 70. 

Så starter sejlerskolen igen på en ny 

sej lersæson, Vinterens arbejde er fær

digt, med 24 elever til afsluttende prøve 

i knob og splejsning m.m. Rigger Ejner 

og formanden var igen i år censorer, og 

de vurderede det udførte arbejde og kno

bene til et godt resultat, som der er 

grund til at sige Anders og Bjarne tak 

for. At også eleverne har været tilfredse 

tydede tale og tildeling af »brændstof« 

til instruktørerne på. 

Navigationsholdet har afsluttende prø

ve den 20. marts kl. 10 i klubhuset med 

Gosta Øberg som censor; herom i næste 

nummer. 

Sejlerskoleinstruktørerne har i februar 

holdt et møde, hvor »årets gang« i sej

lerskolen blev debatteret og tilrettelagt. 

Der var inden dette møde skrevet til 56 

elever, og da der på fire dage om ugen 

kun er plads til 40, var vi enige om at 

slå hårdt ned på de elever, der ikke mø

der til undervisningen uden at give be

sked om dette. De vil blive slettet, så til

meldte elever på venteliste kan komme 

til. 

Holdene vil blive sat først i marts, og 

der vil, inden forårsklargøringen begyn

der, blive afholdt et fællesmøde, hvor in

struktørerne vil blive præsenteret, og reg

lerne for deltagelse og klargøring præ

ciseret. 
Der har i skrivende stund vist sig en 

mulighed for at få en instruktør til at 

sejle i »øveballen« fredag, således at der 

bliver 6 pladser mere på skolen. 

Tyveknægten skal i år ikke deltage i 

onsdagskapsejladserne. Det gav ifølge 

både instruktør og elever for lidt træ

ning i at håndtere båden. Der var dog 

fuld tilslutning til, at den skal deltage i 

større kapsejladser, så Kent og Jørgen vil 

blandt eleverne finde et hold til dette. 

Træning skal så foregå i week-enden og 

lignende. De vil mangle kamptræning, 

men må prøve at få det bedst mulige ud 

af det. 

Instruktørerne vil igen i år blive: 

Tyveknægten: Øveballen: 

mandag: Einar Olsen Hans Olsen 

tirsdag: Jens Green Gosta Øberg 

onsdag: Kent Nielsen Jørgen Haahr 

torsdag: Hans Jørgen Bent Petersen 

fredag: ? ? ? ? ? ? 

Ønsker du at være med, eller har du 

spørgsmål angående sejlerskolen, er sko

lechef en på kontoret torsdag i kontor

tiden til og med april måned. 

Bent 

NB - NB - NB! 
Når du rydder op i båd eller skur, så 

husk, at sejlerskolen er interesseret i rene 

tovværksender m.m. til towærkskurset. 

Henvendelse til Anders eller skolechef. 

Bent. 

Towærkseksamen 
Følgende elever har bestået S.S.F.s tov-

vær kseksamen: 

Pia Andersen 

Svend Bennike 

Torben Olsen 

Anders Hansen 

Søren Zachrac 

Torben Lamberth 

Lotte Wallin 

Tina Wallin 

Anne Specht Petersen 

Svend Christiansen 

Verny B. Christiansen 

Anni Wennecke 

Peter Wennecke 

Karin S. Nielsen 

Jens Nielsen 

Jannie Funck 

Bjarne Alvang 

Kjeld Jønsson 

Emmy Madsen 

Anna Margrethe Flaurup 

Jesper Leth Mauritsen 

Torben Smidth 

Ove Rasmussen 

Per Yttesen 

Bevis for bestået prøve vil blive ud

delt på forårsgeneralforsamlingen. 

Bent 
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NYE MEDLEMMER 
A 12 Sven Engstrøm, 

Kastrupvej 247, S. 

A 261 Jørgen Bendtsen, 

Irlandsvej 138, Ka. 

A 567 Leif Folke Larsson, 

Skjalmhvidesgade 10, V. 

A 698 Hans J. Nordenhof Holgersen, 

Lygtemagerstien 6, S. 

A 730 Steen Eriksen, 

Badensgade 19, S. 

A 733 Frode Kanstrup, 

Skovalleen 30, Bagsværd. 

A 870 Bent Th. Laursen, 

Skottegården 25, Ka. 

A 1026 Johan Ch. Følsgård, 

Skindergade 41, K. 

A 1039 Kjeld Rønhof, 

Alleen 73, Ka. 

B 97 Peter Wiegard Hansen, 

Hveensvej 14, S. 

B 98 Jørgen Ebbehøj, 

Baunestien 2, Nærum. 

P 64 Bente Mortensen, 

Finsensvej 145, F. 

1 Dennis A. Madsen, 

Lygtemagerstien 5, S. 

2 Erik Bendtsen, 

Nordmarksvej 128, Ka. 

9 Henrik Rosendahl Jacobsen, 

Amager Strandvej 180, S. 

46 Birgit Mortensen, 

H. Schneeklothsvej 5, F. 

64 Karin Mortensen, 

H. Schneeklothsvej 5, F. 

69 Bo V. Bødker, 

Gyldenlakvej 21, S. 

Ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

TAK 
Hjertelig tak for venlig opmærksom

hed på min 70 års fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Knud K. Nielsen, båden FANNY. 

Hjertelig tak for opmærksomheden på 

min fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Børge Schlichter. 

EKSPEKTANCELISTEN 

Uddelingen af ledige havnepladser vil ske i slutningen af april. Til orientering for 
interesserede bringer vi hermed ekspektancelisten som den ser ud til udgangen af 

1969: 

Medl.-nr. Indmeldt den Navn 

605 8- 4-62 Lennart Thode 

122 30- 8-63 Hans Chr. Markussen 

455 20- 9-63 Vagn Holm Rasmussen 

217 1- 5-64 John Olsson 

396 11-12-64 Valdemar Bandolowski 

473 26- 8-65 Bent Nielsen 

490 2- 9-65 Ib Thorlund Sørensen 

113 21- 4-66 Kirsten Bech 

649 9- 2-67 Per Willum Jensen 

372 11- 5-67 E. Gunnar Jensen 

600 17- 8-67 E. Gilsager 

689 17- 8-67 H. F. Sauttaus 

736 31- 8-67 Poul Strambau 

755 5-10-67 F. Sørensen 

784 18- 4-68 Svend Sølvkjær 

789 25- 4-68 Thorkild H. Rønskald 

625 30- 5-68 Hugo Flindt 

801 20- 6-68 John Jacobsen 

889 1- 8-68 Freddy Andersen 

522 8- 8-68 Ebbe Juhl Kallenbach 

64 15- 8-68 Søren Christensen 

826 15- 8-68 Georg Rohde 

90 3-10-68 Mogens Holger Andersen 

125 3-10-68 Hardy Burkel 

127 3-10-68 G. Krøyer Nielsen 

130 3-10-68 Bent Nielsen 

145 10-10-68 Sv. Aa. Hansen 

296 10-10-68 I. Toft 

304 10-10-68 Poul Rene Hansen 

438 10-10-68 T. F. Sv. Hansen 

529 27- 2-69 Villy Kurt Mortensen 

541 6— 3—69 Bent Petersen 

662 10- 4-69 Palle H. Keil 

269 17- 4-69 Erik Hey 

686 12- 6-69 E. V. Christiansen 

746 19- 6-69 Carl Otto Iversen 

708 7- 8-69 Jens P. Kjeldsen 

391 21- 8-69 Poul A. Jensen 

851 28- 8-69 Preben L. Rasmussen 

854 28- 8-69 Børge Kleist 

857 28- 8-69 Henner E. Jørgensen 

861 4_ 9_69 Poul Frederiksen 

865 11- 9-69 P. Bjørn Jensen 

414 18- 9-69 Frede Bjarne Hansen 

868 18- 9-69 Holger Møller 

875 25- 9-69 Erik Offenberg 

883 2-10-69 Mads H. Madsen 

891 16-10-69 Sv. E. Jørgensen 

36 23-10-69 Sv. J. Andersen 

306 15-11-69 K. Sønderberg Hansen 
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BÆREBØLGEN 
Det blev i sidste nummer af bladet lo

vet, at vi ville forsøge at bringe en for

tegnelse over klubstationer med aflyt

ning af stationen. Dette må vente til 

aprilnummeret, så vi kan nå at få evt. 

rettelser med. Til den tid er vi også 

nærmere sejlsæsonen, og det kan være 

lettere at have det hele i frisk erindring. 

Altså: Slå koldt vand i blodet! 

Som meddelt i sidste nummer har vi 

fra D.S. - langturs- og motorbådsudval-

gets side bøjet os med hensyn til brugen 

af de maritime kanaler. Dette har jeg 

måttet høre meget for, selv af menne

sker, som jeg anser for at være ret for

nuftige, og det er jeg ked af, for selv

følgelig er det et nederlag, men man 

må også kunne tage et nederlag med 

oprejst pande, og det har jeg da i sinde 

at gøre. 

Men det vil være et større nederlag,. 

hvis man fra vor side ikke vil være loy

ale overfor det resultat, vi nu er kom

met til. Det er bevisligt, at jeg har for

fægtet min - og mange andres - ansku

else for både fanden og vorherre. Det er 

bevisligt, at fagfolk har erkendt, at det 

var rigtigt, hvad jeg fremførte. Selv en 

repræsentant fra P&T har på et møde i 

Søsportens Sikkerhedsråd erkendt, at det, 

jeg fremførte, var det rigtigste efter 

P&T's forskrifter. Men alligevel blev 

det anderledes. HVORFOR??? Fordi in

gen officiel myndighed vil stå bag og 

bakke op, kun stå bagved og udstede 

forbud og dekreter, og så blev det natur

ligvis »modparten«, som i kraft af flere 

penge til rådighed og hurtighed til at få 

sine synspunkter mangfoldiggjorte og 

sendt ud over hele landet, der blev vin
deren. 

Jeg forstår godt modpartens argument 

om palaver på kanalerne, men det er lige 

som om, at man vægrer sig ved at er

kende, at det er også en uvane, som det 

er vor opgave at bekæmpe. 

Fra begyndelsen var det meningen, at 

privatradioen skulle være et hjælpemid

del i nødstilfælde, og kun det. Men man 

har opdaget de mange muligheder, der 

findes med et sådant anlæg ombord -

og endog en kæmpemulighed for mor

som underholdning under en lang sej

lads. 

Nuvel, det kan være morsomt, men det 

er stik imod sund fornuft, som det bli

ver brugt, så er det iøvrigt ligegyldigt, 

om det er på den ene eller på den an

den kanal. Det er simpelthen stik imod 

de af myndighederne givne regler, idet 

der står, at radioen må benyttes til korte 

meddelelser. Man må jo huske på, at jo 

flere der ligger og underholder sig selv 

og andre med lange, betydningsløse sam

taler, jo sværere er det for DIG, hvis du 

gerne vil have en nødvendig meddelelse 

i land. 

De første gange, jeg oplod røsten for 

at forsøge at gøre privatradioen til et 

nyttigt redskab i en nødsituation, da af

viste man det fra mange sider for dets 

ufuldkommenhed og absolutte uduelig

hed, men det ser ud til, at det har ud

viklet sig til noget helt uundværligt, idet 

man også fra adskillige klubbers side har 

ytret ønske om, at kanal 21 eller 22 blev 

gjort til obligatorisk kapsejladskanal. 

Dette kan vi selvsagt ikke gøre. For 

det første: 27 mHz båndet er et offent

ligt tilgængeligt bånd, som kan bruges 

af alle uden tilladelse eller certifikat af 

nogen art. At man fra myndighedernes 

side har sat 4 kanaler af til maritimt 

brug, betyder ikke, at søsporten har ene

ret på disse kanaler, men at der findes 

4 kanaler, som kun må benyttes til ma

ritime formål, d.v.s. at alle, der færdes 

på vandet såsom fiskere, strandjægere 

og også erhvervsskibsfarten kan bruge 

disse kanaler. 

Det ville også være uklogt at låse sig 

fast på en bestemt kanal til dette formål, 

idet nærliggende klubber let vil kunne 

forstyrre hinandens kapsejlads. Det er 

bedre at aftale de lokale klubber imel

lem, så man ikke benytter de samme ka-

RADIOMØDE I SSF 
Tirsdag den 13. april kl. 19,30 

For gamle og nye radiovagter samt alle radiointeresserede 

Gennemgang af den nye klubstation samt orientering 

om forskellige typer privatradioer, deres montering og 

betjening. 

Sikkerhedsudvalget 



naler. Dertil kommer jo så, at som »sø

farende« må man bruge samtlige 23 ka

naler. 

Nej, venner, lad os være fornuftige, og 

være loyale overfor de procedureregler, 

der nu er vedtagne, og så vil fremtiden 

nok vise, hvad der er rigtigt. I alle til

fælde gælder det: At vil man nå noget, 

så må man trække på samme hammel! 

Reinhardt. 

OG SKULLE DU IKKE HAVE VÆ

RET SÅ HELDIG AT FÅ EN TRILLE

FLØJTE I JULE- ELLER FØDSELS-

Ung* mand 
med vind i sejlene 

Den 21 årige René Woltemaht, som 

gennem længere tid har syet sejl i et 

kælderlokale på Sophienhøjvej, har nu 

fået indrettet et 150 m2 stort sejlmager-

værksted på Strandlodsvej nr. 13, 2300 

København S, i pæne lyse lokaler med 

gulvplads til selv de største havkrydser-

sejl. 

René, som har sejlet siden han ble\ 

født, var allerede i en alder af ni år 

medlem af S.S.F. som optimistjollesej

ler, hvor han gjorde sig stærkt gældende 

på kapsejladsbanerne. Senere junior og 

nu som senior. 

Da sejl altid har været hans store in

teresse, kom han i lære hos A/S Freytag 

Sail, og efter 3^2 års læretid afsluttede 

han sidste år med et svendestykke til 

højeste karakter. 

Derefter startede han for alvor for 

sig selv, men da produktionen af nye 

sejl og reparaion af gamle steg meget 

stærkt, led han snart af pladsmangel og 

måtte se sig om efter noget større, hvil

ket nu er lykkedes, 

René importerer selv sejldug fra de 

førende sejldugsfabrikker i udlandet, og 

følgelig deraf, har han fået flere danske 

bådeværfter som kunder. 

Den egentlige åbningsdag bliver lør

dag den 3. april, hvor der afholdes en 

reception på værkstedet kl. 14.00, hvortil 

alle sejlinteresserede er velkomne. 

DAGSGAVE, SÅ KØB DA FOR F 

SELV EN, DEN KOSTER IKKE MERE 

END EN BAJER!!! 

Vi har nu indkøbt en ny klubstation, 

der er til at holde ud at høre på. Det er 

alle tiders station, kan jeg love for, og 

den skulle kunne give anledning til, at 

alle gamle og nye radiovagter vil stå i 

kø for at få lov til at passe den. 

Vi afholder en radioaften d. 13. april 

kl. 19.30 for at gennemgå den nye sta

tion i alle detaljer, og for at fortælle alle 

de nye radioejere lidt om, hvordan det 

hele fungerer, så det anbefales alle in

teresserede at møde op denne aften. 

R. H. 

KAPSEJLADS 
Kære sejlere! 

Så går vi atter mod lysere tider, og det 

begynder at krible i fingrene for at kom

me i gang, så bådene kan komme i van

det, og vi kan komme ud at sejle. Der 

bliver i år mange sejladser og stævner i 

S.S.F., så vi håber på en god sæson. 

På sejlerdagen blev trænerordningen og 

de 5 kr. stadfæstet, så vi må, når denne 

ordning træder i kraft (hvornår vides 

ikke), prøve at få glæde af denne også i 

S.S.F. 

Der er sket nogle ændringer i scandicap. 

1. Der må ikke mere føres spilerstag

sejl. 

2. Målerbreve skal, selv om de ikke er 

udløbet, fornyes ved ejerskifte. 

3. Ved respitberegning falder tabel 1 

(vindst. 0-3 m) ud. Krydstillæg er 

indregnet i tabellerne. 

4. Intet forlig, undtagen spilerens, må 

være længere end forstagets længde. 

5. Hvis der ingen mærker er på bom el

ler mast, gælder fulde længde. 

6. Propelfaktor beregnes: 2 X V af 

måltallet - d.v.s. 

5,0 scandicapmål = 4,47 knob i stille 

vejr 
6,0 » =4,9 » » 

7,0 » =5,29 » » 

8,0 » =5,66 » » 
9,0 » =6,00 » » 

Vi prøver igen i år at køre med de 

5 kr. i indskud ved vore aftensejladser, 

men må selvfølgelig så også holde os til 

de mindre glas som præmier, som vi 

havde ved sæsonens slutning sidste år. 

Er der nogle, der har bedre forslag 

eller andre ideer, så kom frem med dem, 

og lad os tale om det. Vi er altid lyd

høre for gode ideer også vedrørende sej

ladserne. Skriv på en seddel og læg den 

på kontoret, og lad os så tale om det. 

Else Madsen. 
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APRIL 

Lørdag/søndag d. 24.-25. 

»er i 

SUNDBY SEJL-FORENING 

1976 

Ynglinge- og Trapezstævne 

Maj 
Onsdag d. 19. Kl. 19.00 
Lørdag/søndag d. 22.-23. 
Onsdag d. 26. Kl. 19.00 

Aftenkapsejlads 
Piratcup 
Aften kapsej lads 

JUNI 
Onsdag d. 2. 
Onsdag d. 9. 
Lørdag/søndag d. 12.-13. 

Onsdag d. 16. 
Onsdag d. 23. 
Onsdag d. 30. 

Kl. 19.00 Aften kapsej lads 

» » 
» » 
» » 

Dansk-svensk navigationsløb 
for motorbåde 
Aftenkapsejlads 

JULI 
Den 6.-11. DM i Flipper 

AUGUST 
Onsdag d. 4. 
Onsdag d. 1 1. 
Den 14.-15. 
Onsdag d. 18. 
Onsdag d. 25. 
Lørdag/søndag d. 28.-29. 

Lørdag/søndag d. 28.-29. 
Lørdag/søndag d. 28.-29. 

SEPTEMBER 

Lørdag/søndag d. 4.-5. 

Kl. 19.00 Aftenkapsejlads 
» 

Kl. 18.30 
Kl. 18.30 

Lørdag d. 11. 
Lørdag d. 18. 
Søndag d. 26. 

Kl. 15.30 
» » 

Amagerstævne for Optimister 
Aftenkapsejlads 
Aftenkapsejlads 
Amagerkredsens hoved
kapsejlads (Inshore for scandi-
cap plus IOR) 
Piratcup 
Joller, juniorbåde, ynglinge 

Bandholm og Capricestævne 
Almindelig sejladsdag 
Almindelig sejladsdag 
Hveen rundt 

Else Macteen 
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Banken 
der dækker 
hele Amager 

Amagerbanken 
-den er nærliggende. 

Ring direkte hjem med 

S.P. VHF-radiotelefon type RT-144 
55 kanaler 
25 watt 

Pris kr. 3500- excl. moms (12 v) 

S.P. forhandler 

I. STENGAARD MEYER 

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S 

TELEFON (01)58 30 45 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 
flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk
keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V *> 35 6788 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 
Dr. Elisabethsalle 1 

30 70 02 
Valby Langgade 226 

LAFAYETTE -ZODIAC-HANDIC 

Bådradio-
Walkie-talkie 

købes med 10° o rabat på alle katalogpriser hos 

BEN O-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malmo 

DET ER EN GOD INVESTERING 
at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1500 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 16 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN. SVANEMOSEGARDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
\ Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 

» MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 507323 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 593978 
Havneudvalg: Gunnar Hou-Jensen, Amagerbrogade 9, 1 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S (kl. 8-16) 584937 
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 582772 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. .. AM 2753 
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 5801 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Forsidebilledet: S.S.F. har fået et nyt æresmedlem 

Kasserer 

formanden ©g* 
havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 

kl. 1»—2©.3<> 
i klubhuset 
tlf. 50 35 80 

Itedaktoren 
træffes den sidste 

torsdag: i hver 
måned 

Husk postgiroen 70 56516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

sikkerhed fremfor alt 

V" Standerhejsning 
finder sted 

lørdag den 3. maj kl. 16,00 

PILEGÅRDENS TAMBOURKORPS UNDERHOLDER 

Musik og dans i klubhuset 
Festudvalget. 



GENERALFORSAMLINGEN d. 30. marts 1976 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og formandens 
beretning. 

3. Regnskab. 

4. Valg til bestyrelsen. 
5. Lovændringsforslag. 
6. Andre forslag. 
7. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til 
forsamlingen, og udbad sig forslag til 
en dirigent. Frits Kleis blev foreslået og 
valgt. 

2. Frits Kleis takkede for valget, og 
udtalte, at han havde konstateret, at 
generalforsamlingen var lovligt indvars
let i henhold til S.S.F.s love. 

Forinden dirigenten gav ordet til 
sekretæren for oplæsning af protokol
len fra det sidst afholdte bestyrelsesmø
de, udbad han sig forslag til tre 
stemmetællere. Stemmetællingsudval-
get kom til at bestå af Poul Christian
sen, Gosta Øberg og Holger Larsen. 

Sekretæren oplæste herefter proto
kollen fra besiyrelsemødet d. 9. marts. 
Jørgen Bengtsson ønskede at kommen
tere protokollen, og udtalte, at der 
under punktet »Joller« var anført »intet 
særligt«. J. B. udtalte, at det var 

vedtaget af bestyrelsen, at der skal 
opføres en række skure på jollepladsen. 
Dette ønskes indført i protokollen. 

Poul Christiansen savnede oplysning 
i bestyreisesreferaterne om, hvad der 
sker med motorskuret. 

Sekretæren svarede til Jørgen Ben
gtsson, at det i tidligere referater var 
nævnt, at man havde vedtaget at lade 
skure opføre på jollepladsen. 

Også til Poul Christiansen oplystes 
det, at motorskuret har været omtalt, 
samt, at mureren iøvrigt er gået i gang 
med forberedelserne til støbning af 
beton fra motorkranen til motorhuset. 

Viggo Hind kom med en forespørgsel 
om, hvorvidt det er muligt for et 
medlem, der ikke har plads i havnen, at 
få et mærkat til en låneplads. Dette 
skulle vel være muligt, når et bestyrel
sesmedlem har kunnet ligge på en 
sådan låneplads i 5 år i træk. 

Formanden svarede Viggo Hind, at et 
spørgsmål af den art måtte henføres til 
efter formandens beretning. 

Protokollen blev sat under afstem
ning og godkendt. 

Dirigenten gav herefter formanden 
ordet til beretningen: 

FORMANDENS BERETNING 
Det er med sorg, jeg atter må meddele 

generalforsamlingen, at vi har mistet en 
række af gode og trofaste medlemmer 
af Sundby Sejlforening. 

D. 14. november døde Knud Mejlhøj, 
d. 16. november døde Svend Søe 
Christensen, d. 31. januar døde Henry 
Heemann, d. 8. februar døde Einer 
Lorentzen, bedre kendt som Gubbefar. I 
foråret 1974 havde jeg den glæde at 
kunne tildele Gubbefar Sundby Sejlfo
renings hæderstegn for et stort og 
trofast arbejde ved medlemsbladet. D. 
20. februar døde passivt medlem nr. 166 
Anna Nielsen; kendt af mange medlem
mer for sit arbejde ved svagføredagen. 

Æret være deres minde. 
Ved sidst afholdte generalforsamling 

i efteråret var det, der optog os alle, 
skattevæsenets pludselige krav til os 
om udlevering af navnene på de 
medlemmer, der var bådejere i SSF. 

Skattemyndighederne var så uheldi
ge at fremsende dette ønske samme 
dag, som vi afholdt vor generalforsam
ling; forsamlingen kunne da også på 
bestyrelsens ønske afvise denne afsin
dige idé. Vort svar, som var det første 

skattevæsenet fik i hænde fra Sejl- og 
Motorbådsklubberne, dannede da også 
retningslinier for de øvrige klubber, der 
efterhånden fik samme krav. 

ti 

Denne beretning kommer på tryk og 
læses også uden for vor forening 
ganske flittigt, og jeg må derfor endnu 
engang understrege: at vi er enige i, at 
alle skal betale skat efter indtægt og 
formue efter gældende lov; men det 
skal ikke være foreninger og klubber 
med frivillig og ulønnet arbejdskraft og 
med et idrætsligt formål, der skal gøre 
arbejdet. 

Ved den årlige bådudstilling, der 
fandt sted i det ny Bella Center, var SSF. 
på anmodning af udstillingsledelsen 
repræsenteret ved en 150 m2 stand, 
hvor vi viste vor sejlerskole, og radio
station. 

Der var undervisning hver dag i enten 
tovværk, navigation eller kapsejladstek
nik, ligesom radiostationen var beman
det hele tiden. Vort formål var at 
fortælle folk, at de skal lære at sejle, 
inden de køber båden, og af hensyn til 
sikkerheden af anskaffe sig en radio, 

selv den billigste model er bedre end 
intet. Vi gjorde ikke reklame for os selv, 
da dette jo ikke er nødvendigt, som 
medlemmerne jo ved, men derimod på 
den samlede sejlsports vegne at klargø
re over for nye skarer af mennesker, 
hvis ønske er at plaske rundt i vore 
farvande, at det ikke er nok at have til 
udbetalingen; der må også en bag
grund til at kunne gøre det, selv om det 
er frivilligt. 

Det lykkedes også ganske godt. Efter 
hvad vi har fået at vide, var Sundby 
Sejlforening og Prins Henrik de eneste, 
der havde succes på den udstilling, og 
ikke så få af vore medlemmer benyttede 
sig af lejligheden til at komme ind for 
halv pris. 

Nogle få tidligere medlemmer har 
undladt at fjerne deres både, når de 
forlader foreningen; disse mennesker 
kan enten ikke få solgt deres vrag, eller 
også mener de ved at lade som ingen 
ting, at så går det nok i glemmebogen. 

De dage er forbi, hvor vi enten kunne 
køre vraget ud på Strandvejen og lade 
det offentlige tage sig af sagen, eller 
simpelthen brænde skidtet ved Sankt 
Hansbålet. 

De pågældende har undladt at besva
re vore anbefalede breve eller også 
kommet med diverse søforklaringer; vi 
har derfor sendt den første sag, som 
drejer sig om båden »Kammeraten« til 
sagfører.Sagen kommer om kort tid for 
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i byretten, og advokaten mener i denne 

sag, at vi nok skal få vores udgifter plus 
pladslejer dækket ind, foruden at vi 
kommer af med vraget. Jeg vil gerne her 
udstede en advarsel til de pågældende 
og andre: vor advokat er ikke så 
blødsøden, at han vil undlade at kræve 
udlæg i, som han siger, andre effekter 
for at få pengene hjem. 

Vor havn er, som alle ved, stærk 
overbelastet, og mange medlemmer er 
uden havneplads. Jeg har i kraft af mit 
formandskab i Amagerkredsen og som 
medlem af hovedbestyrelsen, og gen
nem Københavns Sejlunion, hvor jeg nu 
også sidder i havneudvalget, forsøgt at 
fremme myndighedernes interesse for 
at bygge fritidshavne og give sejlerne 
kajplads, hvor det er muligt. 

Det er ikke noget, der bliver virkelig
hed på en dag eller to, vi arbejder i 
øjeblikket på muligheder i Margrete
bugten på Amager, i Frihavnen og 
stadig med Lynetten. Angående Marg

retebugten ligger der i øjeblikket på 
Københavns Borgerrepræsentations 
bord en færdig plan til en storhavn, som 
får politisk støtte fra forskellig side. Der 
aibejdes ligeledes på fuld kraft på den 
nye lystbådehavn i Kastrup, som må 
forventes at være så langt fremme i 
1976, at den kan tage de første både; 
denne havn vil dog først og fremmest 
komme Tårnby kommunes beboere 
tilgode. Vi gi'r ikke op, og en dag vil det 
uden tvivl lykkes at komme igennem 
med vores ønsker. 

I vor havn vil der i år finde en 
nyskabelse sted, idet samtlige både 
med fast havneplads skal være forsynet 
med en kontrolmærkat med pladsens 
nummer på. Mærkaten skal anbringes 
således, at den kan ses fra land uden 
besvær. Formålet med dette er, at 
havneudvalget og bestyrelsen hurtigt 
kan se, om den pågældene båd er 
berettiget til at ligge i havnen. Det er 
ligeledes en oplysning til medlemmerne 
om, at sagen er i orden. Både med fast 
havneplads får i år lyseblå mærkat, og 
den enkelte båd, der kan få tildelt 
låneplads, vil være forsynet med rød 
mærkat efter havneudvalgets anvis
ning. Medlemmer, der har betalt med 
check eller giro, og som ikke har fået 
udleveret mærkaten, kan henvende sig 
på kontoret. 

Som en service til vore gæstende 
sejlere fra nær og fjern kan der 
ligeledes på kontoret gratis afhentes de 
velkendte røde og grønne skilte med 

ledig eller optaget påtrykt. Der er 

enkelte medlemmer, der har betalt for 
disse skilte; de kan, om det ønskes, få 
pengene tilbage også på kontoret. 

Motorskuret vil få en længe ti trængt 
renovering; dette arbejde er for såvidt 
allerede påbegyndt med støbning af en 
kørebane fra motorkranen og ind til 
skuret. Arbejdet har dog ligget stille på 
grund af frosten et stykke tid. 

På søndre mole er det meningen i 
løbet af sommeren at påbegynde op
sætning af lys og stikkontakter i lighed 

med det, der sidste år blev færdiggjort 
på nordre mole. Strækker pengene til, 
er det også meningen, at midterbroen 
skal forsynes på samme måde. 

Medlem af havneudvalget, bestyrel
sesmedlem Jens Green, har ønsket at 
trække sig tilbage fra denne post på 
grund af et stort arbejdspres i sit 
daglige arbejde. 

Jens Green kom ind i bestyrelsen d. 5. 
sept. 1972; han var dengang valgt som 
suppleant og kom ind i bestyrelsen som 
afløser for Poul Holst i festudvalget. 

Jens Green gjorde et stort arbejde 
bl. a. med tilrettelæggelsen af vor 50 års 
stiftelsesfest. Den 3. april 1973 overtog 
du efter nogen diskussion i bestyrelsen 
posten i havneudvalget, som du har 
opfyldt på en for medlemmerne og 
bestyrelsen fuldt tilfredsstillende måde. 
Jeg vil gerne her sige dig tak for din 
indsats til gavn for SSF. 

Klubhuset har i vinterens løb fået en 
længe tiltrængt oppudsning, der er 
blevet lagt nyt gulv her i salen, der er 
blevet anskaffet en såkaldt øldisk med 
plads til 700 kolde øller ... og vi håber 
hermed at kunne dække behovet, når 
det kommer til at gå rigtig varmt til. 

Klubhuset er ligeledes blevet forsynet 
med en ny strømtavle, da den gamle var 
stærkt overbelastet, og vi håber således 
at kunne undgå strømsvigt i fremtiden. 

Sejlerskolen har på vinterens kurser 
haft stor tilslutning såvel i navigation 
som tovværk og i kapsejladsteknik. Der 
er blevet arbejdet grundigt og flittigt, 
ikke mindst arbejdet i Bella Centret gav 
et sammenhold, også for at fuldføre. 

Jeg var, traditionen tro, medcensor 
ved navigation og tovværk, og jeg kan 
på Sundby Sejlforenings vegne være 
fuldt tilfreds med de opnåede resulta
ter. 

I navigation havde vi besøg af en 
udsendt kontrol fra Statens Naviga
tionsskole, der erklærede sig fuldt 
tilfreds med de afholdte prøver. 

Tilslutning til sommerens sejladser 
med skolebådene er så stor, at det også 
er nødvendigt at tage fredagen til hjælp, 
og det er her lykkedes skolechefen at 
finde lærere også til denne dag. 

Der arbejdes, også flittigt i juniorafde
lingen; her er de 2 ynglinge allerede 
kommet i vandet plus den nye, som blev 
leveret sidst i februar inden momsen 
steg. Denne nye klubbåd er endnu ikke 
blevet navngivet, men dette vil finde 
sted til standerhejsningen. Midlerne til 
denne båd er blevet skaffet ved mange 
flittige hænders hjælp, og jeg siger de 
pågældende tak herfor. 

Når der er så travlt med juniorafdelin
gens ynglinge, er grunden til dette, at 
de skal deltage i udtagelsessejladserne 
til Verdensmesterskaberne, der i år 
finder sted i Danmark. 

Det bliver en travl kapsejladssæson i 
SSF. Vi starter allerede den 24-25 april 
med et yngling-stævne, som tæller med 
i udtagelsessejladserne til det-allerede 
nævnte VM. Ved samme lejlighed sejles 

der trapez-stævne. 
Lørdag og søndag d. 12. og 13. juni 

afholdes Oresundsrunden, Dansk 
Svensk motorbådsstævne; det er me
ningen, at starten skal foregå fra SSF. 
og svenske havne. Målet bliver i 
Barsebåck eller Falsterbo, hvor der 
også vil blive lejlighed til at feste. Jeg vil 
gerne opfordre så mange som muligt af 
vore motorbådssejlere at tilmelde sig: vi 
har jo noget sølvtøj at forsvare. 

Den 6. til 11. juli afholder vi DM. i 
flipperjolle; det er et stort arrangement, 
som vil kræve både mandskab og 
følgebåde, vi har altid fået god hjælp fra 
motorbådsside, og det håber jeg også, 
vi kan få i år til disse store sejladser. 

Sommeren igennem afholdes der 
pirat-sejladser, og i efteråret vil der 
bliver afholdt Bandholm- og Caprice-
stævne, foruden de sædvanlige træ-
ningssejladser om onsdagen. Vi slutter 
sæsonen traditionen tro - med Hveen 
Rundt. 

Sikkerhedsudvalget har nu fungeret 
et år, og når de nu igen tager fat på en 
gennemgang af bådenes sikkerhedsud
styr må jeg anbefale medlemmerne at 
rette sig efter deres anvisninger. Som 
helhed var det overraskende få mang
ler, der var ved de godt 60 både, der fik 
besøg af sikkerhedsudvalget sidste år. 
Det er glædeligt, og sådan skal det også 
være fremover. 

Under sikkerhedsudvalget hører også 
radiostationen, som ledes af Reinhard. 
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Under hans ihærdige og effektive 

ledelse er det lykkedes at slide den 
gamle radio fuldstændig op, og vi har 

derfor anskaffet en ny og bedre radio på 
stationen, som de kommende vagter vil 
få glæde af, når sejlsæsonen begynder 
påny. Vore 2 øvelsesbåde er ligeledes 
blevet forsynet med bærbare radioer, 
som et led i den forøgede sikkerhed. 

Vi kan atter hylde en række jubilarer 
for lang og trofast medlemskab af 
Sundby Sejlforening; de har stået 
sammen om vor forening i modgangsti-
der, og har altid været villige til at give 
en hånd med, når der skulle arbejdes. 

40 års medlemstegnet kan i år gives 
til Medl. nr. P 62 A. M. Kruøjser, og 
mecll. nr. A 108 Henri Madsen, begge 
tidligere bestyrelsesmedlemmer, samt 
til medl. nr. A 10 E. Jørgensen. 

25 års medlemstegnet kan tildeles 
medl. nr. A 167 Bernt L. Hansen, og 
medl. nr. A 565 Ivan Frisch, tidligere 
bestyrelsesmedlem. 

* 
Københavns kommune har den 17. 

marts bevilget 50.000 kroner til Flakfor
tet som tilskud til påbegyndelse af en 
ydre istandsættelse af området. Det 
initiativ, som vor afgåede formand 
Svend Larsen sammen med daværende 
formand for KSU Bent Mørch, tog for 5 
år siden, er hermed bragt til afslutning. 
Så lang tid kan det tage at føre en sag 
som denne igennem alle offentlige 
myndigheder og kontorer; det, der for 5 
år siden så ud som en yndig plet med 
ordnede forhold, blev overladt os som 
en ruin; alligevel har 32 klubber sluttet 
op om fortet og ideen med det, og disse 
32 klubber har fået tildelt lokaler til 
klubbrug, og er ligeledes villige til at 
gøre et-stykke arbejde for at tilvejebrin
ge forhold, så det kan være sikkert at 
færdes på øen, og vi kan være bekendt 
at komme der. 

Fra vor side har vi nedsat et 
flakfortudvalg, og de opgaver vi har 
påtaget os, skal vi nok få udført i en vis 
hurtighed. De mange ivrige medlem
mer, der vil give en hånd med, kan i 
første omgang henvende sig til Vagn 
Preisler - Holger Larsen - Holger 
Nielsen - Lennart Larsen og Preben 
Jacobsen og få nærmere oplysninger; 
jeg har forstået på Vagn Preisler, at der 
lægges kraftigt ud allerede 3. april 

Reinhardt får æresnålen 

Ifølge lovene skal tildeling af Sundby 
Sejlforenings ærestegn vedtages af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen har 
vedtaget at anmode medlemmerne om 
at give deres tilslutning til, at dette 
tildeles Reinhard Hansen. 

Reinhard har gjort et stort og 
fortjenstfuldt arbejde i vor bestyrelse 
12Vi år, heraf de fleste som sekretær og 
næstformand; altid har Reinhard kun
net vurdere en sag, så den blev 
retfærdigt løst ud fra vore loves 
retningslinier. 

Du var en af de første, der så 
mulighederne i Walkie-Talkie-radioen 
som en ekstra sikkerhed i skibet og 
åben gik ind for den, selv om du mødte 
stor modstand fra kredse udefra. 

Du startede Sundby Maritime Privat 
Radioklub, i hvis navn det første grove 
arbejde skulle gøres, det arbejde, der 
her blev gjort, har siden bredt sig ud 
over hele landet. 

Mange kampe har du ført, og ikke alle 
er vundet endnu; det sidste skud på 
stammen er din indsats og energi på 
oprettelsen af sejlklubben Lynetten, en 
idé vi fostrede i fællesskab over en kop 
kaffe, og hvis primære formål er at 
skaffe flere havnepladser, om det så 
blever på Lynetten eller et andet sted, 
vil tiden vise. 

For mig har du været en stor og 
uvurderlig hjælp, da jeg overtog hvervet 
som formand, og jeg siger dig tak 
herfor, og med disse ord skal jeg 
hermed gøre dig til æresmedlem af 
Sundby Sejlforening. 

Til orientering for medlemmer skal 
jeg oplæse navne på dem, der igennem 

tiden er tildelt æresmedlemskabet: 
1933, S. Hempel - 1938, Borgmester 

Hedebol - 1939, Tømrermester Fager

berg - 1943, Ludvig Henriksen - 1948, 
Carl Nielsen, Knud Larsen og Poul 
Larsen - 1957, A. Bentsen - .1959, Alf 

Andersen - 1964, Andreas Hansen -
1970, Svend Larsen - 1974, M. Andrea
sen og nu 1976 Reinhard Hansen. 

En række af kendte navne i Sundby 
Sejlforenings historie. 

Til slut skal jeg takke alle dem, der i 
den forløbne tid har gjort en indsats -
stor eller lille - for SSF. 

Det er uforståeligt for mange udefra, 
at vi kan drive vor forening med egen 
havn og med de forholdsvis få midler, vi 
har til rådighed. 

Svaret er kun: takket været en stor 
medlemsskare, der støtter foreningen 
og yder en ulønnet indsats. 

Hans Guldager, 
formand. 

Som kommentar til beretningen ud
talte Vagn Preisler, at han gerne så så 
mange som muligt til at udføre et stykke 
arbejde på Flakfortet, der startes lørdag 
kl. 9.00. 

Et medlem, Jacobsen, ønskede en 
redegørelse fra formanden om ekspek
tancelisten til havnepladser. J. havde 
observeret, at der var kommet 8 rye på i 
forhold til den liste, der blev offentligg
jort sidste år. 

Da ikke flere ønskede ordet til 
beretningen fik formanden ordet for at 
svare. Til Viggo Hinds udtalelse om 

lånepladser udtalte formanden, at han 
tidligere, overfor bestyrelsen og overfor 
generalforsamlingen havde givet udtryk 
for, at hvad der var blevet gennemført i 
havnen før hans tiltrædelse som for
mand, ville han ikke lave om på. Efter 
hans overtagelse af formandsposten 
var ingen blevet forbigået på ekspek
tancelisten. 

Om ekspektancelisten udtalte Hans 
Guldager, at det er jo klart, at der vil 
opstå forskydninger på listen, når der 
pludselig dukker gamle medlemmer op, 
som har ligget andre steder, men når alt 
bliver dyrere, og de opdager, at vi stadig 
er billige i S.S.F., så søger de tilbage til 
S.S.F., og det forskyder puklen, des
værre i opadgående retning. Det må vi 
leve med, sådan er det desværre, men 
tildeling af havnepladser vil ske efter 
listen og ikke på nogen anden måde. 

Viggo Hind efterlyste et klart svar fra 
formanden med hensyn til den plads 
ved midterbroen, der havde været 
benyttet som låneplads i 5 år. Forman-



den gentog, hvad han tidligere havde 
sagt, at hvad der var bestemt før hans 
tiltrædelse som formand, ville han ikke 
ændre. 

Tidligere formand, Svend Larsen 
udtalte, at den nævnte plads var jo 
»Tømrer-Carl's«, hvis blanke båd havde 
stået på land i årevis. Andre havde også 
ligget til låns der, lige som på Viggos 
plads, hans båd var jo sjældent i vandet, 
så derfor havde den også været 
låneplads, ellers skulle den jo have 
stået tom. 

Da ikke flere ønskede ordet, blev 
beretningen taget under afstemning og 
godkendtes. 
3. Vedrørende regnskabet forespurgte 
dirigenten om bestyrelsen ønskede at 

kommentere regnskabet. 
Formanden udtalte, at hvis der var 

medlemmer, der havde forespørgsler til 
regnskabet, så ville han gerne svare på 
disse. 

Formanden udtalte endvidere, at der 
var medlemmer, der havde udtrykt 
ønske om at få regnskabet stillet op 
under en form, så det også blev 
forståeligt for mennesker uden »Den 
lille bogholdereksamen«. Derfor ville 
man fra næste år forsøge at finde en 
form, der er mere overskuelig. Et punkt 
på regnskabet vedrørende betaling af 
den nye skolebåd ønskede Carlo 
Nielsen nærmere belyst, og formanden 
redegjorde for forholdet. Også Hans 
Eskildsen havde en del kommentarer -
ikke til regnskabets rigtighed - men til 
regnskabsformen. Bl.a. fandt E. det 
forkert, at man havde trukket annonce
indtægterne fra bladets udgifter. E. 
havde konstateret, at hvert enkelt 
nummer havde kostet kr. 5,50. 

Formanden kommenterede, at det 
dog er nødvendigt at trække indtægter
ne fra udgifterne for at se, hvad bladet 
reelt har kostet. 

Gosta Øberg, den ene af foreningens 
revisorer, kommenterede også, og ud
talte, at man fra revisionens side ikke 
havde noget imod en omlægning af 
regnskabsformen, når det bare blev 

holdt indenfor, hvad der er almindeligt 
inden for bogholderi. 

Der var ikke flere kommentarer til 
regnskabet, som derefter blev sat til 
afstemning. Regnskabet blev godkendt. 
4. På valg til bestyrelsen var først 
sekretæren som genvalgtes med akkla
mation. 

Skolechefen genvalgtes ligeledes 
med akklamation. 

Jens Green fra havneudvalget ønske
de ikke genvalg. Til afløsning af J. G. 

blev følgende foreslået: Ejner? - An
ders Mogensen - Gunnar Hou Jensen -
Arne Olsen (Sjask) - Hans Chr. Jensen 
og Holger Larsen. 

Vagn Preisler anbefalede varmt Hol
ger Larsen. Poul Christiansen anbefale
de Gunnar Hou og Grethe Jacobsen 
gentog, hvad der var blevet sagt om de 
øvrige kandidater, blot ikke om den 
samme kandidat, men om Arne Olsen. 
På dirigentens spørgsmål, om nogen af 
kandidaterne ønskede at trække sit 
kandidatur, trak Hans Chr. Jensen sig 
tilbage. 

5 kandidater kom herefter under 
afstemning. 

Resultatet af afstemningen blev: 
Gunnar Hou blev valgt med 66 stemmer, 
herefter fik Holger Larsen 23 stemmer, 
Anders Mogensen 54 stemmer og Arne 
Olsen fik 25 stemmer. Der var 1 ugyldig 
og 4 blanke stemmer. 

Repræsentant for klubhus og fester, 
Vagn Preisler genvalgtes med akklama

tion. 

Motorbådsrepræsentant Holger 
Nielsen genvalgtes ligeledes. 

Suppleant til bestyrelsen, Carsten 
Barner Nielsen, var ikke til stece, men 
havde givet tilsagn om at ville modtage 
genvalg. Der var ingen modkandidat, og 
Carsten genvalgtes. 

Kasserersken, Erna Christensen gen
valgtes med stor akklamation. 

Som revisor genvalgtes Gosta Øberg 
med akklamation. 

Erling Sørensen genvalgtes som revi
sorsuppleant. 

Redaktøren Holger Møller genvalgtes 

med akklamation. 
2 juniorudvalgsmedlemmer, Knud 

Jensen og Søren Bødtker, genvalgtes 
uden modkandidater. 

2 målere, Klaus Akkerman og Carl 
Thorup, genvalgtes uden modkandida
ter. 
5. Leif Møller havde indsendt forslag 

om tilføjelse til §4, lydende: Afstemning 
ved skriftlig fuldmagt og gyldigt med
lemskort kan foretages gennem andet 
stemmeberettiget og fremmødt 
medlem. 

L.M. motiverede sit forslag, og mente, 
at en sådan ændring ville styrke 
sammenholdet, idet medlemmer, der 
ikke selv mødte op ville være nødt til at 
søge kontakt med medlemmer, der 
møder op, for at komme til at være 
medbestemmende. 

Formanden udtalte, at hvis medlem
merne vil have indflydelse, så må man 
møde op til generalforsamlingerne og 
høre medlemmernes meninger og der
efter tage et standpunkt. Bestyrelsen 
kunne derfor ikke anbefale forslaget. 
Viggo Hind: Har man tænkt over, hvad 
dette forslag indebærer? Hvis et med
lem har fået fuldmagt fra et større eller 
mindre antal medlemmer, kan han 
bruge disse stemmer, som han selv 
finder bedst, uden at vide, om disse 
medlemmer ønsker at stemme for dette 
eller hint. 

Leif Møller havde endvidere fremsat 
forslag til ændring af §5: Udvidelse af 
bestyrelsen med to repræsentanter for 
de aktive medlemmer uden havneplads. 
Havneudvalg og klubhusudvalg udvides 
med hver ét af disse medlemmer. Eller: 
Mindst 2 af repræsentanterne i bestyrel
sen skal være fra gruppen af aktive 

medlemmer uden havneplads. 
L.M. motiverede: Har indtryk af, at 

Sundby Sejl-Forening består af to slags 
medlemmer, nemlig de velbjærgede, 
der har de ca. 400 havnepladser, og de 
andre, som ikke har havnepladser. En 
vægring mod forslaget vil jeg kun 
kunne opfatte på den måde, at de 
velbjærgede, der har havneplads, ser 
det som deres opgave, at holde de nye 
udenfor. 

Vagn Preisler udtalte, at dette forslag 
ville være at desavouere havneudval
gets beslutninger, og at indføre hakke
orden i S.S.F. Bestyrelsen kan under 
ingen omstændigheder gå ind for dette 
forslag. 

Reinh. Hansen udtalte, at selv om 
bestyrelsen blev udvidet med 10 aktive 
medlemmer uden havneplads, så ville 
de ikke kunne løse problemet: havne
pladser, det var jo det, der var 
meningen med forslaget. Nye medlem
mer, uden havneplads er da lige så 
velkomne i bestyrelsen, når de bliver 
foreslået. Opfordrer Leif til at trække 
forslaget tilbage. 
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Der var flere indlæg i debatten, fra 

Finn Hendil, Gosta Øberg, formanden, 
Viggo Hind, der alle var imod forslaget. 
Hans Eskildsen kom med et ændrings-, 

forslag, gående ud på, at bestyrelsen 
skulle udvides med en repræsentant 
uden plads i Sundby havn. Dette 
ændringsforslag afvistes af dirigenten. 
Debatten sluttede med, at Leif Møller 
trak sit forslag tilbage, da der jo nu var 
kommet et nyt havneudvalgsmedlem, 
som ikke havde placs i havnen. 
6. Til punkt: Andre forslag havde 
bestyrelsen foreslået kassererskens ho
norar forhøjet med 2000 kr. til 8000 kr. 
årligt. Formanden motiverede. Forsla
get vedtoges enstemmigt. 

Leif ønskede ændring af havneregle-
mentes § 1Begrænsningen i § 1, sidste 
stykke, vedtaget 29.10.74 gælder kun 
for medlemmer optaget i S.S.F. efter 
vedtagelsesdagen. 

Leif Møller kom i sin motivering ind 
på, at ordningen med de 3,10 m. ikke 

havde nogen praktisk betydning med 
hensyn til flere pladser, der var kun få 
både, som ville blive berørt af forholdet. 
Men hvis et medlem ønskede f.eks. at 
skifte fra en Albin 25 til en Albin 30, så 
skulle han have lov til det, det er kun et 
par cm, det drejer sig om. 

Der var mange indlæg i debatten, 
men alle indlæggene drejede sig om, 
hvorvidt det var relevant med den 
vedtagne regel på 3,10 m's bredde eller 
ej. 

Kun forslagsstilleren og Jens Bach 
holdt sig til forslagets ordlyd, og talte til 
fordel for dette. 

Da forslaget blev sat under afstem
ning ved håndsoprækning, blev det 
markeret fra stemmetællerne, at forsla
get var stemt ned. 

Hans Eskildsen havde stillet følgende 

forslag til ændring af havnereglemen
tets §8, 1. stykke: 

For at kunne have plads i havnen skal 
enhver fartøjsejer senest 1 år efter 
tildeling af havneplads have erhvervet 

sig mindst duelighedsbevis i sejlads og 
navigation. Eskildsen motiverede sit 

forslag. 
Formanden udtalte, at både Dansk 

Sejlunion og Søsportens Sikkerhedsråd 

var imod at indføre tvungen førerprøve, 
da dette måske kunne blive fundamen
tet til langt mere alvorlig restriktioner 
fra myndighedernes side. Vi har, som af 
dirigenten anført, en lovparagraf, der 
hjemler ret til at forlange at et medlem 
skal kunne bevise sin færdighed i at 
føre et fartøj, og denne paragraf vil blive 
brugt, om nødvendig. 

Forslaget blev taget under afstem

ning, og nedstemt. 
Fra Hans Eskildsen: Forslag om 

tilføjelse til havnereglementets § 8, 
2.stykke: tilføjes efter lanterner: sirene 
eller tågehorn. 

Et medlem havde mere tillid til 
elektriske sirener. 

Formanden udtalte, at bestyrelsen 
kan anbefale forslaget, idet der jo står i 
Søvejsreglerne, at ethvert skib skal 
være forsynet med tågehorn eller 
sirene. Afstemning ved håndsopræk
ning, og og forslaget blev vedtaget. 
Endnu et forslag fra Eskildsen om 
ændring af havnereglementets §9 blev 
trukket tilbage. 
7. Linder eventuelt spurgte et medlem, 
om hvordan man skulle mærke sit fartøj 
med hjemsted - hvis medlemmet har 
havneplads i Svanemøllehavnen, eller 
evt. andre havne, skal fartøjet mærkes 
med S.S.F., eller med navnet på den 
havn, hvor man ligger, eller slet og ret 
med København. 

Dirigenten svarede, at der ikke eksi

sterer nogen lov for, hvor båden skal 
være hjemskrevet, hvis den ikke ligger i 

S.S.F.s havn. Naturligst er, at båden er 
hjemskrevet i den havn, hvor den har 

sin bøjeplads. 
Jens Green udtalte, at der om 

efteråret ligger en del både, der på et 
eller andet tidspunkt skal på land. Man 
skal kunne se, hvor vedkommende 
både kommer fra, det kan jo evt. være 
en stjålet båd, hvor vi ikke ser noget til 
ejeren i lang tid. 

Eskildsen fremkom med et forslag, 
som han havde ønsket frem på general
forsamlingen, men som han, fejlagtigt, 
havde stilet til bestyrelsen. Det cik ud 
på, at foreningen skulle anskaffe et 
højtryksrenseanlæg til at rense bådene 
med, når de bliver taget på land. 

Vagn Preisler opfordrede medlemmer 
til at melde sig som frivillig arbejdskraft 
til istandsættelse af flakfortet. 

Et medlem spurgte om de nye 
mærkater, mrk. med S.S.F. og plads
nummer, er at betragte som fyldestgø
rende hjemstedsmærkning. 

Gunnar Hou udtalte sig om ødelæg
gelserne på Flakfortet. 

Preben Jacobsen opfordrede med
lemmer, som er uden havneplads, til at 
henvende sig til Sejlklubben Lynetten, 

der gerne vil hjælpe, når, og hvis, man 
får så stort et område, at der bliver 
rigeligt med ledige pladser. 

Endnu et par indlæg om den ledige 
plads på midterbroen og renseanlæg, 
og formanden fik ordet til afslutning. 
Om mærkning af bådene skal der være 
hjemstedsnavn. Politiet kommer ofte og 
efterlyser forsvundne både. 

Om renseanlæg: bestyrelsen har ikke 
overvejet endnu, men er der interesse, 
kan vi da købe et anlæg, men det bliver 
ikke i år. Til Viggo Hind, gentagelse af 
tidligere udtalelse. Til slut en tak til 
dirigenten. 

Dirigenten motiverede et leve for 
S.S.F. og takkede for god ro og orden. 
Slut på generalforsamlingen kl. ca. 
23.00. 

Sign. Frits Kleis 
dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær. 
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BÆREBØLGEN 
Vi nærmer os med stormskridt en ny, og 
forhåbentlig god, sæson. Jeg henven
der mig derfor til alle de gamle 
radiovagter om igen at møde op i 
radiohuset og tage en tørn til gavn for 
øget sikkerhed. 

Det er dog ikke blot de gamle vagter, 

jeg henvender mig til, det må da snart 
været gået op for de fleste, at sagen er 
blevet til en landsomfattende sag, som 
det er værd at ofre nogle fritimer på, det 
er også synd at slide så hårdt på nogle 
få stykker, når der er så mange oplagte 
emner i vor store forening. 

Der er brug for alle over 16 år, også 
juniorer, jollesejlere og sejlerskoleele
ver. Ja, selv kapsejlere kan tage en tørn 
på en af de dage, hvor de ikke skal sejle 
kapsejlads. 

Hvorfor høre til den skare, der gerne 
vil nyde godt af den service, som vi 
faktisk yder gratis ved nogle få friske 

medlemmers gratis indsats, når Du selv 
kan være med i fællesskabet, det er da 
sjovt at være med, og vi gør, hvad vi kan 
for at vagterne skal have det så bekvemt 
som muligt. Kun må ingen tro, at 
radiohuset er et sted, hvor man kan 
sætte sig ind og sove, hvis man er 
blevet »træt«, den slags kan vi ikke 
bruge. 

Vi har nu fået nyt materiel, så det er til 
at udholde at høre på, så man kan roligt 
melde sig. 

Listen over klubber med LYTTEVAG-
TER må desværre udskydes endnu 
engang, da de oplysninger, vi ligger 
inde med, er for ufuldstændige til at 
videregive. 

Vi vil forsøge af få friske og konkrete 
oplysninger fra klubberne ved direkte 
henvendelse. 

S? 

Hallo, Hallo, den virker - Den med 
trillefløjten - Orla With har anskaffet sig 
en; han havde været så forsynlig, at 
tage den med på frokostturen til 
Sverige, fornylig. Det vides ikke, om han 
også havde været så forsigtig, at han 
også havde taget Walkie-Talkie'en med 
- Til lykke Orla! Jeg håber, at flere 
følger dit eksempel! 

NYE MEDLEMMER 

som søger optagelse 

i SimdAy. Sejllføh&nMQ. 

A 70 Michael R. Christensen, Messi
navej 26.1, S. 

A 208 Hans-Henning Christensen, 
Kaldæavej 5, S. 

A 221 Willy Larsen, Amagerbrogade 
15, S. 

A 398 Niels Nielsen, Fælledvej 14 A, N. 
A 409 Svend Å. Gudbrandsen, Eng-

landsvej 60, S. 
A 702 Ove Juel Hansen, Sønderholm 

Allé 6, Ka. 
A 749 Ernst Andreasen, Nordre Fri

havnsgade 32, 0. 

A 984 Allan Søe, Postparken 42, Ka. 
A 1041 Tage Adler Jensen, Hveensvej 

1, S. 
B 93 Ulla Bech, Luganovej 8, S. 
B 127 Jens E. Andersen, P.G. Ramms 

Allé 66, F. 

P 120 Tove A. Petersen, Løjtegårdsvej 
49, Ka. 

P 121 Emmy Madsen, Barritsvej 30, 
Ka. 

P 129 Lissi Åstrand, Avnbøl Allé 18, 
Ka. 

P 133 Dagny Steffensen, Englandsvej 
86, S. 

J 18 Bent Jørgensen, Studsbøl Allé 
70 K, Ka. 

J 25 Karin Anthonsen, Oxford Allé 
83 B,S. 

J 68 Anette Duelund Groth, Nyvang 
Allé 11, Ka. 

J 89 Tom L. Guldager, Brønderslev 
Allé 90, Ka. 

NÅR BÅDEN 
ER KOMMET 
I VANDET: 

GENNEM • HAVNEN 

OG SÆT 
BUKKE OG 
KLODSER PÅ 
PLADS 

8 



SÆSONEN ER 
STARTET! 
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SIKKERHEDSUDVALGET 
Fra 15. maj, når bådene er kommet i 
vandet og sikkerhedsudstyret på plads 
fortsætter vi gennemgangen af bådene, 
og vi henstiller, at man gennemlæser 
S.S.F.s love (nyoptrykte kan fås på 
kontoret), så det minimumskrav, der 
kræves er i orden. Bemærk at også det 
på generalforsamlingen den 30/3 1976 
vedtagne tågehorn også er i båden. 

De både, der sidste år var anmærk
ninger ved, vil blive efterset meget tidlig 
på sæsonen, så sørg for, at mangler, 

der var, er rettet. 
Gennemgangen af bådene sker hele 

sæsonen, og du kan godt regne med at 
få flere besøg, så den med at låne 

redningsvest og tågehorn m.m. hos 
naboen, fordi han er blevet efterset, går 
ikke. 

Det løse blad, du finder i bladet, er at 
betragte som en checkliste til eget 
brug. De indrammede ting er det 
sikkerhedsudstyr, du iflg. S.S.F.s love 
skal have i din båd, og du kan roligt 
regne med, at vi ser efter det. De øvrige 
ting er sikkerhedsudstyr, du også bør 
have, og vi henstiller til dig, at du, hvis 
du mangler noget af dette, får suppleret 
op, så du er helt på toppen. Der er 
selvfølgelig ingen, der forlanger, at du 
skal købe radioanlæg eller dybdemåler 
o.s.v. men en transistor-radio til at tage 
vejrmeldingen med og et håndlod til at 
måle dybden med og andre småting er 
da til at overkomme. 

Holger/Bent 

* 

For at rette eventuelle misforståelser 
med hensyn til, hvad søvejsreglerne 
siger vedrørende lanterneføring, dag
signaler, tågehorn m.m. i relation til 
fritidsbåde, gengives nedenfor de rele
vante regler med bemærkninger fra 
»Søvejsregler m.m. 7. udgave«. 

Vi anbefaler dig at du anskaffer dig en 
sådan, den koster ca. 16 kr., så det er da 
en billig sikkerhedsforanstaltning. Der 
er mange spændende ting at lære, og 
når du følger de regler og påbud, der er 
deri, kan det ikke gå helt galt. Hvis du 
kan lære den udenad, er du halvvejs 
gennem pensummet til kystskipperek-
samen. 

Regel 7. 
Maskindrevne skibe under 19,80 m (65 

feet) i længde, skibe under roning eller 
sejl under 12.19 m. (40 feet ) i længde 
samt robåde, er når de er let, ikke 
forpligtet til at føre de i reglerne 2, 3, og 
5 foreskevne lys; men hvis de fører dem, 
skal de være forsynet med nedennævn
te lys: 

a. Maskindrevne skibe under 19,80 m 
(65 feet) i iængde skal med undtagelse 
af, hvad der følger af stykkerne b og c, 
føre: 

1. I den forreste del af skibet, hvor det 
bedst kan ses, og i en højde over 
lønningen af mindst 2,74 m (9 feet) et 
hvidt lys, indrettet og anbragt som 
foreskrevet i regel 2.a.1. samt af en 
sådan beskaffenhed, at det er synligt i 
en afstand af mindst 3 sømil. 

2. Enten grønne og røde sidelys, 
indrettet og anbragt som foreskrevet i 
regel 2.a. 4. og 5. og af en sådan 
beskaffenhed, at de er synlige i en 
afstand af mindst 1 sømil, eller en 
sammensat lanterne, der viser et rødt 
og et g lønt lys fra ret forud til 22 V20 (2 
streger) agten for tværs på deres 
respeklive sider. Denne lanterne skal 
føres mindst 0,91 m (3 feet) under det 
hvide lys. 

c. Maskindrevne skibe under 12.19 m 
(40 feet) i længde kan føre det hvide lys i 
en mindre højde end 2,74 m (9 feet) over 
lønningen; men det skal være mindst 
0,91 m (3 feet) over sidelysene eller den 
sammensatte lanterne, som er foreskre

vet i stykke a. 2. 
d. Skibe under 12,19 m (40 feet) i 

længde under roning eller sejl med 
undtagelse af sådanne, som omhandles 
i stykke f. skal, hvis de ikke fører 
sidelysene, føre en lanterne,der viser 
grønt lys på den ene side og rødt lys på 
den anden, på et sådant sted, hvor det 
bedst kan ses, og af en sådan beskaf
fenhed, at lyset er synligt en afstand af 
mindst 1 sømil, samt således anbragt, at 
det grønne lys ikke kan ses om bagbord 
og det røde ikke om styrbord. Hvor det 
ikke er muligt at have lanternen fast 
anbragt, skal den holdes klar til 
øjeblikkelig brug og vises i så god tid, at 
sammenstød kan forebygges, og såle
des, at det grønne lys ikke kan ses om 
bagbord og det røde lys ikke om 
styrbord. 

f. Små robåde, hvad enten de er 
under roning eller sejl, er kun forpligtet 
til at have ved hånden en elektrisk lygte 

eller en tænct lanterne med hvidt lys, 
som skal vises i så god tid, at 
sammenstød kan forebygges. 

g. De i denne regel omhandlede skibe 
og både er ikke forpligtet til at føre de i 
reglerne 4.a. og 11 .e. foreskrevne lys og 

signalfigurer, og størrelsen af deres 
dagsignaler kan være mindre end 
foreskrevet i reglerne 4.c. og 11.c. 
Bemærkninger: De i denne regel om
handlede skibe skal alle føre agterlys 
jfr, regel 10.a. 

I små robåde vil denne i denne regels 
litra f omhandlede elektriske lygte eller 
tændte lanterne kunne erstatte agterly
set, såfremt lygten eller lanternen er 
synlig eller kan vises såvel forefter som 
agterefter. 

I skibe under 12,19 m i længde under 
roning eller sejl må forskrifterne i regel 
7, litra d, og regel 10 antages at være 
opfyldt ved på toppen af masten eller 
den højeste mast at føre en trefarvet 
lanterne, der viser grønt og rødt sidelys 
og hvidt agterlys over de foreskrevne 
sektorer. De farvede lys skal være 
synlige i en afstand af mindst 1 sømil og 

det hvide lys i en afstand af mindst 2 
sømil. 

Der er mellem søfartsadministratio-
nerne i de skandinaviske lande enighed 

om at fortolke bestemmelsen i litra f 
således, at sejlfartøjer under 6 m i 
længde kun er forpligtet til at have ved 
hånden en elektrisk lygte eller tændt 
lanterne med hvidt lys, som skal vises i 
så god tid, at sammenstød kan forebyg
ges. Det anbefales endvidere at belyse 
sejlet, når andre skibe nærmer sig. 
Kajakker, kanoer, joller, skydepramme 
og lignende småfartøjer skal benytte 
skibslys som foreskrevet for almindeli
ge skibe eller som for robåde jfr. litra f. 

Regel 10. 
a. Medmindre andet er bestemt i disse 
regler, skal ethvert skib, der er let, på 
agterrenden føre et hvidt lys, således 
indrettet, at det viser et ubrudt lys over 
en bue af horisonten på 135° (12 
streger) og således anbragt, at lyset 
vises 67V2° (6 streger) på hver side af 

skibet regnet fra ret agter, samt af en 
sådan beskaffenhed, at det er synligt i 
en afstand af mindst 2 sømil. 
Bemærkninger: 

Det foreskrevne agterlys skal altid 
føres samtidig med sidelysene. 

Om agterlys i mindre skibe under 
roning eller sejl, jfr. bemærkningerne til 
regel 7. 
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Regel 11. 
a. Et skib under 45,75 m. (150 feet) i 

længde skal, når det ligger til ankers, i 

den forreste del af skibet på det sted, 
hvor det bedst kan ses, føre et hvidt lys, 
synligt hele horisonten rundt i en 
afstand af mindst 2 sømil. Et sådant 
skib kan endvidere føre endnu et hvidt 
lys på det i stykke b i denne regel 
foreskrevne sted, men er ikke forpligtet 
til at gøre det. Føres dette hvide lys, skal 
det være synligt i en afstand af mindst 2 
sømil og således anbragt, at det så vidt 
muligt er synligt hele horisonten rundt. 

c. Fra solopgang til til solnedgang 
skal ethvert skib, der ligger til ankers 
føre en sort kugle mindst 0,61 m (2 feet) 
i diameter i den forreste del af skibet på 
det sted, hvor det bedst kan ses. 
Bemærkninger: 

Om bord i maskindrevne skibe under 
19,80 m og andre skibe under 12,19 m i 
længde kan, når sådant skib ligger til 
ankers, benyttes en mindre kugle end 
foreskrevet i litra c. Sådanne skibe er 
heller ikke forpligtet til at føre de i litra e 
foreskrevne lys og signalfigurer, når de 
er på grund. Jfr. herved regel 7.g. 

Regel 14. 
Et skib, der er under sejl, og som tillige 
fremdrves ved maskineri, skal om 
dagen forude, hvor den bedst kan ses, 

føre en sort kegle med spidsen nedad, 
og med en grundflade af mindst 0,61 m 
(2 feet) i diameter. 
Bemærkninger: 
Et skib, der under vindstille fremdrives 
ved maskineri og tillige har sine sejl sat, 
skal, uanset at sejlene ikke virker til 
fremdrift, føre den omhandlede sorte 
kegle. 

Regel 15. 
a. Et maskindrevet skib på 12,19 m (40 
feet) eller derover i længde skal være 
forsynet med kraftigt lydende fløjte, der 
giver lyd ved damp eller noget, der 
erstatter damp, og således anbragt, at 
lyden ikke afbrydes af nogen forhin
dring om bord. Det skal desuden være 
forsynet med et kraftigt lydende tåge
horn, hvis lyd frembringes ad mekanisk 
vej, samt med en stærkt lydende klokke. 
Et sejlskib på 12,19 m (40 feet) eller 
derover i længde skal være forsynet 
med lignende tågehorn og klokke. 

c. 9. Skibe under 12,19 m (40 feet) i 
længde, robåde eller søluftfartøjer på 
vandet er ikke forpligtet til at give de 
ovenfor nævnte signaler, men hvis de 

ikke gør det, skal de med mellemrum af 
højst 1 minut give et andet fyldestgø
rende lydsignal. 
Bemærkninger: 

Skibe under 12,19 m i længde skal 
ikke være forsynet med de i litra a 
omhandlede lydgivere. Hvis de ikke er 
det, skal de imidlertid være forsynet 
med en anden fyldestgørende lydgiver, 
jfr. litra c. 9 og bemærkningerne hertil. 
Det i litra c.9 omhandlede »andet 
fyldestgørende lydsignal« for skibe 
under 12,19 m i længde kan f.eks. 

afgives med trillefløjte eller tudehorn, 
der betjenes med munden, kraftige slag 
på en tom gryde eller lign. 
N.B. Opmærksomheden henledes på, at 
trillefløjten inden for søsporten bruges i 
forbindelse med radio-nødsignal. 

Regel 31. Nødsignaler. 
a. Når et skib eller søluftfartøj på vandet 
er i nød og forlanger hjælp fra andre 
skibe eller fra land, skal det bruge eller 
vise følgende signaler, enten sammen 
eller hver for sig, nemlig : 

1. Kanonskud eller andre knaldsigna
ler affyret med mellemrum af ca. 1 
minut. 

2. Uafbrudt brug af tågesignalapparat. 
3. Raketter eller bomber, der udkaster 

røde stjerner, og som affyres en af 
gangen med korte mellemrum. 

4. Et signal der udsendes radiotele

grafisk eller afgives på enhver 
anden måde bestående af gruppen 

. ... efter morsesystemet. 
5. Et signal, der udsendes radiotelefo

nisk ved udtalelse af ordet »May-
day«. 

6. Nødsignalet N.C. efter den interna
tionale signalbog. 

7. Et signal, der består af et firkantet 
flag med en kugle eller noget, der 
ligner en kugle, over eller under 
flaget. 

<=%Z> 

— Ta' det roligt! Det er jo 
ham, der har vigepligten! 

9. Et raket-faldskærmsblus eller et 
håndblus, som viser rødt lys. 

10. Et røgsignel, der afgiver orangegul 

røg. 
11. Langsom og gentagen hævning og 

sænkning af armene udstrakt til 
hver side. 

Vedrørende godkendte lanterner henvi
ses til artikel andet steds i bladet. 
Sikkerhedudvalget har på kontoret en 

liste over godkendte lanterner. 
Er der noget du er i tvivl om, så henvend 
dig til 

Sikkerhedsudvalget 
Motorbådsrepræsentant Holger Nielsen 

Skolechef Bent Petersen 

SØREJSEN 
Sørejsen til Sverige blev en festlig 
succes. Vi plejer at have et kulturelt 

islæt, men desværre var der lukket på 
Tuborg om lørdagen for rundvisning, 
men vi fik alligevel støttet kunsten i 
løbet af dagen. Det var et meget fint 
koldt og varmt bord, der blev skyllet ned 
med diverse. 

Der var fra starten en meget fin 
stemning, med sang af »pløk«, og for en 
gangs skyld havde han fat i den tykke 
ende, folk kunne ikke løbe nogen 
steder. 

Vi kom alle helskindet hjem, hvor 
festudvalget måtte stille op til en balle, 
musikken var ikke kommet. Det lagde 
en lille dæmper på en ellers god dag. Vi 
kan stadigvæk lære; næste gang vi 
tager på tur, tager vi musikken med i 
håndjern. Vi gjorde, hvad vi kunne, men 
det har man for sin gode vilje, som 
pigen sagde, da hun fik tvillinger. Vi 
lover, at når vi næste gang tager på tur, 
skal alt virke perfekt. Tak for turen. 
H.L. 
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Flaskegas i fritidsbåde 
Følgende er hentet fra SØSPORTSIN-
FORMATION, sikkerhed til søs, nr. 8 
september 1974. 

Til alle, der har flaskegas i deres båd 
I nr. 4 af SØSPORTS-information (sept. 
1972) gjorde vi opmærksom på, at der 
ved handelsministeriets bekendtgørel
se i 1970 er fastsat særlige bestemmel
ser angående flaskegasanlæg i alle 
skibe og fartøjer. Bekendtgørelse gæl
der altså også i fritidsfartøjerne. 

Siden da er der registreret nok så 
alvorlige og i hvert fald manende 
hændelser forårsaget af ikke-
forskriftsmæssigt installerede gasfla
skeanlæg i fritidsbåde, hvorfor vi tager 
dette emne frem igen. 

Først en kort omtale af en af 
hændelserne: 

Da ejeren af en 31 fods glasfiber
motorbåd en tidlig efterårsdag sidste år 
kom ned i båden, som lå ved kaj, for at 
klargøre denne til en sejltur med familie 
og venner, konstaterede han gaslugt i 
kahytten. Han åbnede forlugen, lod 
kahytsdøren stå åben, så der var 
gennemtræk, og gik på indkøb. 

Ved tilbagekomsten var gaslugten 
borte, hvorfor han tændte bådens 
akkumulatordrevne oliefyr. I samme 
øjeblik skete en voldsom eksplosion, 
hvorved hele bådens dæk blev revet op 
og båden voldsom raseret indvendig. 

Ejeren blev indlagt på hospital med 
forbrændinger i ansigt og på hænder 
og arme. 

En opstået brand i båden blev hurtigt 
slukket. Ejeren fik ikke egentlige mén af 
forbrændingerne. 

I det nævnte fartøj var der installeret 
flaskegas til kabysbrug. 

I det omhandlede tilfælde bevirkede 
utæthed, at der samlede sig gasdampe, 
som antændtes ved en elektrisk gnist, 
og der skete en eksplosion. 

Efter det for os foreliggende er der i 
dette tilfælde udbetalt erstatning, idet 
båden var forsikret, men i hvert fald 
medførte hændelsen alligevel et alvor
ligt økonomisk tab for ejeren. 

Vi skal ikke male en vis mand på 
væggen, ved at fordybe os i, hvilket 
omfang ulykken kunne have fået, hvis 
hændelsen var sket til søs og med flere 
mennesker om bord. Alt i alt var 

bådejeren trods alt ret heldig. 
I dette tilfælde var gasflaskeanlægget 

ikke installeret forskriftmæssigt. D.v.s. 
de var ikke i overensstemmelse med 
reglerne i den indledningsvis nævnte 
bekendtgørelse om flaskegasanlæg i 
skibe og fartøjer. 

Der blev optaget politirapport. Det var 
nødvendigt af hensyn til forsikringssel
skabet. 

Politirapporten er sammen med re
sultaterne af tekniske undersøgelser til 
overvejelse hos anklagemyndighed og i 

handelsministeriet, af hvem det skal 
afgøres, om ejeren skal tiltales for 
overtrædelse af reglerne i bekendtgø
relsen om flaskegasanlæg. 

Hvad der endeligt sker i denne sag, 
skal vi omtale til sin tid. 

I dette tilfælde er der sket overtrædel

se af bekendtgørelsens §§ 4, 6, 7 og 8, 
hvori der står: 
»I midre skibe, hvor det på grund af 

skibets art og type ikke er praktisk 
muligt at anbringe beholdere på frit 
dæk, kan disse anbringes på et efter 
forholdene let tilgængeligt sted under 
dækshøjde, men over vandlinjen, på 
nedenstående vilkår: 
a) Beholdere skal være anbragt i 

cockpit eller lignende åbne rum og 
være omsluttede af en solid fast 
anbragt beskyttelseskasse, der er 
udført af sammensvejsede stålplader 
eller andet gastæt materiale. Beskyt
telseskassen skal være forsynet med 
et solidt dæksel, der i fastspændt 
stand er gastæt. 

b) Der skal fra beskyttelseskassens 
bund være ført et ventilationsrør 
med lysning af mindst 25 mm 
igennem skibssiden. Røret skal have 
fald mod borde og udmunde over 
vandlinien. 

c) Gasledningen skal være ført gastæt 
gen rem beskyttelseskassens side i 
højde med beholderventilen.« 

»Gasledninger skal være udført af 
trukket kobberrør eller andet af direkto
ratet godkendt materiale og skal så vidt 
muligt være uden samlinger, udover de 
nødvendige samlinger ved beholder, 
ventiler og gashaner.« 

»Ethvert gasforbrugende apparat skal 
være forsynet med en for arbejdstrykket 

beregnet tændblussikring, der automa

tisk og hurtigt afspærrer for gassen, 
hvis tændflammen slukkes.« 

»Alle gasforbrugende apparater med 

tilbehør skal være godkendt af »Dan
marks Gasmateriel Prøvning« (DGP) og 
mærket DGP i henhold til de herom 
gældende regler. Tilsvarende skal ar
matur til brug i forbindelse med 
beholdere være godkendt i det omfang, 
DGP har udgivet retningslinier om.« 

Der siges og skrives ofte, at der ikke 
gælder nogen som helst regler for 
fritidsbådene og sejladsen med disse. 
Dette er jo ikke rigtigt. 

Sølovens almindelige ansvarbestem
melser bl.a. om en ansvarlig fører 
gælder, bådene skal overholde søvejs
reglerne, de skal have typegodkendte 
lanterner o.s.v. og er der flaskegasan
læg og dertil knyttede installationerom 
bord, skal disse opfylde bestemmelser
ne i den nu indtil trivialitet nævnte 
bekendtgørelse (Handelsministeriets 
bekendtgørelse af 7. august 1970 
angående flaskegasanlæg i skibe). 

Ejeren af den båd, hvori der skete 
eksplosion, har sagt, at gasanlægget 
var installeret i båden, da han fik den 
leveret fra fabrikken (båden er svensk-

bygget), og at han ikke skænkede det 
en tanke, at anlægget ikke var, som det 
skulle være. Han erkendte, at han ikke 
anede, at der fandtes særlige regler på 
dette område. 

Meningen med denne lange artikel er, 
at alle bådejere for egen sikkerheds 
skyld får at vide, at: 
Installationer af flaskegasanlæg med 
dertil hørende rørledninger, slanger, 
forbrugsapparater m.m. skal være for
skriftsmæssige. 

Den ovennævnte bekendtgørelse kan 
købes hos boghandlere. 

Der har hidtil været, er sikkert 
stadigvæk nogen, for ikke at sige 
megen usikkerhed om dette spørgsmål 
om flaskegasanlæg i bådene, ja ikke om 
bekendtgørelsen, den er klar og tydelig, 
men hos bådejerne, der benytter flaske
gas. Ved sikkerhedsudvalgets gennem
gang af sikkerhedsudstyr, herunder 
flaskegasanlæg, sidste år, blev det 
konstateret, at ikke en promille af 
bådene med gasanlæg kunne leve op til 
kravene i bekendtgørelsen, herunder 
fortrinsvis pkt. A og B, som i de fleste 
både vil betyde kraftige ændringer i 
cockpit og pantryarrangementer. Der
for har sikkerhedsudvalget sammen 
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med bestyrelsen besluttet, at lade disse 
installationer være bådejernes eget 
ansvar, dog sådan, at hvis sikkerhed
sudvalget støder på helt ulovlige og 

»besynderlige« installationer, vil dette 
blive påtalt og krævet rettet. 

Sikkerhedsudvalget henstiller til bå
dejere med gasanlæg, at få disse anlæg 
til at ligne bekendtgørelsen inden for en 

rimelig tid, så vi kan få ordnet dette rod. 
Holger/Bent 

* 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
I. maj: Standerhejsning. 
29. maj: Indvielse af SSF/WEST's 

lokaler på Flakfortet. 
12. juni: Øresundsrunden mod Sverige. 
23. juni: Set.Hansfest. 
9. juli: Flipperstævne. 
14. august: Molefest. 
21. august: Mannetur. 
28. august: Fisketur. 
II. september: Svagførefest. 
18. september: West-Tur. 
26. september: Hven rundt. 
16. oktober: Afriggergilde. 
26. oktober: Generalforsamling. 

Lanterneføring 
Fra SØSPORTS-information nr. 7 maj 
1974 har vi hentet følgende: 

Godkendt lanternemateriel betyder 
øget sikkerhed under sejlads; Men det 
betyder også, at en sejler, som i 
lanternetændingstiden kommer ud for 
en kollision, som han i øvrigt er 
uskyldig i, måske bliver gjort medan
svarlig for denne kollision med alt, hvad 
dermed følger, hvis hans lanterner ikke 
er af godkendt type. 

Nu står dette års sejladssæson for 
døren, bådene er allerede under klargø
ring. Vi henstiller til alle fritidssejlere 
ikke at betragte deres båd og udstyr 
som værende i orden og sikkerheds
mæssigt klar til sejlads, medmindre 
lanternerne opfylder myndighedernes 

krav. 
Følgende to spørgsmål forekommer 

så ofte, at vi finder anledning til at 
gengive og besvare dem her: 

Spørgsmål 1: Hvor lille skal en 
sejlbåd være for at kunne nøjes med at 
have en elektrisk lygte eller lanterne 
med et hvidt lys? 

Spørgsmål 2: Er det tilladt på en 
motorbåd at anbringe en trefarvet 
lanterne (kombineret side- og agterlys) 
på mastetoppen, således som det er 
tilladt på sejlbåde og så derover at 
anbringe det hvide toplys, som ma-
skindrevne skibe og fartøjer skal føre? 

ad 1. Søvejsreglernes regel 7, punkt 1 f, 
siger: »Små robåde, hvad enten de er 
under roning eller se I, er kun forpligtet 
til at have ved hånden en elektrisk lygte 
eller en tændt lanterne med hvidt lys, 
som skal vises i så god tid, at 
sammenstød kan forebygges.« 
Til denne regel er i det danske 
søvejsregelhæfte udgivet af handelsmi
nisteriets søfartsafdeling givet følgende 
bemærkning:»Der er mellem søfartsad-
ministrationerne i de skandinaviske 
lande enighed om at fortolke bestem
melsen således, at sejlfartøjer under 6 
m i længde kun er forpligtet til at have 
ved hånden en elektrisk lygte eller en 
tændt lanterne med hvidt lys, som skal 
vises i så god tid, at sammenstød kan 
forebygges. Det anbefales endvidere at 
belyse sejlet, når andre skibe nærmer 
sig. Kajakker, kanoer, joller, skydep
ramme og lignende småfartøjer skal 
benytte skibslys som foreskrevet for 
almindelige skibe eller som for 
robåde.« 

Svaret på spørgsmål 1 er altså: Under 
6 m i længde; men husk, at hvis en 
eventuel motor sættes igang, så gælder 
denne regel ikke længere. I så fald skal 

der føres lanterner for et maskindrevet 

skib, også selv om sejlene stadig er sat. 

ad 2. Søvejsreglernes regel 7, som 
omhandler lanterneføring for skibe og 
både under 19,80 m (65 feet), omtaler 
kun en sammensat lanterne, der viser et 
grønt lys og et rødt lys altså sammen
satte sidelys, samt siger, at et maskin
drevet skib skal føre det hvide toplys 
mindst 0,91 m (3 feet) over den 
sammensatte lanterne. 

Til denne regel er fra dansk side 
tilføjet følgende bemærkning: »For
skrifterne i regel 7 samt forskrifterne i 

regel 10 angående agterlys antages at 
være opfyldt for skibe og både under 

roning eller sejl ved på toppen af 
masten eller een højeste mast at føre en 
trefarvet lanterne, der viser grønt og 
rødt sidelys og hvidt agterlys over de 
foreskrevne sektorer. De farvede lys 

skal være synlige i en afstand af mindst 
1 sømil og det hvide lys i en afstand af 
mindst 2 sømil.« 

Endvidere har handelsministeriet ved 
tillæg af 5. juli 1967 til reglement af 6. 
februar 1962 om afprøvning af skibslan-
terner meddelt, at følgende lanterne 
kan opnå typegodkendelse: »En kombi
neret side- og agterlanterne og en 
toplanterne, der indbyrdes er sammen
koblet på en sådan måde, at de to 
lanterners diametralplaner ikke kan 
forskubbes i forhold til hinanden. 

Den indbyrdes afstand mellem de to 
kombinerede lanterners lysgivere skal 
være mindst 0,91 m (3 feet). 

De to lysgivere skal have hver sin 
afbryder.« 

Svaret på spørsmål 2 er altså: Ja, det 
er tilladt på en motorbåd at arrangere 
alle skibslysene på toppen af masten, 
men arrangementet er kun tilladt, 
såfremt der benyttes den typegodkend
te kombination og ikke noget »hjemme
lavet«. 
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Politibekendtgørelse 

§ 2 .  
Indenfor en afstand af 200 m fra kysten 
må motorbåde ikke fremføres med så 
stor hastighed, at de planer på vandet, 
d.v.s., at bådskroget løfter sig over 
vandoverfladen. 

§ 3 .  
Benyttelse af motorbåde indenfor den i 
§ 2 nævnte afstand fra kysten skal 
foregå således, at de badende ikke 
udsættes for fare eller forulempes, og 
således, at unødig støj, der er til 
væsentlig ulempe for andre, undgås. 

Sejlads i dette område skal så vidt 
muligt foregå vinkelret på kystlinien. 

§ 4 .  
Motorbåde skal indenfor den i § 2 
nævnte afstand fra kysten som fører 
have en person, der må antages at 
kunne føre båden på betryggende 
måde. 

§ 5 .  
Overtrædelse af reglementet straffes i 
medfør af politivedtægterne. 

Flakfortet 
Som det er bekendt har S.S.F. sammen 
med West fælleslokaler på flakfortet. 

Disse sammen med den store gymna
stiksal skal være klar til indvielsesfesten 
den 29. maj. 

Derfor er enhver hjælpende hånd 
yderst velkommen til at give et nap med 
ved istandsættelsen af lokaler m.m. 

Vi søger hjælp fra såvel malere som 
tømrere og murere, samt folk der blot 
kan svinge en kost - kort sagt: 

DU ER VELKOMMEN 

hverdag som weekend. 
Ring angående din hjælp til festud

valget. 
Vi kan også bruge gamle petroleums-

lamper til udsmykning af lokalerne -
Kig i dine gemmer! Også efter andet, du 
mener kan anvendes på fortet. 

Vagn 

Sejler-quiz 

Sikkerhedsudvalget indbyder herved til 
en stor, hurtig og spændende quiz, der 
kan aktivere hjernevindingerne og ge

nopfriske din viden om søvejsregler 
m. m. 

Mellem de indsendte besvarelser, 
trækkes der lod om et af foreningens 
dejlige krus og et askebæger. 

Besvarelser med navn og adresse 
lægges i kontorets postkasse eller 
sendes til Sundby Sejl Forening, Ama
ger Strandvej 15, 2300 København S, 
mærket »SEJLERQUIZ«. 

Sidste rettidige indlevering er den 4. 
maj 1976 kl. 19.00 

God fornøjelse. 

Holger/Bent 

1. Hvordan ser dagsignal ud for et 
skib, der er under sejl og samtidig 
fremdrives med maskineri? 

2. I hvilken situation skal et sejlskib 
vige for et maskindrevet skib? 

3. Skal et lystfartøj, der er under 12,90 
m (40 feet), der ligger til ankers føre 
ankerlanterne, eller om dagen 
kugle? 

4. Hvem skal vige ved ind- og udsej
ling af S.S.F.s havn: udgående eller 
indgående? 

5. Hvilken lanterneføring skal ma-
skindrevne skibe under 12,90 m (40 
feet) have. 

6. Hvordan ser dykkerflaget ud? 
7. Nævn mindst 3 nødsignaler, du kan 

bruge for at få hjælp fra et andet 
fartøj eller fra land. 

8. Hvilke lanterner fører et skib, der er 
i færd med at fiske? 

9. Hvilke skibslys skal en sejlbåd 
under 6 m have, når det er let? 
På hvilket program og klokkeslet 
kan du høre vejrmelding for skibs
farten. 

Hjertelig tak for den smukke buket 
blomster, som I glædede mig med 
under mit hospitalsophold. 
Venlig hilsen 

Frantz Christensen 

Skifte i bestyrelsen. 
Jens Green havde på grund af sit 
daglige arbejdes voksende omfang 
ønsket at træde ud af bestyrelsen ved 
den nyligt afholdte generalforsamling. 
Vi siger hermed Jens tak for et veludført 
arbejde først i festudvalget ved forenin
gens 50 års jubilæum og senere i 
havneudvalget, hvor han bl.a. har haft 
det lidet misundelsesværdige arbejde 
med at uddele havnepladser til det 
voksende og utålmodige antal medlem
mer på ekspentancelisten. 

Samtidig byder vi Gunnar Hou-
Jensen velkommen til arbejdet i besty
relsen. 

S.S.F.s nye bestyrelsesmedlem Gunnar 
Hou-Jensen 

S.S.F.-marked 

Til salg: 
Trebladet tangfri skrue, rødgods, pas
sende for 8 til 12 HK motor. 

Medlem nr. 205 
Telf. (01) 50 72 98. 

Efter 3 år på skolebådene, sidste år i 
»Spækhuggeren« onsdagshold, søges 
plads på nyere båd som gast eller fører. 
Kystskipper. 

Guy Wenckens medl. A25 
Tlf. (01) 51 2731 

Tak 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
min kære mands bisættelse. 

Else Lorentzen 
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Peter Slesviger 
Lille sandfærdig Beretning 
Omkring Aaret 1925 fungerede en 

Færgemand i Aarhus Havn. Han færge
de Folk over i sin Robaad mellem 
Nordre og Søndre Mole for en mindre 
Betaling, og mange benyttede sig deraf 
for at slippe for at vandre hele Havnen 
rundt. Færgerranden var en gammel 
Sømand, slemt plaget af Gigt og med et 
Par Næver, der indvendig var hornagti
ge af de mange Aars Slid med Aarerne. 

Han kaldtes Peter Slesviger, vel nok 
fordi han hed Peter og rimeligvis 
stammede fra Slesvig. 

Havnens Belysningsmester, Vester
gaard, blev en raakold Efteraarsmorgen 
med Støvregn ringet op omkring Kl. 4 
med Besked om, at Lyset var gaaet ud 
paa Halvdelen af Havnearealet, og saa 
maatte han jo trække i Tøjet og tage af 
Sted paa Trampecyklen for af finde 
Fejlen. Halvvejs ude paa Søndre Mole 
traf han Peter Slesviger og sagde i Spøg 
til ham: Sig mig Peter, hvad F er 
det nu, du har lavet? Peter stammede i 
en hakkende og brødebetynget Tone: 
Det maa du - det maa du altsaa meget 
undskylde. Jeg ska - jeg skal aldrig 
mere gøre det. 

Belysningsmesteren studsede over 
Peters Reaktion paa det spøgefulde 
Spørgsmaal, men var straks klar over, Et 

her havde han rent tilfældigt faaet fat i 
Synderen, for saa bange og skræksla
gen, som Peter var, vilde han næppe 
være, hvis han ikke havde været Aarsag 
til Mørklægningen af Havneomraadet, 
og derfor kom Peter nu rigtig i Forhør, 
og han forklarede, at han var jo saa 
slemt plaget af Gigt, og nu havde nogen 

fortalt ham, at Elektricitet var saa godt 

for det, og saa havde han set, at der i et 
Skab paa en af Lysmasterne var en stor 
Knivafbryder, og der var altsaa Elektri

citeten, og det kunde vel ikke gøre 
noget, om han brugte lidt af den for sin 
Gigt, og paa denne Tid af Morgenen var 
der jo ingen, der saa, at han gjorde det. 
Han havde saa faaet fat i et Par Stykker 

Metal, som han, een i hver Haand, 
havde stukket ind i Skabet til Afbryde
ren, og saa var alt Lyset pludselig gaaet 
ud. 

Vestergaard forklarede ham, at hvis 
han prøvede paa det een Gang til, saa 
kunde han godt regne med at blive 
slaaet ihjel af Strømmen, og naar det 
ikke var sket denne Gang, saa var det et 
rent Mirakel. Det lovede Peter højt og 
helligt, og nu vidste Vestergaard hvilke 
Sikringer, han skulde udskifte, for at faa 
Lyset til at fungere igen. 

At Peter ikke blev dræbt under sit 
Gigtforsøg skyldtes sikkert, at Hornla

get i hans Hænder virkede stærkt 
isolerende, og Strømmen derfor som en 
stor Gnist var sprunget over mellem de 
Metalstykker, han havde i Hænderne. 

Om Peter Slesviger fortælles, at han 
en diset og kølig Morgen blev raabt an 
af nogle Søfolk, der spurgte, om han 
kunde ro dem ud til deres Skib, der laa 
forankret lidt unden for Havnen, og det 
vilde Peter godt, da de var blevet enige 
om Betalingen. Da de naaede ud til 
Skibet, spurgte Søfolkene, om Peter 
vilde med ombord og faa en Morgen
dram, og saadan et godt Tilbud sagde 
Peter aldrig nej til. De kom ombord, og 
der blev stillet Ølglas frem, og Søfolk, 
der jo kunde købe Spiritus paa Udførsel 
og altsaa slap for Told og Skat, kunde 
dengang købe en hel Flaske rød 

Aalborg for 2 Kroner, saa ce var ikke 
vant til at bruge smaa Snapseglas. Peter 
fik sit Glas fyldt op »til Gardinerne«, 

d.v.s. i Højde med Slibningerne uden 
paa Glasset, og han nedsvælgede hele 

Indholdet paa een Gang. Saa stod han 
et Par Minutter og hev efter Vejret, og 
da han endelig igen havde faaet Talens 
Brug, sagde han: Gud velsigne den 
Mand, der har boret det Hul i det her 
Glas. 

Kvantiteten af en Morgendram er 
herefter normeret. 

Sindbad. 

* 

MÅLERNE 
På opfordring bringer vi hermed navne 
på vore målere: 
Klaus Akkermann, 
Chr. Svendsensgade 5, 
2300 S, 
tlf. Amager 7627. 

Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 
2300 S, 
tlf. 58 43 11. 

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb 
Lystbådehavnen (Langelinie) 3,1 

Lystbådehavnen 

(Svanemøllen) 4,1 

Hellerup havn 4,7 

Skovshoved 6,1 

Bellevue bro 7,1 

Taarbæk 7.7 

Strandmøllen 9.0 

Vedbæk 11,? 

Rungsted 13,8 

Nivaa 16,5 

Sletten 17,9 

Humlebæk 18,9 

Espergærde 20.0 

Snekkersten 20,8 Lund 

Helsingør, nord 23,2 Fakse 

Hornbæk 29,6 Præstt 

Gilleleje 34,6 Klint! 

Hundested 54,0 Hesnn 

Rørvig 57,0 Bøges 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 Nyorc 

Saltholm (Lusebro) 3,3 Stege 

Kastrup 2,1 Kalle! 

Dragør 5,0 Stubb< 

Drogden fyr 8,5 Vordi 

Køge 25,2 Mølle 

Stevns fyr 25,0 Hiigar 

Rodvig 29,0 Viken 

32,0 Hålsint>borg .. 22,8 

36,8 Råå ... 20,2 

43,8 ... 17,2 

47,0 ... 14,9' 

60,5 Landskrona ... 14,6 

36,4 ... 14,8 

44,8 ... 10,5 

49,2 ... 14,1 

47,4 ... 13,1 

59,5 Limhamn 

58,0 (gennem Drogden) .. ... 11,7 

38,4 12,1 

33,4 

29,2 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 
flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk
keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V » 35 6788 

L A F A Y E T T E  •  Z O D I A C  •  H A N D I C  

Badradi o-
Walkie-talkie 

købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BE NO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malmd 

Mærket er 

fremstillet i 2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i 

kontortiden 

eller hos 

festudvalget. cv; 
& i Æ S 

r» C vy 
\ >iJ V1.; 

ELEKTROMOIMTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 
Dr. Elisabethsalle 1 

30 70 02 
Valby Langgade 226 

STØT FORENINGEN 
Tegn din bådforsikring I SSF 

HVER TORSDAG MELLEM 19 -20 30 

ANSV. REDAKTØR HOLGER MØLLER, POSTPARKEN 30, KASTRUP, 50 41 01 . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGARDSVEJ 4, KBH. V. TELF.: 35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 

* MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 50 7323 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 593978 
Havneudvalg: Gunnar Hou-Jensen, Amagerbrogade 95,1 

Orla With, Agnethevej 19, S 552870 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44,4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18,2300 S 554686 

Kapsejladschef: Else Madsen, Alegårdsvænget 29,2791 Dragør 535964 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S 584937 
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 582772 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 83 33 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S. .. AM 27 53 
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 5041 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 5801 76 
Bestyrelsesværelse: 593580 

Forsidebilledet: Jackpot på beddingen 

Kasserer 
formanden og 
havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. I9-S0,30 
i klubhuset 
tlf. 59 35 8© 

ItedakAoreii 
træffes den sidste 

torsdag i hver 
måned 

Husk pestgiroen 70 56516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

HUSK SYNK PÅ DINE FORTØJNINGER 

SCT. HANSAFTEN 
Sejlforeningen fejrer Set. Hansaften i klubhuset med stort BAL 

Fri entre 

Kay Bruuns orkester spiller op til dans 
fra kl. 19—1.00 — Flere overraskelser! 

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

09 hyggelig aften i havnen. 
Fe9tudvalget 



Bestyrelsesmødet 
d. 7.4.1976. kl. 19.00. 

Dagsorden: 
1 Beretning 
2 Havn og plads 

3 Klubhus og fester 

4 Sejlerskolen 
5 Juniorafdelingen 
6 Kapsejlads 
7 Joller 
8 Motorbåde 
9 Sikkerhedsudvalget 

10 Bladet 
11 Eventuelt 
Bestyrelsen fuldtallig. 
Redaktøren tilstede. 
Som et ekstra punkt, kom Jens Bach og 
udbad sig bestyrelsens fortolkning af 

Havnereglementets § 1, sidste stk. 
Bestyrelsens fortolkning er således: 

Hvis et medlem har haft en båd over 
3,10 m. bredde fra før reglen om denne 
bredde blev vedtaget, må han komme 
med en båd op til denne bredde igen, 
men ikke over. Har han i mellemtiden 
haft båd under 3,10, da kun op til 3,10 
m. 
1. Formanden oplæste div. skrivelser, 
der toges til efterretning. Der var 
henvendelse fra M.S.S. med anmodning 
om til I ladelse til overnatning i S.S.F., en 
weekend i slutningen af maj, i forbind

else med en sejlads. Vagn Preisler 
kontakter svenskerne og ordner det 
videre fornødne. Endvidere var der div. 
takkekort. 

Det oplystes, at alle foreningens 
forsikringer nu er samlet i Baltica, og at 
vor husforsikring er tegnet til nyværdi
forsikring. 

Formanden omtalte også kort Sejler-
dagen, Amagerkredsmødet og sidste 
hovedbestyrelsesmøde. 

På forespørgsel om Flipperjollens 
godkendelse af DS og Skand. SF., 
svarede formanden, at flipperen ganske 
rigtigt er godkendt, men da man ikke 
har indsendt mål til godkendelse, kan 
den ikke tilkendes nogen mesterskabs-
plaqette. 

S.S.F. havde været repræsenteret ved 
formanden ved Urban Hansens af-
skedsreception, samt ved den nye 
overborgmester Egon Weidekamps til
trædelse. Det oplystes, at Jens Green er 
blevet kursuskontaktmand for Amager
kredsen. 

2. Havn og plads. Orla With havde talt 
med pladsmanden om at tage de 
jernbaneskinner frem, som man skal 

bruge til pæle i havnen. Dette var ikke 
sket endnu. Til de pæle med plastrør, 

som mangler hætte er sådanne blevet 
fremskaffet. 

Vedr. renovering af motorskuret, 
diskuterede man muligheden for an

skaffelse af en løbekat til at bringe 
motorer på plads i skuret med. Man 
enedes sluttelig om, at det var billigere 
og bedre med en løftevogn m. paletter, 
den er lettere håndterlig. 

Gunnar Hou udtalte, at han havde 
lavet en privat »Gallup«-undersøgelse, 
som havde vist, at der ikke blandt 
medlemmerne var interesse for andre 
værktøjsmaskiner. 

Hans Eskildsens forslag om anskaf
felse af et renseanlæg til bådene blev 
diskuteret. Man ville undersøge, hvad 
anlæggene koster, men vil også udsky
de det til næste år. Der er ikke penge til 
det i år. 
3. Klubhusudvalget omtalte den af
holdte Sverigestur og efterlyste presse
dækning af arrangementerne fra blad
udvalgets side. Det henstilledes til 
redaktøren at gøre noget ved dette. 

Man diskuterede enkelthederne ved 
den tilstundende standerhejsning. 
Om sommerens arrangementer oplyste 
Vagn Preisler følgende: 1. maj kl. 16.00 
Standerhejsning - 29.5 indvielse på 
Flakfortet sammen med West - 6.6 
Pinsemorgen med drinks i Jollehuset -
12.6 afvikles Øresundsrunden, der i år 
arrangeres af Svenskerne - 23.6 Skt. 
Hansfest - 14.8 Havnefest - 21.8 
Mannetur - 28.8 Fisketur - 11.9 
Svagførefest - 18.9 Fællestur til West -
16.10 Afriggergilde. Efterårsgeneralfor-
samlingen fastsattes til d. 26. oktober 
kl. 19.30. 

4. Skolechefen oplyste, at der var 46 
elever på sejlerskolen, og at begge 
skolebåde ville være klar til Stander
hejsningen. Bent kunne ønske at få 
indkøbt en batterilader til opladning af 
skolebådenes akkumulatorer. Dette øn
ske kunne imødekommes. 
5. Juniorlederen oplyste, at Søren 
Bødtker ville forsøge at etablere et 
begynderkursus for optimister. 

Der er behov for 1-2 optimistjoller 
mere. 

Til den nye Yngling, som søsættes til 
Standerhejsningen foresloges navnet 

JACKPOT. Også Gudmoderen, Solveig 
blev spurgt om forslag, men man 
enedes om JACKPOT. 

6. Kapsejladschefen havde proble

mer med præmier til EM for Flipperjol

lerne. Undersøger mulighederne. 
E. M. var utilfreds med de progaram-

mer hun havde fået fra bogtrykkeren. 
7. Jørgen B. udtalte, at man agtede at 
forlænge pælebroen ved jollepladsen. 

Jollesejlerne har nu fået en varmeovn 

i jollehuset, og den er boltet fast i gulvet 
for at hindre, at den bliver stjålet. Man 
kunne ønske sig en ildslukker i jollehu
set, og det vedtoges, at det er nødven
digt at anskaffe en ildslukker. 

Det oplystes endvidere, at man havde 
indsendt tegninger til kommunen over 
grejskure, som agtes opført på jolle
pladsen, og man vil indhente tilbud hos 
det firma, der har bygget masteskuret. 

8. Om motorbåde intet nyt. 
9. Fra sikkerhedsudvalget meddelte 
Bent Petersen at man agtede at bringe 
en artikel i medlemsbladet om lanterne
føring i små både med motor. Derud 
over praktiske oplysninger om sikker
hed. 
10. Redaktøren efterlyste mere ar
bejdskraft til bladudvalget. 

11. Under punkt eventuelt bragte for
manden en hilsen fra formanden fra 
bådklubben »Malmøhus«. 

Bent P. fremkom med spørgsmål om 
forbindskasser til bådene, dette under
søges. 

Carl Steffensen efterlyste flere bruse
bade. 

Mødet sluttede kl. 23.00. 
Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 
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STANDERHEJSNINGEN 1976. 
S.S.F. havde taget vejrguderne i ed til 
standerhejsningsdagen den 1. maj. 
Solen skinnede fra en næsten skyfri 
himmel og en frisk brise gik over 
Sundet. 

Da højtideligheden indledtes kl. 16 
var der samlet mange mennesker om 
flagmasten, og de blev tilskuere til , at 
Pilegårdskolens Tambourkorps mar
cherede ind og gav et par numre. 

Dernæst holdt formanden standerta
len, og var blandt andet inde på den 

katastrofale mangel på havnepladser, 
som der dog er en mulighed for vil lette 
lidt, når et par projekter, der er i gang, 
er tilendebragt. Nævnte også S.S.F.s 
dygtige juniorer, der formentlig har 
kvalificeret sig til deltagelse i Verdens
mesterskabet i Yngling med to både, en 
oplysning, der medførte et berettiget 
bifald. 

Derefter gik standeren til tops under 
afsyngelse af en til lejligheden skrevet 
sang: 

STANDERHEJSNING 
Mel.: Nu er jord og himmel stille.... 

Venner hør, nu hornet gjalder, 
nu går våren over vor havn -
Sundets bølger sagte kalder, 
for at tage os i sin favn. 
Lad os pløje havets bølge, 
sejle støt fra havn til havn. 
På vor færd vi ej vil dølge 
Sundby Sejl-Forenings stolte navn. 

Hør, blot, brummen fra motorer, 
skønne både står havnen ud -
Skarpe smeld fra fok' og storer, 
Sundby Sejl står nu med våren brud. 
Vi vil stævne ud på Sundet, 
ud til ædel kappestrid. 
Vintrens mærker har vi rundet, 
skønt er havet, nu i sommertid. 

Dette skønne sted vi arved' 
fra en flok - I fordums tid 
flokken sammen gik og graved', 
bygged' bro og havn med flid. 
Vi vor stander nu vil hejse, 
mens vi mindes disse få -
Når de før den sidste rejse, 
S.S.F. dog stadig vil bestå. 

Se, den stiger nu mod himlen, 
skønne stander, rød og hvid, 
lyser over sejlervrimlen, 
foldes ud af forårsvinden blid. 
Stolt den over havnen smelder, 
fra hver båd og mastetop -
Vi står sammen når det gælder, 
S.S.F. vil aldrig give op. 

Fendergasten 

Og dermed var sæsonen 1976 indledt. 
Efter standerhejsningen var der dåb 

af S.S.F.s nye Yngling til juniorafdelin

gen. Formanden takkede alle, der 
havde bidraget til, at S.S.F. nu var i 

stand til at udvide sin flåde, hvorefter 
Solvejg Hansson foretog dåben med 
ordene: 

SOLVEIG VED DÅBEN 

»Idet jeg håber og tror, at du sammen 
med Tyveknægten og andre Sundby
både vil få præmierne til at rinde i en 
stadig strøm til vor forening, giver jeg 
dig hermed dit navn »Jackpot«. Gid 
held og lykke vil følge dig over 
bølgerne«, hvorefter hun udbragte et 
leve for Jackpot, medens denne løb af 

beddingen til sit rette element. 
Til slut opførte det dygtige Tambour

korps fra Pilegårdsskolen et tatoo, 
hvorefter resten af festlighederne fore
gik indendørs. 

Til standerhejsningen havde S.S.F. 

indbudt en række gæster, der på den 
ene eller anden måde har været til gavn 
for'S.S.F. og formanden bragte hver 
enkelt en tak for deres betydning i den 

retning. Oplæste endvidere et telegram 

fra Carl Nielsen. Blandt gæsterne skal 

nævnes formanden for Dansk Sejluni

on, Maagens Maag, Kontorchef Ahm fra 
Københavns kommune, Orlogskaptajn 
Bilde Jensen, søsportens sikkerheds
råd, sekretær i DS Damgård Petersen, 

MAAGENS MAAG TAKKER 
FOR INDBYDELSEN 

ordforande Eberheim fra Malmohus 
Båtklub, kaptajnløjtnant Preben Jacob
sen, Sundets Marinedistrikt, formanden 
for Motorbådsklubben West Ib Rasch 
oh kjeld Nielsen, der er formand for 

Wests Flakfortudvalg. Endelig forman
den for Københavns Motorbåds Klub 

Bent Barfoed og tømrermester Aage 
Hansen. Maagens Maag takkede for, at 
han var blevet indbudt, og mindedes et 
tidligere besøg i klubbens første tid, og 
fremhævede den store forandring, der 
var sket siden da til nu, hvor S.S.F. er 

ET GLIMT FRA HOVEDBORDET 
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UOFFICIELT DANMARKSMESTERSKAB I 
FLIPPERJOLLER 1976 

Hermed har Sundby Sejlforening fornøjelsen at indbyde til uofficielt DM i 
Flipperjoller i dagene 6.-11. juli d. å. 

Sejladserne afholdes efter I.Y.R.U.'s regler, DS's sejladsbestemmelser, 
reglerne for afholdelse af DM i joller og flipperklubbens forskrifter. 

Første sejlads afholdes 7.7.76 kl. 14.00 på bane ved Flakfortet. 

Deltage kan alle danske statsborgere, som er medlem af en sejlklub 
tilsluttet Dansk Sejlunion og som er medlem af Flipperklubben. 

Tilmeldinger sendes til Flipperklubben v. Niels Gøtke, Mirabellevej 6, 
8240 Riiskov, Århus senest 24.6.76. Tilmeldingsblanketter og programmer 
kan rekvireres fra Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15,2300 S. 

Der uddeles præmier for hver 5. tilmeldte båd og mesterskabsplaketter. 

Sejladsbestemmelser udleveres deltagerne før første sejlads. 
Sejladserne afholdes efter det olympiske pointsystem. 

med Sejlerhilsen 
SUNDBY SEJLFORENING 





landets største sejlklub. Ligeledes tak
kede Eberheim for indbydelsen og 
overrakte S.S.F. en smuk krystalgave. 

I begyndelsen var der lidt tyndt besat i 
klubhuset, men ud på aftenen var der 
godt besøg, og der var en fin stemning, 
indtil de veloplagte musikere ud på 
natten pakkede deres instrumenter 
sammen. 

I forbindelse med standerhejsningen 
arrangerede Falcks redningskorps en 
demonstration af redningsudstyr og 
brandslukning. Der var fem demonstra
tioner i løbet af lørdagen og søndagen. 
Et prisværdigt initiativ, der godt kunne 
have påkaldt en større interesse fra 
medlemmernes side. 

BRANDSLUKNING 

BILDE JENSEN OG 
DAMGÅRD PETERSEN 

KLUBHUS * FESTER 
29. maj: Indvielse af JsSF/WEST's 

lokaler på Flakfortet. 
12. juni: Øresundsrunden mod Sverige. 
23. juni: Sct.Hansfest. 
9. juli: Flipperstævne. 
7. august: Molefest. 

21. august: Mannetur. 
28. august: Fisketur. 
11. september: Svagførefest. 
18. september: West-Tur. 
26. september: Hven rundt. 
16. oktober: Afriggergilde. 
26. oktober: Generalforsamling. 

TAK. 
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
min hustrus sygdom og begravelse. 

Villy Mortensen 

medlem br. 529 
»Tre små piger« 

Til Sundby Sejl-Forening. 
Så er den første måned som pensionist 
gået - ja, tiden er fløjet og uden at jeg 
fik sagt Tak. 

Til gengæld har jeg - igen og igen -
glædet mig over de mange og rare 
beviser for erkendtlighed, som de 
hundreder af hilsener var udtryk for -
og derfor takker jeg af hjertet hver 
enkelt og håber, at de, som sendte 
deres hilsen kollektivt, vil give min tak 
videre. 

Og hvordan er det så gået i den ny 
tilværelse? Fint! Haven stjæler en 
masse tid og andre gøremål resten, så 
både min kone og jeg nyder det i fuldt 
mål - og sender 

de venligste hilsener 
Urban Hansen 

Min hjerteligste tak til SSF og venner 
for den store opmærksomhed på min 60 
års fødselsdag. 

medlem nr. 679 
Knud Carlsen 

HUSK! 
Indvielse af 
Flakfortet 
SSF og WEST lokaler 

den 29. maj 

Svensk deltagelse 

Se efter opslag i klubhus eller ring til 
Festudvalget. Tlf. AM 5844. 

NB! Alle ordensregler som er gældende i SSF gælder også i vore lokaler på 
Flakfortet! 
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OM BRANDSKADER 
OG SKOLDNINGER 
Fra ARBEJDS SIKKERHEDS MATERIEL har vi om førstehjælp modtaget følgende, 

som vi lader gå videre til medlemmerne i dets fulde udstrækning. 

Almindelige retningslinier 
for behandling af 
brandskader og skoldninger. 
Dybden og udstrækningen af en ter
misk skade afhænger af, hvor høj 
temperaturen er og hvor længe tempe
raturforhøjelsen påvirker vævene. Såle
des vil 48° i længere tid give 2° 
forbrænding hos halvdelen af befolk
ningen, medens 80° i 10 sekunder giver 
dyb 2° eller 3° hos alle. . 

Det er eksperimentelt vist, at øjeblik
kelig og langvarig afkøling med vand 
fuldstændigt kan forhindre vævsbeska-
digelse efter påvirkning af kogende 
vand i så lang tid, at det ubehandlet ville 
have medført 3° forbrænding. Indpak
ning i brandtæppe eller lignende med
fører en så god varmeisolation, at 
denne behandling kommer til at virke 
som en fortsat »høkassekogning«. 

Derfor er vand det bedste middel til 
slukning af ild i klæder og hår; det 
slukker øjeblikkeligt og virker afkølen
de. Yderligere fordel ved afkøling med 
vand er en øjeblikkelig smertelindring, 
og desuden er det ganske ufarligt. 

Rent vand fra vandværk er at fore
trække, men selv det mest snavsede er 
bedre end ingenting, fordi begræns
ning af skadens omfang på dette 
tidspunkt er vigtigere end risikoen for 
infektion. 
Den praktiske udførelse er derfor: 
Sluk ilden med vand. 
Fjern tøjrester. 

Fortsæt skylning af forbrændte områ
der med koldt vand, også under evt. 
transport. 
Fortsæt også på sygehus, således at 
skylning gennemføres mindst Vi time. 
Vask med vand og sæbe, fjern blærer 
og løs hud. 
NB! Brandsårspatienter og andre pati
enter, som er eller som sandsynligvis vil 
blive chokerede, må aldrig få smerte
stillende indsprøjtninger under huden 
eller i musklerne, fordi det indsprøjtede 
kan blive liggende som depot, indtil 
chok'et er hævet, hvorefter det opsuges 
pludseligt og påvirker åndedrættet med 
risiko for åndedrætsstop. 

Er smertestillende medicin endelig 
nødvendig, skal det gives i en vene. 
Men overskylning med koldt vand i 
tilstrækkelig lang tid giver som regel 
fuldt tilstrækkelig smertelindring. 

Afgørelse af om hvordan patienten 
videre skal behandles og eventuelt 
indlægges træffes efter afdelingens 
sædvanlige retningslinier. 

Ved skoldning: skyl, fjern tøj, og skyl 
videre som anført ovenfor. 

Findes intet vand, brug da tæppe eller 
lignende, men fjern det og resten af 
tøjet, så snart ilden er slukket, og køl 
med den smule vand (mælk, øl, soda
vand eller anden uskadelig væske), der 
kan skaffes. 

Brandsårsafdelingen, 
Kommunehospitalet, København, 

Bent Sørensen, Professor, dr. med 
J. Ebbehøj, Overlæge 

T. Reumert, 1. reservelæge 

NYE MEDLEMMER 
som søger optagelse 

A 204 

A 209 

A 219 

A 326 

A 718 

A 725 

A 758 

A 1094 

B 119 

P 131 

J 22 

J 90 

J 91 

J 92 

J 93 

J 94 

J 95 

Simd&y. 

Erik Rønnov Larsen 
Nitivej 3, Frederiksberg 
John Bulow Petersen 
Elselillevej 16, S 
Ole C. Weidik Bendsen 
Ahrenkildes Allé 16, S 
Johnny Bengtsson 
Lybækgade 19, S 
Henning Walling 

Buntmagervej 12, NV 
Jørgen Philipsen 
Parmagade 17, S 
Klaus Bonde 
Backersvej 81, S 
Henrik Christensen 
Dirchsvej 35, S 
Kaj H. Møller 
Sorentovej 13, S 
Ulla Ribæk Jensen 
Kirstinedalsvej 18, Valby 
Anita Hou-Jensen 
Amagerbrogade 95, S 
Henrik Nagels 
Engvej 62, S 
Pia Boysen 

Hellevangen 45, Måløv 
Henrik Green Jensen 
Hessensgade 49, S 
Michael Løvgreen Petersen 
Barritsvej 3, Kastrup 
Connie Schmidt 
Liden Gunversvej 7, S 
Martin Eplov 
Wildersgade 60, K 

ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i 
først udkomne nummer af S.S.F. 
Protest skal skriftligt tilstilles besty
relsen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen. 

»Journalist« 
. Bladudvalget søges udvidet med et eller flere 
V medlemmer, som har tid og lyst til af og til at skrive 

til medlemsbladet, specielt med henblik på »pres
sedækning« af foreningens fester og lign. Vil du give et 
nap med her, lad os høre fra dig. 

Holger Møller 

redaktør 
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Ak, ja, det er svært at fremskaffe 
oplysninger, som ellers kunne være til 
gavn for andre end os selv. 

Af 22 udsendte skrivelser, med an
modning om oplysninger, (bilagt fran
keret svarkuvert) har kun de 12 sendt 
svar tilbage, indtil nu. 

Nogle svar var med negativt resultat, 
men de har da gjort sig den ulejlighed 
at svare, og her er resultatet: 

Hornbæk, aflyttes privat på kanal 11 
A, hele døgnet. 

Nykøbing Sj., 15. maj - 15. august, 
kanal 11 A, kl. 08.00-21.00. 

Korsør Sejlklub, kanal 11 A, kl. 10.00-
22.00. 

Odense Sejlklub, p.t. aflytter station K 
T 83, om dagen kanal 3, og efter TV 
samt om natten, kanal 4. 

Esbjerg Søsports Maritime Radio, 
Havnevagten lytter hele året på kanal 11 
A (hele døgnet). 

Thisted Sejlklub, Civil Forsvaret lytter 
1. maj - 1. november, hele døgnet på 
kanal 11 A. 

Juelsminde Sejlsportsforening, lytter 
1. maj - 1. oktober, kl. 09.00 - 21.00 på 
kanal 11 A (hvis støj, da kanal 16.) 

Endelig vor egen station, hverdage kl. 
18.00 - 22.00. Lørdage samt søn- og 
helligdage kl. 09.00 - 22.00. Vagttelefon 
(01) 581424. 

Kaløvig Bådelaug har meddelt, at 
man er gået over til selektivopkald fra 
sæsonstart 1976. 

Dette er sikkert godt, men det gavner 
jo ikke fremmede tursejlere, der kom
mer til dette område, så må man forlade 
sig på, at nogen har sin radio stående 
åben på kanal 16. 

Skulle flere oplysninger komme ind, 
vil de blive bragt i bladet. 

R. H. 

Den nye klubstation er nu taget i brug, 
og det er simpelthen en god station, 
dyr, ja, men pengene værd. 
Enhver, der har lidt tid tilovers, er 
velkommen til at tage en vagt eller ti. 
Velkommen! 

Og HUSK SÅ TRILLEFLØJTEN I DIN 
BÅD!!! 

R. H. 

FRA HAVNEUDVALGET 
Følgende medlemmer har fået tildelt plads i havnen: 

Ledig plads nr. 320 til medlem nr. 455: Vagn Holm Rasmussen 
Ledig plads nr. 218 til medlem nr. 635: C. Rønnov Larsen 
Ledig plads nr. 50 til medlem nr. 122: H. C. Markussen 
Ledig plads nr. 268 til medlem nr. 217: John Olson 
Ledig plads nr. 31 til medlem nr. 473: Bent Nielsen 
Ledig plads nr. 78 til medlem nr. 649: Per W. Jensen 
Ledig plads nr. 158 til medlem nr. 600: Erik Gilsager 
Ledig plads nr. 94 til medlem nr. 127: Gunnar K. Nielsen 
Ledig plads nr. 98 til medlem nr. 269: Erik Hey 
Ledig plads nr. 122 til medlem nr. 553: Kurt Wilken 
Ledig plads nr. 128 til medlem nr. 927: Sven Kukkerig 
Ledig plads nr. 162 til medlem nr. 104: Kai Nielsen 
Ledig plads nr. 270 til medlem nr. 588: Kristen V. Råhauge 

Ledig plads nr. 300 til medlem nr. 485: Vilhelm S. Petersen 
Ledig plads nr. 370 til medlem nr. 37: Kim Steffensen 
Ledig plads nr. 176 til medlem nr. 113: Kirsten Bech 

NB! Husk ekstrakontingent, kr. 100,00, ved tildeling af plads. Pladsleje samt 
pladstildelingskontingent betales førstkommende torsdag. 

Havneudvalget 

Det lykkedes »næsten« at få skolebåde-
ne i vandet til 1. maj, Der mangler 
endnu et par småting, så sejladsen 
starter den 10. maj på fuld kraft. 

Det lykkedes heller ikke i år at få 
bedre pladser til øvelsesbådene, men 
nye indhalere og batterilader fik vi da. 
Til næste år håber jeg, at vi får både 
bedre skur og ordentlige pladser i 
havnen. 
Hermed god sejlads. 

Bent 

OBS! fra Havne
udvalget OBS! 
Vi ønsker alle velkommen til sæson 
1976. 

Til havnens faste stab har vi en bøn: 
Læg jer så vidt muligt ud for jeres eget 
nummer. Vi bruger kun slanke fendere i 
havnen, altså ikke disse tykmavede 
drenge, som skubber vor nabo ud af 
havnen. »TAK«. Tænk på at 10x40 cm 
er lig med 4 m, så med lidt hjerte og 
hjælpsomhed kan vi få plads til et par 
stykker mere. Skal vi ikke være enige 
om, at der skal være plads til os alle, 
både korte og lange og tykke og smalle. 

Uafhentede numre kan fås hos os, 
som står til jeres tjeneste. 
Både der ikke er forsynet med nummer
mærkat vil blive taget på land. 

Havneudvalget 
Orla With - Gunnar Hou 

Bilkørsel 
Foranlediget af gentagne klager ind
skærpes det at bil- og cykelkørsel på 
havne-området er forbudt. Undtaget er 
kørsel med større grej, og det pointeres, 
at der skal være tale om en større 
mængde, end man kan transportere på 
anden vis, og kørsel skal da ske med en 
fart af højst 10km/t. Overtrædelse vil 
medføre indskriden fra bestyrelsen. 
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A 1074 Poul Kurt Sørensen 
Overgaden o. Vandet 96, K 

A 1076 Kaj Larsen 
Primulavej 3, Vanløse 

J 11 Frederik Stig Rydberg 
Liden Gunversvej 9, S 

J 15 Henrik Pedersen 
Stenlandsvej 37, S 

J 42 Flemming K. Karlsen 
Ndr. Frihavnsgade 83, 0 

72 Tommy Pihl Jensen 
Polensgade 26, S 

77 Michael Andersen 
Torvegade 24 B, K 

81 Thomas Kås 
Hyben Allé 48, Kastrup 

DØMÆ. 
'TUMS... 

Slettede medlemmer 

pr. 15.3.76 

A 17 Tadeuss Rochou 
Holbergsgade 16, K 

A 111 Willy Nordby Lausen 
Englandsvej 262, S 

A 177 Osvald Nielsen 
Keplersgade 11, S 

A 195 Lene Rasmussen 
Højdevej 11, S 

A 238 Søren Rask 
Degnehusene 86, Albertslund 

A 281 Jes Svendsen 
Hessensgade 35, S 

A 364 Gert Bjerring 
Sommerstedgade 14 

A 372 Erling Gunnar Jensen 
Blykobbevej 4, Kastrup 

A 408 Knud Christensen 
Stenlandsvej 49, S 

A 443 Johan Arnested . 
Bernstorfflund Allé 68, Chl. 

A 523 Ernst Neumann 
Mågevej 19, Kværndrup 

A 585 Knud Kjeldgård Jensen 
Frankrigsgade 29, S 

A 603 Kjeld Wolfgang Rasmussen 
Rytmevej 1, Herlev 

A 625 Hugo E. Flindt 
Birthesvej 19, Skovlunde 

A 697 Bendt Thomsen 
Keplersgade 20, S 

A 709 Bjørn Ørding-Thomsen 
Petuniavej 10, Allerød 

A 170 Knud E. H. Jensen 
Engvej 11, S 

A 836 Bennet Kaj Willadsen 
Finlandsgade 29, S 

A 845 Edmund Beyer-Petersen 
Lyongade 46, S 

A 849 Torben Jahn 
Hollands Allé 31, S 

A 893 Jens Christensen 
Lillegrund 2, S 

A 896 Karsten Tipsmark 
Bagsværd Hovedgade 99, Bags. 

A 932 Ole Sørensen 
Pr. Christinesvej 4, S 

A 946 Finn Mammen 
Amager Strandvej 236, S 

A 997 Gunner Gregersen 
Bylowsvej 18 C, V 

A1023 Jens Sejer Johansen 
Strandboulevarden 151, 0 

A 999 Ove Erik Lauridtsen 
Hobrovej 10, 0 

A1031 Dorrit Verding 
Pr. Christinesvej 9, S 

A 1073 Henry Højgård Nielsen 
Jægergade 14, N 

Sæsonen er godt i gang, og jeg håber at 
forsat fremgang i aktiviteterne vil præge 
denne sommer. Hvilke aktiviteter, der 
især skal fremmes er der formodentlig 
mange meninger om, idet jollesejlerne 
jo spænder fra søndagshyggesejlere til 
entusiastiske kapsejlere. Der opstår let 
interessemodsætninger mellem disse 
to grupper, også mellem de, som har 
lidt blandede interesser. Hvilke interes
ser, der især skal nyde fremme gennem 
mit arbejde i bestyrelsen, må efter min 
mening komme fra jollesejlerne. Og vil 
man have styrket sine interesser, må 
man være aktiv! Jeg er klar over, at 
tiderne er vanskelige for at stable 
aktiviteter på benene, som kræver 
arbejde af medlemmerne, men på den 
anden side er det min mening, at de 
bedste forhold opnår vi, hvis vi selv 
giver et nap med. Derfor kom op af 
hullerne og mød op, når jeg af og til 
foranstalter (hidtil fortvivlede) forsøg på 
at lave noget. 

Forhåbentlig har vi, når dette blad 
kommer jer i hænde, allerede fået 
stablet en broforlængelse op. Men hvis 
ikke: kom så i gang. 

NYE SKURE PÅ JOLLEPLADSEN 

Der har i flere år været en udtalt mangel 
på skabs- eller skurplads til opbevaring 
af jollesejlernes grej. Derfor bygger vi 
nu 20 skure på jollepladsen op ad 
strandjægernes plads. Skurene, som er 
tegnet af Sludre-Jan, er en modificeret 
udgave af den type som allerede findes 
på havnen. Simon har med vanlig 
effektivitet kørt projektet gennem kom
munens diverse kontorer, og byggeriet 
starter formentlig sidst i maj. 

Ønsker man at købe skur, henvender 
man sig til mig eller på kontoret inden 
17. juni. Tildeling af skure vil ske efter 
anciennitet. Prisen kendes i skrivende 
stund ikke nøjagtigt, men vil blive ca. 
1000 kr. Skure er privat ejendom, men 
vil blive belagt med den klausul, at de 
kun må sælges til jollesejlere og 
således, at man forpligter sig til at 
afhænde dem, hvis man får plads i 
havnen eller sælger sin jolle, løvrigt 
gælder samme forpligtelser som for 
andre skure på havnen. 

En kreds af jollesejlere, heriblandt 
Per Olsen, Danmark og Simon, har 
taget initiativ til at skabe kontakt til vore 
venner i DDR. Jollesejlere fra S.S.F. har 
tidligere haft livlig kontakt med piratsej
lere i DDR, men på grund af en vis 
modvilje i Vesttyskland er de lidt efter 
lidt skubbet noget i baggrunden i 
international sammenhæng. Dette for
hold ønsker vi at rette op på, idet vi 
gerne ser et sportsligt kammeratskab 
skabe bånd over alle grænser. S.S.F. 
har derfor taget kontakt med DDRs 
Sportsforbund og håber på længere 
sigt at få et fast samarbejde med en 
sejlklub i DDR som venskabsklub. 

Endelig finder jeg anledning til med 
glæde at bemærke at vi endelig har fået 
fjernet de fleste generende sten i 
slæbestedet. Takket være Preben 
Vognmand og hans stærke biler blev 
dette let klaret. 

Jørgen Bengtsson 
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ØRESUNDSRUNDEN 
12. JUN11976 

Motorbådsløb, hvad er det, vil nogle 
sejlere og måske også motorbådsfolk 
spørge. 

Det er navigationssejlads, hvor alle 
navigationens facetter såsom udmåling 
i søkort, distancer, beregning af fart, 
strøm, afdrift, vind og vejr m.m. indgår. 
Lyder det svært? Nej vel, det er jo det 
samme du bruger hver gang du er på 
weekend - eller sommertur, og så kan 
du oven i købet vinde præmie, og få 
hele familien eller gode venner aktiveret 
med sport og fest sammen med 
ligesindede. 

INBJUDAN 

Hårmed inbjudes Du till Skånes Båtfor-
bunds årliga tåvling »Oresundsrun-
dan«, dagnavigationståvling for hela 
familjen lordag-sondag den 12.-13. juni 
1976. Arrangor, Malmo Sportbådklubb. 
Målgång, Norra Hamnen, Limhamn. 

FORUTSATTNING FOR DELTAGANDE 
SAMT UTRUSTNING 
For att få deltaga i tåvlingen måste Din 
båt vara sjovårdig. Den måste vara 
utrustad med eldslåckare, flytvåstar till 
alla ombord, dragg eller ankare med tåg 
eller kåtting, lanterner och Ijudsignale-
ringsapparat. Utrustningen måste vara 
klar till omedelbar anvåndning. Kontroll 
av utrustningen skall ske av tåvlingsled-
ningen i resp. hamn. 

For navigeringen fordras kompass, 
transportor eller linjal.passare, blyerts-
penna, sjokort samt klocka med se-
kundvisare. Startande från hamnar 
soder om Barsebåck kan anvånda 
sjokort 921, startande norr om Barse
båck sjokorten 921 och 922. For danska 
deltagare danskt sjokort nr. 132. Radio-
tystnad gållar under hela tåvlingen, 
men narturligtvis skall Du anvånda Din 
PR-radio i nodsituation. Under tåvlin
gen har vi passning på kanal 22. 
Meddela i Din tåvlingsanmålan om Du 
inte har kanal 22 och i så fall alternativ 
kanal. Du skall ochså meddela tåvlings-
ledningen per radio om Du blivit kraftigt 
forsen ad. 

I år sejles Øresundsrunden igen, 
denne gang arrangeret af vore svenske 
venner, og vi regner med at du stiller op 
for at forsvare S.S.F. og de danske 
farver. Vi skulle gerne være så mange, 
at vi kan sætte vores præg på både 
præmieuddelingen og festen i forbin
delse dermed, så de kan kende os igen 
derovre på den anden side af Sundet. 
Se indbydelse andet sted i bladet og få 
dig så meldt til. 
På gensyn den 12. juni. 

TAVLINGS-OCH BANBESTAMMELSER 

Du har for Din båt anmålt en Idealfart. 
Detta betyder for denna tåvling, att De 
från start till mål skall forsoka hålla 
denna fart over grund i varje givet 
ogonblick, den får aldrig overskridas. 
Kommer Du for tidigt eller for sent till 
någon kontrollpunkt, eller avviker Din 
tid från idealtiden (kontrollbåtar finns 
runt banan), kommer detta att belasta 
Ditt tåvlingsresultat. Du kan starta från 
någon av foljande uppråknade hamnar: 
Skanor, Falsterbokanalen, Limhamn, 
Båtklubben Malmohus, Landskrona 
samt Sundby på Amager, Danmark. Ev. 
kommer Vikhog eller Barsebåck att bli 
starthamn. Rorsmanstråff kl. 8.00 i resp. 
hamn. 

Av tåvlingsledningen i Din hamn får 
Du startnummer (nummerskyltar att 
fastsåttas val synliga på Din båt) og Din 
starttid. Tjugo min. fore din startid skall 
Du hos tåvlingsledningen avhåmta Ditt 
startkuvert. Detta innehåller loggkort, 
uppgifter om var ett antal kontrollpunk-
ter år belågna, angivet i Lat.- och 
Longditud samt en skiss som visar var 
mållinjen år placerad i Limhamn. 

Du har nu tiden fram till start att 
planera for Din navigation. Notera tiden 
når Du passerar over startlinjen i 
loggkortet. Du måste passera minst fyra 
(4) av kontrollpunkterna i den ordning 
Du sjålv beståmmer och banan Du 
våljer skall vara minst 30 NM och långst 

35 NM. Distansen får varken vara for 
lang eller for kort, då blir Du diskvalifi-
cerad. Du skall passera kontrollpunkten 
på ett avstånd av 5-15 meter. Kontroll
punkten år alitid ett fast mårke eller en 
boj. Du får bara passera en och samma 
kontrollpunkt en gång. Du skall anteck-
na tiden for passage i Ditt loggkort, 
åven sekunderna. Du måste notera Din 
seglade distans mellan kontrollpunkter
na i loggkortet. Dessa distanser och 
tiden Du anvånt kommer tillsammans 
med kontrollbåtarnas rapporter att 
ligga till grund for utråkning av tåv-
lingsresultaten. Ingen kurs får leda over 
3-meterskurvan, alla distanser kommer 
att kontrollmåtas så at dessa tangerar 
denna kurva. Det gållar således att gå 
nårmaste vågen mellan kontrollpunk
terna utanfor 3-meterskurvan. På 
danskt vatten galler 4-meterskurvan. 
Vid passage mellan Saltholmen och 
Flak Fort tillåts de tåvlande passera 
over 4-meterskurvan under forutsått-
ning att det gors efter en linje rod 
trattprick Latt 55 40,5 Long 12 41,7- och 
en tånkt syftlinje långs Saltholmens 
4-meterskurva. 

Loggkorte och eventuella protester 
skall omedelbart efter målgång over-
låmnas till tåvlingsledningen. Resultat-
lista kommer att skickas till alla 
deltagende klubbar. 

FESTLIGT PÅ LORDAGSKVALLEN 

Forhoppningsvis kommer resultatlistan 
att bli klar under lordagskvållen och vi 
kommer då att kunna overlåmna det 
fornåmliga vandringspriset Lloyd of 
London Cup-Trafik Bore Cup till se-
grande båt. Tillsammans med deltagan-
de danska motorbåtsvånner har vi fest 
på lordagskvållan i Sjovårnskårens 
fornåmliga klubbhus. Vi serverar Ol och 
smdrgåsar. Det blir musik och dans. 

GALLANDE SJOVAGSREGLER MÅSTE 
FOL JAS 
Deltagande i tåvlingen sker på egen 
risk. I och med Din anmålan till 
tåvlingen forbinder Du Dig att under-
stålla Dig de regler och foreskrifter som 
utfårdats for tåvlingen, åvensom funkti-
onårernas anvisningar, att inte gora 
arrangorerna eller någon av funktionå-
rerna ansvariga for mojlien intråffade 
haverier och olyckshåndelser samt att 
inte till domstol hånskjuta tåvlingstvist. 
I håndelse av dåligt eller hårt våder (det 
bor blåsa hogst 7 meter i sekunden) 
instålls tåvlingen, ny tåvlingsdag kom-

INDBYDELSE TIL 
ØRESUNDSRUNDEN 
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mer att meddelas Din klubb. Om någon 
punkt i denna instruktion skulle åndras 
kommer detta att meddelas genom 
resp. hamn tåvlingsledning. 

GALLANDE TULLBESTAMMELSER 

MASTE FOLJAS. 

Skånes Båtforbund och Malmo Sport-
båtsklubb onskar Dig 

VALKOMMEN 
Malmo i Maj 

Rune Holck, Sk.B.F. 

Inge Berg, Jorgen Book, M.S.K. 

I dette blads februarnummer bragte vi 
to nekrologer, der begge var skrevet af 
Gunnar Østergaard. 

Vi er nu så kort tid efter i den 
situation, at Gunnar Østergaard ikke 
længere er iblandt os, idet også han nu 
er afgået ved døden. 

De ældre medlemmer af S.S.F. vil 
huske Østergaard som et særdeles 
aktivt medlem af foreningen, idet han 
har sejlet mange langture, sidst med det 
gode skib »Valkyrie«. Og Østergaard 
var ikke karrig med at dele sine 
oplevelser med andre, hvad de mange 
beretninger, han i tidens løb har bragt i 
medlemsbladet, vidner om, og som var 
et vidnesbyrd om godt sømandsskab. 

Dertil kommer, at Østergaard i en 
lang årrække var medlem af S.S.F.s 
bladudvalg, og i denne egenskab har 
været med til at sætte præg på vort 
blad. 

Selv efter at Østergaard ikke mere var 
så aktiv i klubben, har redaktionen 
jævnligt modtaget dels beretninger fra 
hans ture dels små oplevelser, som i 
Østergaards genfortælling fik en egen 
charme. Så sent som i aprilnummeret 
bragte vi »Peter Slesviger« under 
pseudonymet »Sindbad«, som Øster
gaard brugte til sine små oplevelser. 
Gunnar Østergaard havde fået tildelt 
S.S.F.s hæderstegn for sit virke til gavn 
for foreningen. 

Det er således et værdifuldt medlem, 
der er gået bort, og han vil blive savnet, 
ÆRET VÆRE HANS MINDE. 

Holger Møller 

Så startede sejlersæonen 1976, og vi 
lagde ud den 24. og 25. spril med et 
Ynglingstævne, der samtidig var udta-
gelsesstævne til verdensmesterskabet. 
Der deltog 35 både. Lørdag blev der 
sejlet 1 sejlads, søndag skulle der sejles 
2, men desværre måtte vi aflyse 2. 
sejlads, da vinden løjede helt af. Men i 
det store og hele var det et godt stævne, 
og det skyldes ikke mindst de hjælpere 
vi havde på dommerbåd og følgebåde. 
Jeg vil her benytte lejligheden til at 
takke disse medlemmer for deres 
indsats. 

Igen i år har Svend Sølvkjær med 
»Jaffa« lovet at være dommerbåd og 
meddommer. Svend Sølvkjær har lige
som Ulla Ekdahl, der ligeledes igen i år 
har lovet at hjælpe os, gennemgået 
Dansk Sejlunions dommerkursus. 

Det næste store stævne, vi afholder, 
bliver uofficielt danmarksmesterskab 
for Flipper-jolle fra den 6.-11. juli. 
Tilrettelægningen af dette har stået på 
siden begyndelsen af februar måned, 
og vi håber på hjælp og følgebåde også 
til dette stævne. 

Hans Guldager og undertegnede har 
været til møde i Handelsministeriet 
sammen med lodser og kapsejladsche
fer fra Dragør, Kastrup, Lynetten og 
S.A.S. Vi er blevet anmodet om at lave 
vore banekort om, idet vi ikke mere må 
bruge bøje 7 på vort banekort, ej heller 
må vi komme indenfor den hvide fyrlinie 
fra Røsen, så det kan godt blive svært at 
finde nogle gode baner i fremtiden. 
Man vil dog hjælpe os med en midtbøje. 

Else 

FRA STARTEN AF YNGLINGESEJLADSEN 
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For vore Ynglingsejlende juniorer er 
sæsonen allerede gammel, idet der i de 
sidste måneder har hersket en større 
træningsaktivitet. Årsagen til dette er, at 
Verdensmesterskabet for Yngling i år 
afholdes i Danmark med Tårbæk Sejl
klub som arrangør, og så vidt vides i 
skrivende stund vil S.S.F. ved disse 
være repræsenteret med to både, 
nemlig den nye Y 101 Jackpot og Y 64 
Yatsie, der ejes af Kim Steffensen. Der 
har været afholdt 2 udtagelsessejladser. 

Den første foregik i påsken arrange
ret af Hellerup Sejlklub. Der var 31 
tilmeldte både og det var meningen, at 
der skulle sejles 5 sejladser, men på 
grund af vejrgudernes ugunst (tåge) 
måtte den ene sejlads aflyses. 

Der opnåedes følgende resultater: 
Y 24 Jens Andersen 29,26,27,23 sam

let nr. 29. 
Y 31 Jørgen Jensen 26,23,31,20 sam

let nr. 27. 
Y 64 Kim Steffensen 27,12,16,16 sam

let nr. 17. 
Y 101 Jan Knudsen 9,16,18,27 samlet 

nr. 19. 
Stævnet var præget af mange protes

ter, så der har været hård kamp om 
placeringerne. 

Anden udtagelsessejlads stod S.S.F. 
for som arrangør den 24. og 25. april. 
Der var 35 deltagende både, og også 
denne gang måtte en sejlads aflyses på 
grund af vejret, således at der kun blev 
sejlet 2 sejladser. Resultaterne blev: 
Y 24 26-19 
Y 31 35-28 
Y 64 9-6 
Y101 10-20, hvilket sammen med på
skesejladsen giver følgende placering i 
kampen om deltagelse ved VM: 
Y 24-nr. 26 Y 31-27, Y 64-12 og 
Y 101-17. 

Antallet af deltagende både ved VM 
for de forskellige lande udregnes ved at 
man tager kvadratroden af antallet af 
Ynglinge i landet + sidste års verdens
mester. Da denne sidste år var en 
dansker, Flemming Tang, Tårbæk, vil 
Danmark kunne mønstre 12-13 delta
gere. Men da det forventes at ikke alle 
lande udnytter deres kvota, bliver der 
fyldt op med danske både, således at 
der skulle være chance for, at Y 101 
også kommer med. 

Den 1.-2. maj sejledes Monkey-Cup 
arrangeret af Sejlklubben Sundet. 
Stævnet havde 19 deltagende både, og 
denne gang var der noget for S.S.F. at 
hente idet placeringerne blev: 
Y 24 nr. 7 
Y 31 nr.14 
Y 64 nr. 5 
Y 101 nr. 8, så der kan spores frem
gang, som forhåbentlig fortsætter op til 
VM, som finder sted i dagene 10.-17. 
juli. 

Der er rig lejlighed til at opnå rutine, 
idet der den 8. og 9. maj sejles om 
Sundpokalen, arrangør K.A.S. Dette er 
en holdkapsejlads og der deltager kun 
klubejede både. Det er første gang der 
sejles om Sundpokalen, i Yngling, idet 
det hidtil er foregået i KDY 15m2, 
juniorbåd. 

Så er der en weekend fri, inden KDY 
den 22.-23. maj afholder Pirat Cup, 
hvor der også er løb for klubejede 
Ynglinge. 

Men juniorafdelingen er ikke kun 
kapsejlads, der sejles også almindelig 
øvelsessejlads og alle fem både er fuldt 
besatte. 

Også optimistjollerne er der gang i. 
Søren Bødtker har afholdt fire instruk
tionsaftener, og nu skal den indhøstede 
lærdom prøves i praksis. Også for 
optimistjollerne gælder det, at alle både 
er fuldt besatte, så det ved yderligere 
tilgang af juniorer vil kunne blive 
aktuelt at anskaffe endnu en optimist
jolle. 

Løsning på sejlerquiz. 
1) Sort kegle med spidsen nedad. 
2) Når det er indhentende skib. 
3) Ja. 
4) Indgående. 
5) Sidelanterner, toplanterne og ag

terlanterne. 
6) Hvidt/blåt splitflag, signalflag A. 
7) Hævning og sænkning af armene, 

raket eller håndblus, der viser rødt 
lys, SOS med lygte eller 
tågehorn. 

8) Sidelanterne og agterlanterne samt 
rødt over hvidt lys på formasten og 
hvidt lys i retning af grejet. 

9) Program 1 kl. 08.45, 11.50 og kl. 
18.00 sidstnævnte tillige med med-
delser til skibsfarten. 

10) En elektrisk lygte eller hvis lanterne 
ved hånden. 

Vinder blev medlem nr. 596, P. W. 
Pedersen »Athos«. Præmien kan afhen
tes på kontoret en torsdag aften. 

PINSEMORGEN 
den 6. juni kl. 8.00 

mødes vi som sædvanligt på 
jollepladsen 

Gratis kaffe, rundstykker o.s.v. 
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Bankender 
dækker 

hele Amager 

-,,,4 Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V » 35 6788 

L A F A Y E T T E  •  Z O D I A C  •  H A N D I C  

Bådradio-
Walkie-talkie 

købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BE NO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malm6 

FERIELUKKET 5-7 til 19-7 

Mærket er 

fremstillet i 2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i 

kontortiden 

eller hos 

festudvalget. 

ELEKTROMONTØREIM 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 
Dr. Elisabethsalle 1 

30 70 02 
Valby Langgade 226 

STØT FORENINGEN 
Tegn din bådforsikring I S SF 

HVER TORSDAG MELLEM 19 -20 30 
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Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 2772 
Jolierepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 8333 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, c/o Pehrson, 
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Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 504101 
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Forsidebilledet: Standeren sættes på Flakfortet. 

PA GRUND AF 

FERIE 

ER KONTORET 

LUKKET I JULI 

MÅNED! 

Husk postgiroen 56 516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

HUSK SYNK PÅ DINE FORHØJNINGER 

HUSK c*-

SVAGFØREFESTEN 
LØRDAG DEN 11.SEPTEMBER KI.1300 

| Vi mangler en del biler til transport af vore venner 

samt hjælp til servering! | 

Vi opfordrer de af medlemmerne, der kan synge eller på anden måde underholde 

om at tilmelde sig hos 

FESTUDVALGET 



Bestyrelsesmødet d. 4/51976 
Bestyrelsen fuldtallig. 
Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 1 møde med juniorudv. 
medL Søren Bødtker 

2 protokol 
3 beretning 
4 havn og plads 
5 klubhus og fester 
6 sejlerskolen 
7 juniorafelingen 
S kapsejlads 
9 joller 

10 motorbåde 
11 sikkerhedsudvalget 
12 bladet 
13 eventuelt. 

1. Juniorudvalgsmedlem Søren Bødtker 
var kommet tilstede, da han havde givet 
udtryk for en vis utilfredshed med 
juniorafdelingens ledelse. Som indled
ning udtalte S. B. utilfredshed med, at 
han ikke havde været blandt de særligt 
indbudte til Standerhejsningen. 

Det blev betydet, at bestyrelsen 
indbød alle de medlemmer, som gør et 
stykke arbejde for S.S.F., således, at de, 
der udfører arbejdet i sommerhalvåret 
bliver inviteret til afriggergildet, og de, 
som udfører arbejdet i vinterhalvåret 
kommer med til standerhejsningen. 

S.B. var også utilfreds med juniorle
deren, der ifl g. S.B. traf alle beslutnin
ger hen over hovedet på udvalgsmed
lemmerne, uden at disse blev orienteret 
om, hvad der skulle ske og hvad der 
blev bevilget. Som f.eks. havde man 
bestilt en ny Yngling, det kunne jo være, 
at man hellere ville have en anden 
bådtype. På formandens forespørgsel, 
om S.B. var utilfreds med lederens 
afgørelse, svarede S.B. at det var han 
ikke, blot med den måde afgørelsen 
blev truffet på. 

Formanden foreslog at der afholdtes 
møder mellem leder og hjælpere for 
opnåelse af bedre kommunikation. 

Juniorlederen oplyste at der blev 
afholdt sådanne møder, men at S.B. 
havde glimret ved sin fraværelse. 

S.B. undskyldte sig med, at han 
havde været midt i eksamensforbere-
delser. 

Desuden havde S.B. rykket for en 
motorjolle til brug ved øvelsessejladser 
med optimistjollerne, dette havde også 
en sikkerhedsmæssig betydning. I øv
rigt burde der vist være et udvalgsmed
lem mere efter reglerne. 

Formanden svarede at når der ikke 
var flere hjælpere på, var det fordi man 
havde indtryk af, at der ikke var for 
megen fart over feltet. 

Endvidere gjordes der opmærksom 
på, at juniorlederen træffer beslutnin
ger, og er den ansvarlige overfor 
bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for 
alle afdelinger indenfor S.S.F. Den 
kunne ikke finde på at lægge ansvaret 
over på juniorudvalgsmedlemmerne. 
Formanden anbefalede endnu engang 
at forsøge at opnå en bedre kommuni
kation. Med hensyn til motorjollen, vil 
man tage dette op til nærmere drøftel
se. 
2. Protokollen oplæstes. Der var ingen 
kommentarer. 
3. Formanden oplæste div. skrivelser, 
som toges til efterretning. Æresmed
lemmet Calle Jorden Rundt havde sendt 
et telegram med mage gode ønsker for 
sæson 76 til standerhejsningen. Fra 
Frederikshavn Sejlklub, som Vagn Pre
isler havde gæstet, har vi modtaget en 
stander til ophængning i klubhuset. Der 
afsendes en Sundby -stander som tak. 

Det oplystes, at det havde været 
nødvendigt at anskaffe en ny container 
til skrald fra restaurationen, de gamle 
bøtter kunne ikke række til, når også 
bådejere, som står der omkring, også 
fylder deres affald deri. 

Den ny container bliver aflåst og kun 
køkkenpersonalet kan benytte contai
neren. 

Formanden havde hørt et forlydende 
om, at et medlem agtede at afholde 
demonstrationer af et motorbådsmær-
ke fra Sundby havn, og bad bestyrelsen 
være opmærksom på dette forhold. 
Noget sådant kan man ikke uden videre 
lave i S.S.F. 

Der havde været afholdt møde i 
Handelsministeriets søfartsafdeling 
med deltagelse fra lodserierne, Søvær
net samt deltagere fra Amagerkredsens 
klubber. Man havde drøftet muligheder
ne for at arrangere kapsejladser i vor 
del af Sundet, uden at være til gene for 
erhvervsskibsfarten. 

Man var enedes om, at man skulle 
undgå at krydse på langs ad de 
afmærkede sejlruter. Endvidere skulle 
man undlade at benytte midtfarvands-
pullen som mærke. Søværnet tilbød at 
udlægge en kapsejladsbøje i farvandet 

ved Flakfortet. Der vil nu blive udarbej
det nye banekort. 

Det meddeltes at Klaus Akkermann er 
blevet kredsmåler for Amagerkredsen. 
De ledige havnepladser er nu uddelt. 
Det var ikke mange, men formanden 
henstillede til havneudvalget, at man 
går strengt efter ekspetancelisten, selv
følgelig under skyldig hensyntagen til 
bådstørrelserne, ved tildeling af havne
pladserne. 
4. Orla With foreslog, at der blev sat 
større numre på havnepladserne, da de 
gamle numre næsten er ulæselige. 

Motorskuret er i fuld gang, der blev 
støbt, men hvordan går det med det 
øvrige udstyr. Man var enige om at der 
skulle indhentes til på en løftevogn til at 
køre motorerne på plads med, idet en 
løbekran, som også havde været på 
tale, ville være for besværlig at anbrin
ge. Skurkonstruktionen ville ikke kunne 
bære en sådan kran. 

På spørgsmålet om hvordan man 
kunne anbringe f.eks. rørtang og andet 
udstyr til motorskuret, påpegede sekre
tæren, at der er et skab i tømrershop
pen som kunne aflåses, dette må kunne 
anvendes. 

Jørgen Bengtsson oplyste at man 
havde fået byggetilladelse til opførelse 
af grejskure på jollepladsen, og at disse 
vil blive påbegyndt i slutningen af maj. 
5. Det meddeltes at man arbejdede støt 
med klublokalet på Flakfortet og at man 
afholder indvielse lørdag d. 29 maj. Der 
bliver deltagelse fra den svenske side af 
Sundet. 

Man havde fået tilbud på opsætning 
af nye afløbsrender på klubhuset, disse 
er fuldstændigt tæret op. Endvidere er 
varmtvandsbeholderen tæret op, så 
man må skride til udskiftning af disse 
dele. 
6. Skolechefen meddelte at man har 
fået øvelsesfartøjerne i vandet og at 
øvelsessejladserne påbegyndes d. 10 
maj. Man har også måttet etablere et 
hold om fredagen. 

Skolechefen har formået Riggerejner 
til at sy et par tasker til opbevaring af de 
nye radioer og forbindskasser samt 
nødblus. 

Juniorlederen oplyste at juniorerne 
havde deltaget i udtagelsessejladser til 
VM for Ynglingene, og at de havde 
klaret sig så godt, at man havde 
begrundet håb om at få en båd med ved 
VM. 

Alle fartøjer er så godt belagte, så 
man kun har 2 enkelte pladser tilbage. 
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Der er 32 optimistsejlere. 
8. Else Madsen oplyste, at man havde 
afviklet det første stævne. Der havde 
været 35 deltagende både. 

Anmodede Orla With om at efterse 
kapsejladsmærkerne. 
9. Fra jollesejlerne omtaltes igen for
længelse af pælebroen ved jolleslæbe-
stedet. 

Endvidere drøftede man tilskudsord
ningen til sejlere, der skal deltage i 
udenbys sejladser. 
10. Motorbådsrepræsentanten oplyste, 
at der var kommet henvendelse fra 
svenskerne, som i år skal være arrangør 
af »Øresundsrunden«, med regler for 
sejladsen m.v. 

Holger Nielsen forespurgte om præ
mier til motorbådssejladsen, og udtalte, 
at der står kr. 1.000,- på en konto til 
dette formål. 

Formanden svarede, at de penge står 
der stadigvæk, og at de selvfølgeligt vil 
blive anvendt til formålet. Endvidere vil 
der blive givet de sædvanlige præmier. 
11. Sikkerhedsudvalget. Bent oplyste 
at man agter at fortsætte med eftersyn i 
bådene, om sikkerhedsudstyret er i 
orden efter forskrifterne. Man agter 
endvidere at skrive i medlemsbladet om 
reglerne for installation af flaskegas 
m.v. Man havde også lavet en lille 
morsom qvits. 
12. Redaktøren klagede stadig væk 
over, at han manglede en medarbejder 
til bladet. Det anbefales, at avertere i 
bladet efter en medhjælp. 
13. Under eventuelt oplystes det, at 
Vilhelm Wilhelmsen forlængst skulle 
have haft sin 25 års jubilæumsnål, men 
han havde ikke fået nogen. Det pålag
des sekretæren at undersøge sagen. 

Sign. Hans Guldager 
formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

Tilføjelse efter bemærkning fra Else 
Madsen: -Søren Bødtkers misfornøjelse 
over ikke at være inviteret til stander
hejsning, var begrundet med at man 
skulle søsætte en ny Yngling. 

TAK TIL TUBORG 
Tuborgfondet uddeler hvert år i maj et 
anseligt beløb til forskellige velgørende 
formål, og i år ansøgte S.S.F. om et 
beløb til køb af vor nye Yngling. 

Svaret foreligger nu, og vi har fået 
bevilget 15.000 kr. 

AMAGER RUNDT 
Fra Motorbådskiubben West har vi 
modtaget følgende: 

NAVIGATIONSSEJLADSEN 
»Amager rundt« - lørdag d. 

21. august 1976. 
Så kaldes der atter til samling om 
Danmarks største navigationssejlads 
for motorbåde og sejlbåde med motor, 
og det bliver i år den 21. august. 

Hele den faste stab er med i 
sejladsudvalget, og er forlængst gået 
igang med det forberedende arbejde, 
og forretningsudvalget består stadig af 
Flemming Boesen, Poul Andersen og 
Kay Ronau. 

Den faste dommerstab: Per Geertz, 
Valby, Per Jallov, Kastrup og Johs. 
Wagner, Hvidovre er suppleret med Per 
Bundvad, Kbh. Sydvest. 

Ligeved 70 både deltog sidste år i det 
storstilede arrangement, og der spores 
allerede en stærkt øget interesse for 
sejladsen rundt om i klubberne. Det er 
bare blevet det store klassiske løb, som 
man bør være med i, og sejladsen er 
åben for alle motorbåde og sejlbåde 
med motor, der gennem en klub er 
tilsluttet en dansk, svensk eller anden 
landsunion. 

Der er som sædvanlig meget smukke 
præmier, som f.eks. skibsur, barome
ter, klokke, dækketallerkener og vaser 
etc. med indskription, og desuden har 
»Danmarks Motorbåds-Union«, »Ring
købing-Senderen«, »Hvidovre Sport«, 
»Hvidovre Sejlklub Suset« samt »Ve
sterbro-Sydvestbladet« udsat hver en 
meget smuk vandrepokal, ligesom der 
er præmie til en særlig pigeklasse i 
sejladsen, og desuden modtager hver 
bådejer og navigatør det meget efter
tragtede mindeglas med sejladsens 
bomærke i guld efter fuldført sejlads. 

Om sejladsens karakter fortæller 
dommer Per Geertz: 

I år lægges der mere vægt på 
praktiske navigation. Løbet inddeles 
som sidste år i to klasser: Klasse 1 for 
dem, der højst har duelighedsbevis og 
klasse 2 for dem med mere end 
duelighedsbevis, på den måde, at 
opholder der sig een ombord under 
sejladsen med mere end duelighedsbe
vis, sejler båden efter klasse 2. Dette 
gøres for såvidt muligt at stille alle lige 
med hensyn til at vinde. Forskellen i 
klasse gælder ikke sejladsen, men der 
vil til hver deltager, udover kortopga

ven, blive stillet skriftlige spørgsmål, 
der skal besvares efter multi choice 
metoden. Disse spørgsmål vil selvfølge
lig være sværere i klasse 2, 
men ikke mere end, hvad en melleklas-
se kystskipper kan klare. 

I løbet indgår ligeledes praktiske 
sømandsskab. - Tiden får mindre 
indflydelse på resultatet, og de meget 
store minuspoint, der fremkom sidste 
år, bliver sløjfet, idet der bruges en 
anden skala, der regnes ikke nedad, 
men opad. 

Alle deltagere vil modtage en vejled
ning, der bl.a. indeholder en skala for 
bedømmelse. 

I år vil dommerne klasse alle både, 
d.v.s. at ved tilmelding skal deltagerne 
oplyse om bådtype, motor-HK og max. 
fart. 

Tilmelding til sejladsen finder sted på 
blanketter i klubberne (eller for fjernere 
klubber på giroblanketter) og blanket
terne skal være udvalgets sekretær: Kay 
Ronau, Kirsebærhaven 6, 2500 Valby, i 
hænde senest tirsdag 17. august. 

Betaling af indskud, kr. 35,- finder 
sted i sejladsbureauet v mk. »West«, 
Molestien, Kbh. SV.: lørdag 14. og 
søndag 15. august. Kl. 10-12 samt 
mandag d. 16. og tirsdag d. 17. Kl. 
17-20, eller over girokortet, senest 12. 
august. 

Starttider etc. vil fremgå af program
met, som udleyeres ved betalingen. 

Lørdag eften mødes vi til SAMLINGS-
FEST i motorbådskiubben WEST, og 
søndag har vi som sædvanlig vor 
muntre JOLLEKAPSEJLADS for de 
unge og desuden markerer vi sejlad
sens 15-års jubilæum med en OPVIS
NING af SØVÆRNETS REDNINGSHE
LIKOPTER, inden vi om eftermiddagen 
har præmieuddeling kl. ca. 14 i mk. 
WEST. 

Vel mødt til »Amager Rundt« 1976. 
På sejladsens vegne 

Kay Ronau 

Sekretær 

* 
DET KAN IKKE VÆRE RIGTIGT, at 
der blandt så mange medlemmer, som 
der er i S.S.F., ikke findes bare én, der 
vil give bladudvalget en hånd med. Kom 
nu ud af busken, gå ikke og tro, at der 
nok er en anden, der melder sig. For det 
synes nemlig ikke at være tilfældet. 
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INDVIELSEN AF FLAKFOR
TET 

Så oprandt da endelig dagen for 
indvielsen af S.S.F./WESTs lokaler på 
flakfortet. PUHA det var på et hængen
de hår, at vi fik det færdigt, der er meget 
mere, end man tror, når et sådant 
arrangement skal løbe af stabelen. Jeg 
var vist heldig, at jeg ikke kom en tur i 
havnen, sådan som jeg jog med de 
stakkels medlemmer, der frivillig tog en 
tørn på øen, og lad det så være sagt 
med det samme: en stor tak til den 
desværre forholdsvis lille skare, der var 
trofaste, både fra vor klub og fra WEST. 
Uden den enorme indsats der blev gjort 
fra alle, der var med på øen, var vore 
lokaler ikke blevet den realitet som de 
er i dag, lyse venlige, med glas i 
ruderne, elektrisk lys i hvert rum, takket 
være en lysmotor, som WEST lagde til, 
og sikring af vore rum mod tyveri, da 
alle skodder er sat på plads. Nymalet og 
fint, lige til at benytte ved sommerens 
arrangementer. 

Vi havde vore problemer med vejret, 
om fredagen var vi lige ved at aflyse det 
hele, da meteologisk institut havde 
lovet regn kulde og storm, men heldig
vis tog vi mod til os og undlod at aflyse. 
Lørdag morgen artede vejret sig heldig
vis, og vi fik sejlet 50 ks øl, 15 ks. vand, 
15 kg pølser, masser af snaps og anden 
spiritus over på øen, så vi var i stand til 
at tage imod den invasion af menne
sker, der ville komme, bl.a. 50 fra 
Sverige. I den store gymnastiksal, som 
vi havde pyntet festligt op, havde vi 
siddepladser til 135 voksne og et antal 

børn, men vi blev så mange, at en del 
måtte stå op i vor gamle bar fra S.S.F., 
som også var blevet fragtet over, i øvrigt 
sammen med et antal borde og stole, 
som formanden og undertegnede, hav
de hentet på rådhuset (Hans blev meget 
træt). 

Først var der standerhejsning på vor 
nye mast, som vi også havde sejlet over, 
det var sat til kl. 15, men blev udsat, da 
vore venner fra WEST havde problemer 
i slusen. En flot mast med plads til både 
dannebrog og det svenske flag og 
begge standerne fra S.S.F./WEST. Der
næst var der forskellige konkurrencer, 
sækkevæddeløb, tovtrækning osv., og 
endelig kl. 19 gik vi til bords. Og sikken 
en stemning, jeg kan ikke mindes, at 
man før til en fest var i så høj stemning 
bare 2 min. efter, at vi lukkede ind. Der 
blev sagt mange rosende ord til os, der 
havde arrangeret det hele, men uden 
det teamwork, som så dagens lys fra de 
to klubber, var det aldrig gået. Hvor er 
det rart at møde en sådan velvilje fra 
alle sider, det hjalp på mine sommer
fugle i maven. 

Efter spisningen (vi måtte sende en 
speedbåd over efter mere mad) og 
talerne bl.a. med ovrrækkelsen af 
stander fra M.S.S. i Malmø, spillede vort 
Flakfort-orkester op til dans (tak til 
orkesteret, jeg nåede det ikke den aften, 
og de spillede gratis), og så blev der 
danset først til orkesteret, og siden til 
pigtråd i vort diskotek, i vore egne 
lokaler. Vi havde lejet en lysmaskine til 
220 V, så vi havde strøm til det hele. Vi 
sluttede først kl. 2, men den blev 5 om 
morgene, før de sidste skrålhalse var 

færdige med at synge i bådene. Jeg var 
helt hæs dagen efter! 

Om søndagen var det et vidunderligt 
vejr, selv om det var lidt koldt, så der 
blev jo slukket efter rundt omkring. Jo 
det var vel en dejlig indvielse af vort 
FLAKFORT. 

VAGN 

PS. En NÆSE til vor formand der kl. 2 
om natten begyndte af vaske sit tøj i 
havnen, han påstår ganske vist, at han 
snublede. 

BREVE TIL S.S.F. 
Vor hjerteligste tak for venlig deltagelse 
ved vor kære ven og far Gunnar 
Østergaards bisættelse. 

Inger Freksen 
& 

familien O. Østergaard 

Jeg skriver og takker S.S.F. for venlig 
deltagelse ved Pouls bisættelse. 

Arlis Larsen 

Hjertlig tak for den smukke lampe, som 
Sundby Sejlforening skænkede os til 
vort jubilæum. 

Amager Bridge Club 

TIL ALLE, SOM TÆNKTE PÅ MIG 
1. APRIL 

De gode ønsker, ledsaget af venlige og 
hjertelige - samt »spirituelle« - hilsner 
o.m.a. overvældede og gjorde mig 
betænkelig. Det er svært at frigøre sig 
for tanken om, at Søren Kierkegaard 
kan få ret i, at forventningens glæde 
ofte er den største. 

I alle fald takker jeg hjertelig for alle 
hilsener og gaver - tusind tak. 

Tak for krus og bæger. 
E. Weidekamp 

Hjertelig tak for venlig opmærksomhed 
ved min 75 års fødselsdag. 

Svend Olsen 
»Aramis« Sækkevæddeløb. 



NYE MEDLEMMER 
som søger optagelse 

i SiwdAy. Sej/lføMHwq. 

A 17 Einar Åge Hansson, Eidersted-
gade 6, V. 

A 78 Holger L. R. Christensen, Jacob 
Holmsgade 4, S. 

A 109 Jørgen Lehmann, Jydeholmen 
47, Van. 

A 111 Inga Lisbeth Jensen, Sorrento
vej 20, S. 

A 177 Bent Jensen, Palermovej 9, S. 
A 195 Moten Peter Dambæk, Kvintus 

Alle 7, S. 
A 272 William Kennedy, Nordens Plds 

4, Valby. 
A 281 Leif Lykke Sørensen, Bremens-

gade 60, S. 
A 408 Niels Pagh Sillemann, Konge

dybet 12, S. 
A 443 Werner Solfeldt, Holstebrogade 

4, 0. 
A 454 Kim Våbengård, Østrigsgade 1, 

5. 
A 585 Per Christensen, Svanholmsvej 

4, K. 
A 599 Tonni Ingemann Jensen, Som-

merstedsgade 24, V. 
A 603 Flemming Arne Kerschus, San-

kelmarksgade 19, V. 
A 625 Birger Riis Hansen, Californi-

ensvej 9, S. 
A 697 Mogens Fuglesang Hansen, El-

selillevej 5, S. 
A 709 Mogens Flindt, Doorn Alle 14, 

Dragør. 
A 770 Poul Jørgen Bligård, T. H. 

Philipsensvej 11, Kastrup. 
A 836 Jan Mogensen, Kirstinedalsvej 

18, Valby. 
A 845 Lillian Christense, Oxford Alle 

5, B, S. 
A 849 Steen Westh Nielsen, Grønne

vej 51, Virum. 
A 893 Per Christian Pedersen, Kisel

vej 1, Herlev. 
A 896 Munch Kai Nørregård, Lundeb-

jergsvej 178, Skovlunde. 
A 932 Bjarne Anker Larsen, Engvej 

70, S. 
A 997 Ole Henning Bøtker, Strandha

vevej 48, Hvidovre. 
A 999 Flemming Rousseau, Hollands 

Alle 9, S. 
A 1031 Ole Reiner Svendsen, Broberg-

sgade 14, S. 
A 1073 Kurt Kai Persson, Marengovej 

13, S. 

A 1076 Verner Aksel Dvoracek, Nye-
landsvej 77, F. 

B 141 Michael Bæk, Helgesvej 28, F. 
B 142 Dan Bo Stockmann, Egilsgade 

23, S. 
B 146 Frits Peder Helium, Peder Lyk-

kesvej 123, S. 
11 Jens Peter Jensen, Kaliforni-

ensvej 8, B, S. 
15 Winnie Jensen, Kaliforniensvej 

8, B, S. 
42 Martin Rusz Slott, Prags Boule

vard 12, S. 
72 Connie Winther Andersen, 

Glamsbjergvej 3, A, Kastrup. 
77 Thomas Bech, Glamsbjergvej 1, 

B, Kastrup. 
96 Lars Petersen, Mårumsvej 18, 

Emdrup. 
97 Kent Robin Schou, Thyregods-

vej 13, Valby. 
98 Keld Nørskov, Blykobbevej 5, 

Kastrup. 

ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i 
først udkomne nummer af S.S.F. 
Protest skal skriftligt tilstilles besty
relsen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen. 

SKATTEVÆSENET IGEN 
Dragør Sejlklub har ligesom S.S.F. fået 
en anmodning om at angive fartøjsejere 
og deres bådes værdi, og Dragør 
Sejlklub har ligesom S.S.F. afslået at 
medvirke ved et sådant angiveri. 

Dette har foranlediget ligningskom
missionen i Dragør til at anmode 
kommunalbestyrelsen om at lægge 
pres på Sejlklubben, ofr at få denne til 
at give de ønskede oplysninger. 

Spørgsmålet har været behandlet på 
et kommunalbestyrelsesmøde, hvor det 
skabte en livlig debat. Resultatet af en 
afstemning blev, at 10 stemte mod at 
kommunalbestyrelsen skulle lægge 
pres på sejlklubben, medens 5 stemte 

for. 
Der hersker altså også blandt kom

munalbestyrelsesmedlemmer en opfat
telse af, at det ville være en form for 
stikkeri, hvis sejlklubberne afgiver disse 
oplysninger til skattevæsenet. 

HUSK!!! 
Lørdag d. 7. august 

Havnefest 
Medbring madpakke og godt humør. 

Dans på kajen. 

* 
Lørdag-søndag d. 21 .-22. august 

Mannetur! 
Førhen stor tilslutning. 
Spørg mo'ren i god tid 
- evt. med blomster. 

(Vi fik jo ingen tur sidste år) 
* 

Lørdag d. 28. august 

Fisketur 
Stegt ål i klubhuset - fest og dans. 

* 
Vedr. disse 3 arrangementer: 

Se opslag i klubhus og på pladsen! 
P.u.v. 
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BÆREBØLGEN 

Som supplement til den i sidste 
nummer bragte fortegnelse over klub
stationer med pasning kan nævnes, at i 
Køge har Flack-Zonen etableret døgn
vagt på kanal 11 A. 

I Roskilde Sejlklub's udmærkede blad 
KOMPASSET KAN MAN LÆSE, AT 
MOTORBÅDSKLUBBEN OG SEJL
KLUBBEN HAR ETABLERET ET RADIO
NET, SOM VIL FÅ KALDESIGNAL; 
ROSKILDE SEJL .... efterfulgt af et 
nummer. 

Også Veddelev Strands Bådelaug, 
Herslev Strand Sejlklub og Jyllinge 
Sejlklub vil blive inddraget i radionette. 

Der forlyder intet om der finder nogen 
pasning sted, dette vil blive nærmere 
undersøgt. 

Men, pasning eller ikke pasning, så er 
en flok sejlere, der lytter på deres 
radioer også en værdifuld kilde til øget 
sikkerhed. 

VELKOMMEN PÅ NETTET og tillyk
ke med initiativet til klubberne i 
Roskilde-fjorden. 

Også Kalundborg Sejlklub har åbnet en 
station i deres klubhus. Stationen er 
åben når der er medlemmer tilstede i 
klubben. 

Er det kedeligt at sejle???? 
Det lyder måske nok som et dumt 
spørgsmål, men man kan da godt få det 
indtryk,når man nu lytter på sin radio 
hele dagen (husk, at den lukket radio er 
lige så god som ingen radio), og man 
hører visse bådejere underholder sig 
med andre bådejere om hvordan vejret 
er en sømil fra den anden båd, hvor 
mange fisk de har fanget - for så til slut 
at lade konerne overtage mikrofonen 
for, at de også kan få lejlighed til at 
udveksle de sidste nye sladderhistorier. 

Mange har også bekendte blandt 
WT-amatører på landjorden, og dem 
skal de skam også udveksle S-rapporter 
med - alt sammen på kanal 16, hvor 
man gerne skulle have en chance for at 
kunne kalde op og få forbindelse, det 

SHOPPEN 
har åbent i juli august 

Hverdage kl. 11- 1 8  k l .  1 3  - 1 8  

Lørdage kl. 9-16 kl. 9- 1 5  

Søndage kl. 9- 1 4  k l .  9 -13 

HUSK: Konserves til ferieturen kan du købe i SHOPPEN. 

Sikkerhedsudstyret bør også suppleres, inden du tager på ferie. 

kunne jo til en afveksling være en 
nødvendig besked, der skulle afleveres. 

Tænk på, hvor mange der sidder og 
lytter til alt det idiotiske vrøvl, der bliver 
fyret af. Det er kedeligt at lytte til, og det 
animerer til at skrue så langt ned for 
radioen, at man ikke hører det, der 
gerne skulle være hørt. R.H. 

LADIES CUP 
Så er sæsonens første distancesejlads 
afviklet. Det var Ladies Cup med 
Kvindelig Sejlklub som arrangør. 

Der var pæn deltagelse fra S.S.F. og 
vi løb også af med flere pæne placerin
ger. 

I folkebåde blev Jens Wulff nr. 2 og i 
Maxi 77 tog Jørgen Madsen en første
plads, en pæn start med den nye båd. I 
Vega-klassen tegnede Hans Jønsson 
sig ligeledes for en førsteplads, hvilket 
også var tilfældet for Sven Malm i 
blandet løb. 

Kapsejladsen blev afviklet i en pæn 
mellemluft og strålende sol. Dog løjede 
vinden af hen under aften, sådan at de 
sidste både ikke kom hjem inden 
tidsfristens udløb. 

KLUBHUS * FESTER 

9. juli: Flipperstævne. 
7. august: Molefest. 

21. august: Mannetur. 
28. august: Fisketur. 
11. september: Svagførefest. 
18. september: West-Tur. 
26. september: Hven rundt. 
16. oktober: Afriggergilde. 
26. oktober: Generalforsamling. 

PINSEMORGEN 
Der var som sædvanlig pinsemorgen 
gratis udskænkning på nordre mole i 
Juniorskuret, hvor festudvalget fik et 
større chock da bageren med rundstyk
kerne svigtede, og vi selv måtte styrte i 
byen for at hente brød. Nå med god 
hjælp fra en flok søde damer, nåede vi 
det med kun et kvarters forsinkelse, så 
nu kan festudvalget slappe lidt af oven 
på de to arrangementer, og holde 
sommerferie fra klubarbejdet. 

Vagn 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

»J Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V » 35 6788 

L A F A Y E T T E  •  Z O D I A C  •  H A N D I C  

Bådradio-
Walkie-talkie 

købes med 10% rabat på alle katalogpriser hos 

BENO-RADIO 
Tlf. 009 46 40 -11 14 64 

Foreningsgaten 8 • 211 44 Malm6 

FERIELUKKET 5-7 til 19-7 

Ring direkte hjem med 

S.P. VHF-radiotelefon type RT-144 
55 kanaler 
25 watt 

Pris kr. 3500- excl. moms (12 v) 

S.P. forhandler 

I. STENGAARD MEYER 

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S 

TELEFON (01)58 30 45 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 
Dr. Elisabethsalle 1 

30 70 02 
Valby Langgade 226 

STØT FORENINGEN 
Tegn din bådforsikring I S SF 

HVER TORSDAG MELLEM 19 -20 30 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
V . — A m a g e r  S t r a n d v e j  15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 
V MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 50 73 23 og 

13 73 23 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 

Havneudvalg: Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 2664 
Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S 58 49 37 
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 
Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 8333 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Njalsgade 67, st., 2300 S AM 2753 
Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Forsidebilledet: Y 24 FOR UDGÅENDE 

Kasserer 
formanden og 
havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver torsdag: 

kl. 19-20,30 
i klubhuset 
tlf. 50 35 80 

Itedaktoren 
trseffffes den sidste 

torsdag* i liver 
måned 

Husk postgiroen 70 56516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

GENERALFORSAMLINGEN 26 OKTOBER 

HUSK 

SVAGFØREFESTEN 
LØRDAG DEN 11. SEPTEMBER Kl. 13°° 

| Vi mangler en del biler til transport af vore venner 
t 

samt hjælp til servering! | 

Vi opfordrer de af medlemmerne, der kan synge eller på anden måde underholde 

om at tilmelde sig hos 

FESTUDVALGET 



Bestyrelsesmødet d. 1/61976 
Carl Steffensen og Jørgen Bengtsson 
havde meldt afbud. 
Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 1 Protokol 
2 beretning 
3 havn og plads 
4 klubhus og fester 
5 sejlerskolen 
6 juniorafdelingen 
7 kapsejlads 
8 joller 
9 motorbåde 

10 sikkerhedsafdelingen 
11 bladet 
12 eventuelt. 

1. Protokollen oplæstes. En rettelse 
fra Else Madsen vedr. Søren Bødtkers 
misfornøjelse over ikke at være invi
teret til standerhejsningen skyldtes, at 
der skulle søsættes en Yngling, blev 
tilføjet. 
2. Formanden oplæste div. skrivelser 
og takkeord. Der var meddelelse fra 
Tuborgfondet, om en gave på 15.000 
kroner til den nye Yngling. Fra hoved
bestyrelsesmødet oplyste form., vedr. 
Søspejdernes ansøgning om optagel
se i DS, at man foreløbig har givet dis
pensation, således at Søspejderne 
indtil videre kan deltage i indenland
ske sejladser. Ansøgningen vil blive 
taget op på næste Sej lerdag. 

Der var ansøgninger fra jollesejlere 
om støtte til deltagelse i følgende sej
ladser: Uofficielt EM for piratjoller -
DM i Mariager samt Pinseregatta i 
Ploen. 

Man enedes om at støtte med fær
gebilletter til alle tre sejladser under 
forudsætning af jollerepræsentantens 
godkendelse. 

Formanden havde repræsenteret 
S.S.F. med Malmo S.S.' 100 års jubi
læum. Der havde været møde i D.S. 
mellem forsikringsudvalget og repræ
sentanter fra samtlige forsikringssel
skaber, som giver sig af med lystfar-
tøjsforsikring om godkendelse af et 
antal ankerpladser for både uden 
havnepalds. Det oplystes, at vor egen 
ankerplads uden for S.S.F.'s havn ikke 
blev godkendt. 

Der havde været indvielse på Flak
fortet, og form. udtalte, at det var et 
godt stykke arbejde, der var udført på 

fortet, og udtalte håbet om, at det 
ville blive til glæde for mange. 

Man drøftede optimistlederens øn
ske om en motorjolle til at ledsage 
optimistjollerne under øvelsessejlad-
ser. Man enedes om at holde øjnene 
åbne efter en jolle, der ville være eg
net til formålet, og til en rimelig pris. 
Det kunne dog tænkes, at en jolle 
kunne kombineres, så den også kun
ne anvendes til andre formål. 

Da der var konstateret røde låne-
pladsmærkater på et par både, tilhø
rende bestyrelsesmedlemmer, spurgte 
formanden om, hvordan dette var fo
rekommet; Orla With fra havneudval
get var uden kendskab til, at sådanne 
mærkater var blevet tildelt noget med
lem. 

Gunnar Hou, også havneudvalget, 
udtalte, at det ikke drejede sig om lå-
nepladsnumre, men om medlemsnum
re, for at markere hvem der ejede de 
pågældende både. 

Formanden udtalte, at mærkaterne 
skulle fjernes omgående, og henstil
lede til havneudvalget, at sådanne 
mærkater kun uddeles efter aftale 
havneudvalget imellem, ikke kun af 
den ene part, og at der ved uddeling 
af lånepladser skal gås strengt efter 
ekspektancelisten. 
3. Der var klaget over, at affaldspo
serne på molen og pladsen ikke blev 
tømt, men flød over alle bredder. Orla 
With var ikke meget for at tale med 
pladsmanden om dette, da han fandt 
at det var svært at komme på talefod 
med pladsmanden. Formanden lovede 
at tage en samtale med denne. 

Der klagedes over, at lyset i motor
skuret ikke var bragt i orden. Endvi
dere klagedes der over, at de rørstan
dere, der var sat op på sdr. mole, til 
kommende lys på molen, var dårligt 
udført, idet de kun var fastgjort med 
et par spinkle bøjler. Kablerne var 
endvidere anbragt uforsvarligt, idet de 
var ført ind i standerne nedenfra i 
stedet for gennem et hul i siden; stan
derne ville med de skarpe kanter og 
lette bevægelighed kunne gnave iso
leringen itu. Man må forlange ordent
ligt arbejde udført for de penge, der 
gives ud. Begge dele vil blive påtalt 
til elektrikerfirmaet. 

Sekretæren forespurgte havneud

valget om det var med udvalgets billi
gelse, at pladsmanden, der i efteråret 
fik godkendelse til at forhøje sit ho
norar for optagning og søsætning af 
både fra 20 til 25% af årspladslejen, 
da det jo efter den vedtagne plads
lejeforhøjelse ved efterårsgeneralfor-
samlingen på 25%, betyder en for
højelse af afgiften til pladsmanden på 
56 %. 

Gunnar Hou forespurgte, om det 
ikke Ville være rimeligt, om dem, der 
får søsat både fra kranvogn i S.S.F., 
skulle betale en afgift for dette. Se
kretæren svarede hertil, at det ville 
være rimeligt - når det drejer sig om 
fremmede bådejere - en sådan ord
ning har faktisk bestået i mange år. 
Men når det drejer sig om medlem
mer, som i forvejen betaler til forenin
gen, og betaler for kranvognen, kan 
man vel næppe forlange yderligere af
gift. 

Man diskuterede endvidere et nyt 
system for lån af gæstenøgler samt 
havneafgift for gæstesejlere. 

Vedr. den gamle kragejolle »Kam
merat«, der har henstået på pladsen 
i flere år, har vi nu fået rettens ken
delse for, at den må sælges ved fri
villig auktion, hvorefter foreningen -
hvis der indkommer så meget - må 
holde sig skadesløs for tilgodehaven
de og udgifter. Resten skal udbetales 
til ejeren. 

Spillet på prammen er i stykker. 
Den bruges på tiden til meget store 
sten af dem, der ligger »for svaj«. Det 
skal undersøges, hvor meget kran og 
pram egentlig kan tåle at belastes 
med. 
4. Lennart Larsen udtalte sig om for
bedring af køkkenregionerne, som er 
tiltrængt. Man enedes om at lade eks
perter se på sagen. 
5. Skolechefen meddelte, at man må 
have en fok. Storen er blevet repare-

1 SEPTEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Hverdage kl. 15-18 

Lørdage kl. 9-15 

Søn- og helligdage kl. 10-13 
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ret, sejlene er ikke meget værd og 
man må nok se i øjnene, at man til 
næste år må anskaffe et nyt stel. 

»Tyveknægten« er tilmeldt en 24 ti
mers-sejlads samt »Sjælland Rundt«. 
Man har nu fået indarbejdet radioen 

i skolebådene. 
6. Man har ikke kunnet få nogen led
sagebåd til juniorernes feriesejlads. 
Man enedes om et bestemt afgrænset 
område, i hvilket juniorerne måtte sej
le uden ledsagebåd, imod at de hver 
dag rapporterer telefonisk til radio
vagten om opholdssted og planer. 
Endvidere vil pårørende kunne få op
lysninger om juniorernes færden ved 
henvendelse til radiovagten. 
7. Sejladschefen omtalte »Piratcup« 
med deltagelse af 12 piratjoller og 4 
finnjoller. Det var meget vanskeligt for 
tiden, da dommerbådens fører er syg 
og der mangler medhjælp. 
9. Motorbådsrepræsentanten efterly
ste kontrolbåd til motorbådssejladsen. 
10. Bent ønskede at blive afløst i sik
kerhedsudvalget. Holger Nielsen hav
de talt med Arne Olsen, der var villig 
til at træde i stedet. Holger Larsen 
indtræder i udvalget til støtte for ra-
dioarbejdet. 
11. Bladet udkommer for sent i måne
den. Form. og redaktøren skal have 
en samtale med bogtrykkeren. 
12. Under eventuelt drøftedes kun fe
rien. 

Sign. Hans Guldager 
formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

SET OG HØRT I HAVNEN 
vi Prinz Jørgen 

- at Harry Schultz må glæde sig over 
al den fornøjelse, vi har haft af hans 
indsats på Flakfortet! 

- at Allan har gjort et stort arbejde 
for vore blomster - også i år! 

- at »Henning Skæg« er rejst »hjem« 
til Grønland. Vi ønsker ham god 
vind - sne og is ... samt velkom
men på forhånd til næste gang! 
(Henning vil iøvrigt gerne have bre
ve fra gutterne - adressen hos 
Prinz Jørgen). 

- at sølvsmeden kan fortælle en mas
se historier om de gamle drenges 
færden ... til lands - til vands - og 
i luften! 

- at man bare smider papir og is
pinde i blomster og på græsset... 
det ser farligt ud ... især for vore 
gæster! 

- at der virkelig er kommet trillefløj
ter i mange både. 

- at K-Karl er »still going strong«. 
- at Gunnar Hou inviterede fruen på 

en sejltur i Anitas lille jolle, hvortil 
en junior tørt bemærkede: Orv, 
mand - havneudvalgsformand uden 
redningsvest!!! 

- at »Preben Vognmand« har fået ge
valdigt styr på kajgaden på Flak
fortet ... og mange andre ting! 

- at jollesejlerne har fået nogle pragt
fulde skure til rådighed ... men 
pladsen ligner slaget mellem gene
ral Custer og indianerne! 

- at Vagn Preisler råber og skriger... 
men han får lavet lige så meget ar
bejde! 

- at en af vore søde juniorpiger var 
meget ked af den mundtlige eksa
men i tysk; hun ringede til tysklæ
reren og spurgte om der ikke var 
noget, hun kunne gøre ved den 
skrækkelige eksamen? 
Ork jo, svarede den unge tysklærer, 
men ikke pr. telefon! 

- at Kristine »inderst inde« smiler! 
- at det er lige meget, hvad »Maskin-

Poul« laver, så lykkes det. 
- at »Dorthe Shoppen« og hendes 

mand har været i Haparanda - og 
hjem over den finske skærgård. Hej 
manne - sikken et sejlerægtepar! 

- sidst, men så afgjort, at vi alle hå
ber at »Holger Lagkage« snart igen 
giver vor forening den sædvanlige 
indsprøjtning = musik, godt humør 
og en frisk finte i ny og næ! 

Tak for denne gang 
Prinz Jørgen 

Speedbådssejlere 
Farten skal sættes ned ved ud- og 
indsejling af havnen. 

Det er ikke tilladt at sejle langs 
indsejlingsrenden ved svajepladserne 
med højere fart end de givne 3 knob. 

* 

WESTVTUR 
Familietur til MK WEST 

Lørdag den 18. september 1976 

Nærmere oplysninger ved opslag i klubhuset 
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BREVE TIL S.S.F. 
En hjertelig tak til alle der har ydet 
bidrag til den indsamling, der har 
gjort det muligt for os at deltage i 
VM for Wayfarer-joller i Toronto. 

En særlig tak til indsamlerne, til 
Dagny, Carl og bestyrelsen. 

Vi vil gerne efter vor hjemkomst 
forsøge, her i bladet, at fortælle lidt 
om sejladserne på Lake Ontario, hvor 
det afholdes, og om vore øvrige ople
velser i Canada. 

Hjertelig tak allesammen. 
Iver, Jan og Henrik 

FLIPPER DM 1976 
På Dansk Flipperklubs vegne vil jeg 
hermed udtrykke klubbens tak til 
Sundby Sejl-Forening for et særdeles 
vel tilrettelagt og vel gennemført stæv
ne, der tjener foreningen og dermed 
dens medlemmer til stor ros og ære. 

En særlig tak til dommerkomiteen, 
protestkomiteen, ledsagefartøjer, må
lere og alle de mange, der hjalp på 
den ene eller anden måde. 

Til cafeteriet og dets personale en 
tak for dejlig forplejning. 

Hjertelig tak. 
Med venlig hilsen 

Erik Hansen 
formand 

MALMO SEOE1 S&IISKAF 

vill hårmed framfora sitt tack for 

uppvaktningen i samband med sållskapets 

100 - årsjubileum. 

Gode Varmer! 
Vi ber få framfora vårt varma Tack for 
det hjårtliga mottagande vi erholl vid 
vår Eskadersegling till Flakfort. 

Vi Tacker åven for den store sensa
tionen overlåmnandet av ett gammalt 
fort till segelsporten, »vårt att notera i 
FN«. Sådan hånder endast i Danmark 
tyvårr. I stora festsal var ett »Tryck« 
fram på småtimmarna som i Malmo 
går på minst 100 Blanka, Vi Tacker 
for dans, mat o dryck, och onskar Er 
al la Held och Lycke med Er sommaro, 
en perle i Sundet. Vi hoppas vi kan 
tråffas igen på Er sommaro. 

Bent Bonrud-Arnesen 
Ordférande 

Med hålsningar till Er Formand och 
Vagn Preisler som varit vår Kontakt
man. 

Från: 
PerAhlbin på Cynthia 
Assar Lundgren på Mani 
Lars Nilsson på Kirsten II 
Evert Borgstrom på Marrika 
Hans Nomark på Hoppsan 
Rolf Dahl på Ada II 
Kurt Ståhl på Frigg 
Sixten Burhof på Ditte 

Motor o Turbåtskommittén 
Eskadergrupp 2 

Kurt Ståhl 

INDBYDELSE TIL 

DMU's ØRESUNDSREGATTA 
1976 

KØBENHAVNSKREDSEN 

Lørdag den 11. september 1976 afhol
der D.M.U.K. navigationssejlads med 
afslutning og overnatning på Flakfor
tet. 

Starten foregår fra egen havneplads 
inden kl. 10 ca., og målet er Flak
fortet med ankomst i tiden mellem kl. 
15 og 17. 

Fart, distance og sejlads er således 
delvis valgfri, bortset fra at du er nødt 
til at finde og passere et vist antal 
kontrolpunkter. 

Lørdag aften efter løbet vil der være 
mulighed for en svingom og et hyg
geligt samvær med kammerater fra 
andre kubber, som du kan have mødt 
i sommerens løb. 

Løbsresultatet og præmieuddelin
gen vil finde sted på Flakfortet om 

søndagen kl. ca. 14. 
For deltagere uden bådførercertifi-

cat vil bevis for bestået prøve kunne 
udstedes af dommerkommiteen. 

Startgebyr er kr. 15,-, og skal er
lægges sammen med tilmeldingen. 
Denne skal være D.M.U.K. i hænde se
nest den 6. september kl. 20 på 
D.M.U.'s kontor i Bådehavnsgade. Re
fundering af startgebyr vil kun kunne 
finde sted ved aflysning af løbet. 

Opgaverne udleveres ved tilmeldin
gen eller sendes til din klub eller pri
vat efter ønske. 

Bestilling af smørrebrød til levering 
på Flakfortet lørdag aften kan ske ved 
henvendelse til KALORIUS senest den 
7. september - tlf. SU 2919. 

En festlig aften med stor deltagelse 
er op til DIG. - Hjælp os at samle del
tagelse fra din klub. - Lad os vise 
Flakfortet, at vi kan fylde havnen op. 

Vel mødt. 
D.M.U.K. 

Sejladsudvalget 

KLUBHUS '4 FESTER 

11. september: Svagførefest. 
18. september: West-Tur. 
26. september: Hven rundt. 
16. oktober: Afriggergilde. 
26. oktober: Generalforsamling. 



BESØG PÅ STEVNSFORT 
I fortsættelse af det gode samarbejde, 
der er etableret mellem chefen for 
Sundets Marinedistrikt kaptajnløjtnant 
Jacobsen og S.S.F., var repræsentan
ter for klubben på besøg i Stevnsfort 
den 23. juni. 

Ved stor imødekommenhed fra or
logskaptajnen, der var fortets funge
rende chef, kom vi ned i undergrun
den og så arbejdsforholdene for de af 
Søværnets folk, der døgnet rundt føl
ger skibstrafikken i Køge Bugt og den 
danske del af Østersøen. Denne over
vågning, der også er et led i rednings
tjenesten, sker med radar og via ind
beretninger fra skibe og landstationer. 

Det hele samles i O-rummet, mange 
meter under Stevns' kalksten, hvor ra
darens visning samarbejdes med de 
konstant indløbende radiosignaler. 
Her var udstyr, der fik Reinhardts ra
diohjerte til at hoppe. 

Vagthavende i O-rummet bad os 
fortælle sejlerne, at deres mulighed 
for at blive opdaget i mørke eller i 
usigtbart vejr, var mange gange stør
re, når der føres radarreflektor. 

I en eftersøgningssituation i mørke 
er det meget vanskeligt at opdage et 
lystfartøj, der ikke giver radar-ekko. 

Efter turen under jorden og en hyg
gelig frokost i officersmessen forevi
ste artilleriofficeren en kanonstilling, 
og vi fik en orientering om Stevnsfor
tets opgaver i den taktiske situation i 
området, porten til Østersøen. 

Artilleriofficeren, der også har an
svaret for undervisningen i skydning 
på håndvåbenskydebanen, var lidt sur 
på de lystsejlere, der uden at tænke 
sig om, sejlede tæt på klinten og lige 
igennem skydefelterne - på trods af 
de hejste signaler. Når der skydes, er 
der på en høj mast hejst en rødorange 
kugle. Når man kan se kuglen, er man 
for tæt på. 

Selvfølgelig vil der ikke blive skudt 
på en sejler, der er på gale veje, men 
der kan falde store bøder. 

Privatradioens sikkerhedsmæssige 
værdi blev drøftet, og vi talte om 
eventuel opstilling af apparater, der 
kunne dække Køge- og Fakse Bugt, 
og fik igen at vide, at de offentlige 
myndigheder ikke kunne (ville) påtage 
sig denne opgave. Da vi fik at vide, at 
sejlerne i Køge har ladet opsætte en 
27 mHz privatradiostation i vagtstuen 
hos Falck i Køge, og truffet aftale om 

jXBUÆ 

Der er nu opført en række nye skure dagen. 
på jollepladsen. Skurene kan købes Som tidligere oplyst i bladet er sku-
ved henvendelse på kontoret om tors- rene forbeholdt jollesejlere. 

Jørgen Bengtsson 

HUSK! HUSK! 

Det koster 100 kr ekstra hvis 

K o n t i n g e n t  
og pladsleje, der forfalder 1.7.76 ikke er betalt inden 

15.9.76 

Kontingentet er pr. hålvar: 

Aktive Kr. 85,00 

Passive Kr. 30,00 

Juniorer Kr. 45,00 

Skurleje pr. enkelt skur Kr. 25,00 

Pladsleje pr. m2 kr. 16,00 + 3 kr. i moms pr. fartøj 

Kasserersken. 

overvågning af kanal 11 A, besluttede 
vi at besøge Falck-stationen, og se 
hvordan det fungerede. 

Det blev en stor skuffelse! 
Privatradioen var fint indbygget i 

vagtbordet, men den blev ikke holdt 
åben. 

Vagthavende hos Falck oplyste, at 
den megen støj og uvedkommende 
trafik på kanalen gjorde, at de af hen

syn til det øvrige arbejde i vagtstuen 
ikke kunne lade stationen være åben. 

Det er altså falsk tryghed, når sej
lere og lystfiskere i Køge Bugt områ
det tror, at de vil blive hørt af Falck 
på kanal 11 A - når der opstår en 
nødsituation ... 

F. K. 
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Måske er De præmieskipper 
uden at vide det. 

De kan sejle lige ind på Baltica's laveste præmie i bonusklasse 8, hvis De har sejlet skadefrit i 
fem år. Det har De ikke kunnet tidligere. Og De kan starte i bonusklasse 7, hvis De har sejlet 
4 år uden skader. 

Og hvorfor skulle De så sejle over til Baltica? 

For at lave en god lystfartøjsforsikring, må man vide noget om lystfartøjer. Ellers kan man 
aldrig lave et retfærdigt system med de rigtige fartøjs- og bonusklasser. 

Og det er netop, hvad Baltica har gjort! 

Se her, om De sparer ved at flytte. 

Vi kan selvfølgelig ikke have alle markedets både med her. Men se disse priseksempler: 
Årlig præmie Årlig præmie Årlig præmie 

i bonusklasse 8. i bonusklasse 8. i bonusklasse 8. 

Bådtype Sum 
Selvrisiko 
kr. 500, . Bådtype 

Selvrisiko 
Sum kr. 500, . Bådtype 

Selvrisiko 
Sum kr. 500,-. 

LM 24 120.000 -4
 

OO
 

Apollo 32 275.000 1.313 Albin 79 110.000 741 

Medusa 130.000 833 Banner 28 150.000 925 Albin Ballad 175.000 1.027 

Elvstrøm Ornvik MS 200.000 1.104 Joda Tur 24 80.000 599 Maxi 87 150.000 925 

MS 820 140.000 878 Marex 24 80.000 599 Nicholson 33 175.000 1.027 

Viksund 25 MS 100.000 696 Myra 25 120.000 789 Caprice 70.000 594 

Luna 26 140.000 878 Arendal Snekke 21 60.000 497 IF-båd 80.000 662 

Draco Summerwind 90.000 649 Saga 20 50.000 438 Soling 50.000 512 

Albin 25 100.000 696 Westkapp 20 Family 70.000 547 KO 700 40.000 443 

Indhent nærmere oplysninger hos 
foreningens formand: 

Hans Guldager 

eller kontakt den lokale Baltica-assurandør. 

BALTICA 
Baltica-assurandøren har en vindtabel, lige til 

at sætte på Deres transistorradio. 



Fra Københavns Sejlunion er modta
get følgende: 

FLAKFORT 
Samarbejdsaftale om brug af øen på 
lige fod med sejlerne er truffet med 
frømandsklubben »Helgoland«, So
cialt Boligbyggeris Børne- og Ung-
domsafd. og Dansk Ornithologisk For
enings Lokalafd. for Københavnsom
rådet. Den sidstnævnte forening har 
også fået tilladelse til at sætte fugle
net op i buskadset på skrænterne, 
med det formål at ringmærke fugle. 
Opsætningen vil finde sted om foråret 
og efteråret. 

Fællesopgaver. Arbejdet på fællesare-
alerne og i klubrummene er nu be
gyndt for alvor. I juni måned har vi ar
rangeret arbejdsweekender til øen. Vi 
fortsætter efter ferien, således at alle 
weekender i august bliver sat af til ar
bejde på fællesopgaverne under 
arbejdsgruppeformændenes ledelse. 
Kontaktmændene i de klubber, der er 
med i projektet, har derfor brug for al 
den hjælp, de kan få. Har du lyst til 
at give et nap med, så underret din 
kontaktmand eller giv besked til KSU. 

Nødtelefonen, der af Flyvestation Mid
delgrunden er sat op på fortet, er ble
vet misbrugt. Vi har fået en alvorlig 
henstilling om at få standset misbru
get, da telefonen ellers vil blive taget 
ned. 

Skrænten på nordsiden er stærkt ero
deret, bl. a. på grund af færdsel ned 
ad den. Vi har sået en velegnet græs
art på skrænten, men den skal først 
have tid til at slå rødder. Lad derfor 
være med at glide og rutsche ned ad 
skrænten. 

Bål på øen er naturligvis ikke tilladt, 
men vil du stille en lille grill op på 
kajen, et sted hvor du ikke generer 
andre, er du velkommen, men tag en 
ildslukker med. 

Som supplement til listen over statio
ner, der aflytter maritime kanaler på 
27 mHz, kan oplyses, at Skælskør Sejl
klub har meddelt, at klubben des
værre ikke endnu har fået etableret 
klubstation. Imidlertid lytter samtlige, 
over et halvt hundrede, bådejere med 
radio på kanal 4 og 11 A, når de er i 

bådene. 
Endvidere fra Kalundborg Sejlklub: 

Der kan ikke loves aflytning på be
stemte tider, men klubstationen står 
åben, når der er medlemmer i klub
huset (kanal 11 A). 

Det var fra forskelligt hold blevet pub
liceret, at søsportsklubberne i Køge 
havde fået installeret en station hos 
Falck-Zonen i Køge. 

Nysgerrige efter at høre nærmere 
om, hvorledes systemet fungerede, 
gjorde Hans Guldager, Orla With, 
Frits Kleis og undertegnede på vej 
hjem fra en visit hos Sundets Marine 
Distrikt, holdt hos Falck-Zonen og fo
respurgte vagthavende om, hvordan 
det kørte. 

Vi blev inviteret indenfor og fik at 
vide, at man var ikke særlig begejstret 
for systemet, da der var for megen 
larm og støj til at man kunne lade sta
tionen være fuldt åben, man havde 
lukket scuelcen så meget, at der ikke 
var mulighed for at høre mindre stær
ke stationer. 

Det vil altså sige, at man i Køge 
Bugt området nok skal stole mere på 
bådejere, der lytter på deres stationer. 

630 Reinh. H. 

Guld til S.S.F.'er 
Valdemar Bandolowski, der er med
lem af S.S.F., opnåede en flot første
plads i Soling ved De olympiske Lege 
i Montreal, og var således med til at 
hjemføre en guldmedalje til Danmark 
sammen med Poul Richard Høj Jen
sen og Erik Hansen. 

Valdemar Bandolowski har været 
medlem af S.S.F. siden drengeårene 
og startede i Optimistjolle for senere 
at gå over til større joller og nu til 
slut til Soling. I en tid, der ikke var 
så god for jollesejlere i S.S.F., gik 
Valdemar over til Dragør Sejlklub, 
men han færdes da jævnligt i S.S.F. 

Det er en stor præstation, han har 
været med til at udføre, og vi ønsker 
ham og hans sejlkammerater til lykke 
med guldet. 

PLADSMAND ANTAGES 
til ophaling og søsætning af både og alt forefaldende arbejde 
pladsen. 
Tiltrædelse ca. 1. september 1976. 
Ansøgning til S.S.F.'s bestyrelse. 

havnen og på 
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På kryds med S.S.F. 
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Så bringer vi igen en kryds og tværs-
opgave til at forkorte tiden. Der er 50 
kr. til den først udtrukne rigtige løs
ning. Løsninger sendes til Holger Møl
ler, Postparken 30, 2770 Kastrup, in
den den 10. september. 

God fornøjelse. 

Løsningen indsendt af: 

Navn: 

Gade/vej 

Postnr. / distr. 
— Er det nu også helt legalt, 
Børge? — Kan man virkelig godt 
kalde ham kaptajn . . . ? 
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EPISODER FRA EN SØMANDS LIV 
Fra et af medlemmerne har vi modtaget 
skibsfører Kjær Jepsens erindringer 
»Episoder fra en sømands liv« og fået 
lov til at aftrykke dem i medlemsbladet. 
Vi synes, at de giver et godt indtryk af 
livet til søs i de gode gamle dage, som 
nok ikke var så gode og ikke er så 
gamel endda. 

Vandrelyst: 
Boende i en provinsby må vandet i en 
meget ung alder havde haft en tiltræk
ning, da jeg knap 3 år gammel var 
forsvundet hjemmefra, og mine foræl
dre fik at høre under eftersøgningen, at 
en lille dreng iklædt blå stortrøje var 
druknet i havnen. Min senere skolelæ
rer skulle til badning med årets første 
hold, gik forbi et skib, der lossede træ, 
standsede op for at tale med ladnings-
modtageren, og de så begge noget tøj 
flyde i vandet ved slæbestedet. 

Læreren tog med sin spadserstok 
under tøjet, hvori jeg var. Nogle dage i 
forvejen var den første pulmotor kom
met til byen, og ved hjælp af udpump
ning var jeg lige kommet til live, da mine 
forældre ankom. Senere fik jeg at vide 
af en skrædder, der boede til leje hos 
os, at jeg skulle have fortalt ham »mig ta 
fisk, fisk ta mig«. Men følgen blev, da 
jeg senere kom i skole under samme 
lærer, omtalte han mig som den med to 
ånderør, da det var numsen, der først 
dukkede op af vandet, som dog langtfra 
at have virket afskrækkende gav mig 
lyst til søen, som jeg aldrig vil miste. 

Skonnertbrig Phønix af Marstal: 
Påmønstrede i Tønsberg, Norge, den 
5/3 1915 som kok og ungmand, hyre 15 
kr. om måneden, sejlede på Nordsøen 
med props og kul mellem Skotland og 
Norge til afmønstring i Nyborg 18/10 
1915, og om denne tid kan følgende 
berettes blandt meget andet: 

Lastning i Skotland af kul foregår 
således, en jernbanevogn med 20 tons 
løftes op i en kran, tippes, og kullene 

glider ned ad en slidske hævet højt over 
skibet, atl eftersom vandstanden er. 
Skibets kahyt var beliggende tæt op af 
lugen, som kullene styrtede ved siden af 
og spærrede for kabyssens glidedøre. I 
kabyssen (indv. mål 2x2 m), hvoraf 
komfuret optog V3, sad jeg og stegte 
pandekager, til stegefedt brugtes af
smeltet fedt fra slat flæsk, da jeg 
opdagede, at døren var spærret af 
kullene, og saltsprøjt og os fra den 
glødende pande gjorde ophold i det lille 
rum uudholdeligt, skreg jeg om hjælp, 
og takket være en lille sprække i døren 
og letmatrosen, blev jeg gravet frem 
mere død end levende; kort tid efter 
blev jeg af kaptajnen, der ikke havde 
hørt om uheldet, irettesat for ikke at 
have maden færdig til tiden. 

Kort tid efter havde kapt. været i land 
og købt rødspætter til sig og styrman
den, gav mig dem med den besked, at 
de skulle skylles. Da kapt. talte det 
syngende færøiske, og jeg var jyde og 
aldrig havde haft med rødspætter at 
gøre, forstod jeg, de skulle skoldes, og 
da fiskene hængte over hanken på en 
træpøs, kan enhver regne ud, hovr 
meget kød, der var på benene, efter at 
der var hældt kogende vand over. Den 
historie skulle ikke hæve mig i kaptaj
nens omdømme, hvilket næste episode 
viser. Der fandtes en fast kostplan for 
hver dag i ugen, og når saltkødet var 
kogt, blev resterne med sener skåret 
fra, og derefter skulle jeg skrabe det 
kød af, der var tilbage, af senerne, og 
køre det gennem kødmaskinen til 
labskovs, alt sådan skulle foregå i 
fritiden efter 19.30. Skibet var 36 år 
gammelt, og det var kødmaskinen også, 
resultatet, senerne og mine kræfter 
oversteg maskinens styrke, og den 
brækkede midt over. Dette udlagde 
kaptajnen som overlagt sabotage, og 
ifølge søloven kan kaptajnen forlange 
erstatning, hvilket skete, min afteg-
ningsbog fremviser en kødmaskine 15 
shilling = 14,15 kr. - en måneds hyre, 
samme afregningsbog ligger til eftersyn 

på forespørgsel på troense Søfartsmu
seum. 

Ved afmønstring fik jeg at vide af vor 
meget troende kaptajn, at det kunne 
godt være, at jeg blev sømand engang, 
men kok - aldrig. 

Barkentine Erik af Svendborg: 
Styrmanden fra Phønix fik skib at føre 
og spurgte, om jeg ville med som 
letmatros, hvilket jeg, efter 3 dages 
ophold hjemme, modtog med stor 
mistro, da jeg fortalte, at det øverste 
råsejl (røjlen) var den yngste mands, 
hvilket der måske ikke er noget at sige 
til, men jeg har siden afholdt mig fra at 
fortælle oplevelser, dersom der ikke er 
søfolk tilstede. 

Efter tilrigning i Svendborg sejlede vi 
den 3/12 1915 mod Porsgrund i Norge, 
men strandede på sydsiden af Læsø, 
blev bjerget og slæbt til Frederikshavn 
for bundbesigtigelse, derfra videre til 
Porsgrund, hvor vi var færdiglastet 10/ 
1916, blev slæbt til Langesund, hvor vi 
efterhånden sammen med 6 andre 
danske skibe afventede godt vejr. Nogle 
dage efter afgik vi mod Sunderland med 
god vind. Da vi dagen efter passerede 
Lindenæs ige i mørkningen, så vi et 
drivende skib og sejlede tæt hen til 
dette, en kullastet synkende norsk 
skonnertbrig. Besætningen råbte om 
hjælp, og vi drejede skibet til og 
krydsede rundt til dagslys, satte båd i 
vandet med styrmanden og matrosen, 
bjergede 8 forkomne sømænd og så 
skonnerten synke langsomt. 

Den norske kaptajn og besætning 
ville sættes i land i Kristianssand, men 
vor nybagte kaptajn, der havde sat et 
døgns fint sejlvejr til, fortsatte mod 
England. 4 dage efter ca. 100 sømil fra 
Sunderland fik vi orkanagtige storme, 
der slog vort skib læg, dækshus for og 
en del af dækslasten fik overbord, og 
pumperne måtte holdes gående i 
døgndrift. Vi var selv 6 mand og 8 
nordmænd og boede alle i den lille 
kahyt agter. Vi var 4 mand, der holdt 

AUKTION 
for tilgodehavende pladsleje m. v. afholder S.S.F. auktion over motorbåden 

»Kammeraten« 
Lørdag den 28. august kl. 16.30 på nordre mole ved båden. 
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NYE MEDLEMMER 
som søger optagelse 

i SunMy. SejifjOAwinq. 

A 309 Svend Vestervig 
Overgaden n/Vandet, K 

A 423 Bente L. Bang Christensen 
Østrigsgade 17, S 

B 151 Knud E. Christensen 
Burmeistergade 28, K 

B 157 Flemming Larsen 
Kildevældsgade 68, 0 

J 81 Heidi Holst Jensen 
Lundtoftegade 94, N 

J 99 Michael Jensen 
Wittenberggade 41, S 

J 100 Lars Jacobsen 
Italiensvej 86, S 

Annie 

ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i 
først udkomne nummer af S.S.F. 
Protest skal skriftligt tilstilles besty
relsen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen. 

pumperne gående, var snart udkørte, 
men nordmændene nægtede at hjælpe 
os, da vor kaptajn havde nægtet at 
sætte dem i land. Da vi til sidst ikke 
kunne mere, måtte nordmændene over
lade deres tørre sovesteder på dørken i 
kahytten og tage tørn ved pumperne, 
mod at de fik betaling og vores varme 
uldtøj. 

Efter 17 dages sejlads, heraf næsten 
14 dages orkanagtige storme, observe
rede styrmanden, forhenværende Har-
boærefisker, at vandet var mælkehvidt, 
et tegn fiskerne kender for oprørt sø 
voer revlerne ved vestkysten. Da vinden 
rummede fra N.W. til W., satte vi de sejl 
vi endnu havde, og rundede Skagen, 
gik til Frederikshavn og kom ind i 
fiskerihavnen. 

Vi sov alle på sømandshjemmet den 
nat. Da vi så skibet næste dag, stod det 
på bunde. 

Senere oplystes, at kun eet af skibene 
fra Langesund nåede bestemmelsesste
det. 

Ved søforklaringen fastholdt den 
norske besætning deres krav om bjer
geløn, noget blev der dem tilstået, og 
vor kaptajn fik et sølvbæger af den 
norske regering. 

Ovennævnte bjergningsepisode blev 
eiggjort i form af et maleri hængende 
på søfartsmuseet i Troense af en 
havnebetjent i Frederikshavn. Erik lig
ger underdrejet, styrmanden og matro
sen på vej i jollen til den synkende 
nordmand. 

3 m. bramsejlskonnert Emmanuel af-
Svendborg 
Letmatros (hyre 60 kr. pr. md.). 
Afsejlede Thurø Bund marts 1916 til 
Oslofjorden og lastede props til Leiths-
fjorden (Granton). Krigens store efter
spørgsel for props fik bønderne til at 
slutte sig sammen, og de transportere
de granstammer på slæde ned til 
fjorden, og her belv de så på isen skåret 
i de ønskede længder og stuvet op på 
flåder, og når isen brast, blev flåderne 
slæbt taf skibsbesætningen i skibets 
jolle ud til det ankerliggende skib, der 
skiftede ankerplads udefter, som det 
blev lastet, men stadig var vi holdt klar 
til hurtig afsejling ved hård pålands
vind, eller, som også skete, under fare 
for isdrift. 

Fra skibets forende var udfiret en 
lang portline (en stærk smækker trosse 
af hamp) med et flod på tampen, som vi 
kunne ro hen til i tilfælde af for stærk 
strøm eller vind, men dette var meget 
ilde set, da kun kaptajnen, styrmanden 
og kokkedrengen, der var ombord, 
måtte hjælpe de to letmatroser i jollen 
med at få lasten langs siden, og det 
skortede ikke på drillerier, at vi var 
nogle værre drengemåse (kaptajnen 
brugte grundet sin dybe tro ikke højlydt 
kraftudtryk). 

Når flåden var fortøjret langs siden, 
ragede ca. V3 af propsene over vandet 
(temp. 0-5 gr.) og slulle herfra langes 
op gennem lænseporten ind på dækket, 
hvor styrmanden skubbede dem videre 
ned gennem lugen til en tuver i lasten, 
og samtidig holdt han talje i samklang 
med os, der sotd og baloncerede på 
den meget levende flåde, der var 
fortøjret med enden af prosene mod 
skibssiden. 

De største props kunne veje rundt 100 
pund, 8-10 fod lange. Den højeste af os 
to drenge løftede enden af propsen op 
til lænseporten, medens den anden 
skubbede i den yderste ende, så måtte 
den lange springe til, og i fællesskab 
blev propsen skubbet ind på dækket, 
hvor styrmanden tog fat, så snat den 
tunge inde var kommet ind over 
dækket. 

Vi skulle nok sørge for at få propsen 
så langt ind, for skete det ikke, røg 
denne nu isbelagte laban ned og 
væltede og i bedste fald i ballen. Frisk 
afsavet grantræ med en grov sav har 
nogle nederdrægtige ru endeflader. Når 
man så har stået og langet op ved at 
stikke hånden ned i det iskolde vand og 
fået fingerendernes hud opløst af 
harpiks, var vort ordforråd ikke altid for 
kaptajnens ører. Hvis vi så ikke fik 
flåden tømt, før bænderne havde den 
næste klar, blev der ingen hvile imel
lem, da kaptajnen havde akkorderet 
med afskiberne, at vi ville aftage 
efterhånden, som de leverede, mellem 6 
morgen og 6 aften, så der skal ikke 
megen fantasi til at regne vor arbejds
dag ud. Søndag arbejdede vi dog kun 6 
timer excl. den time, kaptajnen holdt 
gudstjeneste, hvori jeg med min bedste 
vilje ikke kunne få mig selv til at deltage, 
og jeg fik så lov til arkat rengøre 
latrinen, et trick der ofte blev brugt, og 
som man ifølge sømandsloven ikke 
kunne sætte sig imod. Våde og kolde 
var vi fra morgen til aften, og kakkelov
nen i lukafet forude måtte ikke brænde, 
hvis vi ikke opholdt os der, og ikke efter 
vi var gået til køjs. 

Foruden arbejdstiden gik vi i nattens 
løb 2 timer ankervagt, men kabyssen 
var låst, så ikke engang i den kolde 
kabys kunne vi være for her var også 
lukket af, så snart theen til vort 
aftenmåltid var skænket op. 

Desværre må jeg indrømme, at jeg 
ikke var i besiddelse af så megen 
forståelse af de hårde tider for skon
nertskipperne, at jeg kunne sympatise
re, og det gjorde jo ikke arbejdsforhol
dene for mig bedre, men det var en 
periode, man skulle igennem i de tider 
for at få sin lærertid i skonnerter og 
senerer komme med større sejlskibe, 
inden man kunne få adgang til naviga
tionsskole. 

Jeg ved ikke, hvordan det foran 
skrvne bliver optaget idag, men det var 
langtfra et undtagelsestilfælde, jeg vil 
regne med, at de skibe der har været 
bedre, vil være i fåtal. 

fortsættes 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

\ Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 
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Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 50 73 23 og 
13 73 23 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2  . . . .  SU 7473 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 

Havneudvalg: Holger Larsen, Egilsgade 34, 3 SU 2767 
Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 

Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Else Madsen, Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør .. 53 59 64 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S 58 49 37 
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 8333 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, c/o Pehrson, 

Lyngbyvej 160, st. tv 18 22 76 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Forsidebilledet: RIDEAU FALDENE OTTAWA 

Kasserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. H)-20.30 
i klubhuset 
tlf. 5«)35 80 

Itedaktoreii 
trseffes den sidste 

torsdag? i hver 
måned 

Husk postgiroen 70 56516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

Er Dine bukke i orden ? 

GENERALFORSAMLING 

Tirsdag den 

26. oktober 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Protokol og beretning. 

3. Valg. 
Ekstraordinært valg af repræsen
tant til havneudvalget 

4. Lovændringsforslag. 
5. Andre forslag. 
6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 
Formanden Hans Guldager 
Kapsejladschefen Else Madsen 
Juniorchefen Carl Steffensen 
1 repræsentant til havn og plads, 

Orla With 
1 repræsentant til klubhus og fester, 

Lennart Larsen 
1 juniorudvalgsmedlem, Allan Schmidt 
1 jollerepræsentant, Jørgen Bengtsson 
1 suppleant, Holger Larsen 
Forslag, der ønskes behandiet på ge
neralforsamlingen, skal være bestyrel
sen i hænde senest den 5. oktober kl. 
19.30. 

Bestyrelsen 



SÅ KOM SKATTEN 
Som et lyn fra en klar himmel og uden 
chance for at protestere blev et til det 
sidste hemmeligholdt lovforslag om 
bådskat trukket ned over hovedet på 
en del af søsportens udøvere. 

Bådskatten vil slå hårdt på dem, 
som har tegnet en kaskoforsikring for 
at sikre deres værdier, mens alle an
dre går fri. Desuden er loven så vagt 
formuleret, at den ikke giver klare an
visninger på, hvordan man vil ramme 
dem, der har forsikret i udenlandske 
selskaber. 

Her bringes uddrag af loven, som 
direkte berører os og ministerens be
mærkninger til forslaget. De øvrige pa
ragraffer anviser, hvordan selskaber
ne skal forholde sig. 

FORSLAG 
til 

Lov om afgift af lystfartøjs-
forsikringer 

§1. Efter bestemmelserne i denne lov 
svares en afgift til statskassen af for
sikringer for her i landet hjemmehø
rende lystfartøjer af enhver art, herun
der fartøjets maskineri, inventar og 
udstyr. Afgiften omfatter også forsik
ringer for lystfartøjer, der helt eller 
delvis anvendes erhvervsmæssigt. 

§ 2. § 1 gælder ikke for 
a. ulykkesforsikringer og ansvarsfor
sikringer, 
b. tingskadeforsikringer for lystfartø
jer i de tilfælde, hvor risikoen uden 
særligt præmietillæg er dækket ved 
de almindelige forsikringsbetingelser 
for familieforsikringer o. lign., 
c. forsikringer for fartøjer, der udeluk
kende anvendes erhvervsmæssigt af 
fiskerivirksomheder, der er registreret 
efter merværdiafgiftsloven. 
Stk. 2. Ministeren for skatter og afgif
ter kan fastsætte regler om afgiftsfri
hed for forsikringer for lystfartøjer, 
som tilhører fremmede staters hervæ
rende diplomatiske udsendinge m. fl. 
Stk. 3. Ministeren for skatter og afgif
ter kan i øvrigt, når særlige grunde 
taler derfor, fritage forsikringer for af
gift, når de forsikrede fartøjer over
vejende anvendes erhvervsmæssigt. 

§4. Afgiften udgør 50 pet. af forsik

ringspræmien, afgiften ikke indbefat
tet. 

§15. Loven træder i kraft den 1. de
cember 1976, jfr. dog § 16, stk. 2. 

§ 16. Loven finder anvendelse på de 
præmiebeløb, der forfalder til betaling 
den 1. december 1976 eller senere. 

Bemærkninger til lovforslaget 

Almindelige bemærkninger 
Ved lovforslaget er det foreslået at 
lægge en afgift på forsikringer for lyst
fartøjer. 

Afgiften skal efter forslaget udgøre 
50 pet. af præmien for de pågældende 
forsikringer. Afgiften opkræves af for
sikringsselskaberne hos forsikrings
tagerne sammen med præmieopkræv
ningen og indbetales af selskaberne 
til statskassen efter de samme regler, 
som er fastsat i loven om afgift af an
svarsforsikringer for motorkøretøjer 
m. v. 

Der er efter den gældende lovgiv
ning ingen pligt til at tegne forsikring 
for lystfartøjer, og lovforslaget pålæg
ger heller ikke bådejerne nogen for-
sikringspligt. Imidlertid regner man 
med, at næsten alle større lystfartøjer 
er forsikrede, mens der sjældent teg
nes særskilt forsikring for mindre både 
som robåde, kanoer, kajakker og små 
sejljoller. I praksis vil lovforslagets 
gennemførelse således virke som en 
afgift på lystfartøjer med fritagelse for 
mindre både. 

Forsikringspræmierne for kaskofor
sikring af lystfartøjer er bl. a. bestemt 
af forsikringssummen og selvrisikoens 
størrelse. Afgiften vil dermed i særlig 
grad ramme de dyre både, men vil 
samtidig tilskynde til underforsikring 
og til, at forsikringstageren påtager 
sig en større selvrisiko, hvorved både 
præmien og afgiften nedsættes. 

Provenuet af den foreslåede afgift 
kan anslås til 15 mio. kr. årlig under 
forudsætning af, at afgiftens indførel
se. ikke vil reducere selskabernes præ
mieindtægter. For indeværende finans
år anslås provenuet af afgiften til 2 
mio. kr., idet man regner med, at en 
væsentlig del af præmieopkrævninger
ne udsendes af selskaberne i forårs
månederne. 

Lovforslaget vil medføre visse én-
gangsudgifter til toldvæsenets admini
stration (annoncering m. m.), som 
skønsmæssigt anslås til 35.000 kr. 

Bemærkninger til lovforslagets 
enkelte bestemmelse 
Til § 1. 
Det foreslås, at afgiften omfatter for
sikringer af enhver art for lystfartøjer. 
Forsikringer for lystfartøjer, der an
vendes erhvervsmæssigt, f. eks. lyst
fartøjer, der udlejes, omfattes også af 
afgiftspligten. 

Til §2. 
Paragraffen indeholder forskellige fri
tagelsesbestemmelser. 

Det foreslås, at særlige ulykkesfor
sikringer for personer om bord i lyst
fartøjer samt ansvarsforsikringer frita
ges for afgift. 

Af praktiske grunde foreslås det, at 
der ikke opkræves afgift af familiefor
sikringer o. lign. Sådanne forsikringer 
kan i visse tilfælde tillige dække ska
der for mindre både, f. eks. robåde, 
kanoer og kajakker. 

Visse typer af lystfartøjer kan an
vendes såvel til lystsejlads som til er
hvervsmæssigt fiskeri. Det foreslås, at 
der gives afgiftsfritagelse i tilfælde, 
hvor fartøjet udelukkende anvendes 
erhvervsmæssigt af fiskerivirksomhe
der, der er registreret efter merværdi
afgiftsloven. 

Bestemmelsen i stk. 3 åbner mulig
hed for at bevilge afgiftsfritagelse i 
andre tilfælde, hvor lystfartøjet anven
des erhvervsmæssigt. 

Bestemmelsen kan tænkes anvendt 
for fartøjer, der benyttes til transport 
af passagerer og gods til mindre øer. 

Til §3. 
Afgiften opkræves hos de ca. 10 for
sikringsselskaber, der tegner de på
gældende forsikringer her i landet. 

Bestemmelsen i stk. 3 åbner mulig
hed for at pålægge bådejere at svare 
afgift i tilfælde, hvor forsikringen teg
nes i udlandet. 

Til §5-14. 
Paragrafferne indeholder de nærmere 
regler om selskabernes regnskabsfø
relse, kontrol- og straffebestemmelser. 
Disse svarer til de tilsvarende bestem
melser i lov om afgift af ansvarsfor
sikringer for motorkøretøjer m. v. 



BESTYRELSESMØDET 
den 3. august 1976 kl. 19.30 
Motorbådsrepræsentanten Holger Niel
sen ikke mødt. Redaktøren til stede. 

Dagsorden: 1 protokol 
2 formandens beretning 
3 havn og plads 
4 klubhus og fester 
5 sejlerskolen 
6 juniorafdelingen 
7 kapsejlads 
8 joller 
9 motorbåde 

10 sikkerhedsafdelingen 
11 bladet 
12 eventuelt 

1. Protokollen oplæstes. Der var ingen 
kommentarer til denne. 

Formanden indledte sin beretning 
med følgende, rettet til Gunnar Hou: 
Det er med beklagelse, jeg må tage 
en, for os alle, alvorlig sag op. 

I den tid, jeg har været formand for 
SSF, har jeg og den til enhver tid sid
dende bestyrelse ledet vor forening 
med de bedste demokratiske princip
per for øje uden at skele til personlig 
vinding. 

Gunnar Hou har gang på gang over
trådt sin kompetence som havneud
valgsmedlem. Det har vi diskuteret i 
bestyrelsen, utallige klager har jeg 
modtaget fra medlemmer, og anmod
ninger fra mig om at overholde spillets 
regler bliver groft tilsidesat. 

Det sidste du har påtaget dig, uden 
at aftale med den anden halvdel af 
havneudvalget, og uden aftale med 
mig, til trods for, at jeg har pålagt jer, 
at alle tildelinger af havnepladser skal 
forelægges mig, er at tildele dig selv 
en plads - en plads, du oven i købet 
selv har givet til et berettiget medlem 
af foreningen. 

Jeg kan ikke fortsat tage ansvar for 
dine vilde dispositioner, og jeg tror 
heller ikke den øvrige bestyrelse kan, 
overfor medlemmer og overfor gene
ralforsamling. 

Enkelte medlemmer taler direkte om 
korruption. 

Jeg må derfor bede dig trække dig 
ud af bestyrelsen. 

Gunnar Hou erklærede, at han ville 
trække sig tilbage, men at han ville 
komme igen til generalforsamlingen. 
G.H. følte sig rigtig dårligt behandlet 
af bestyrelsen og mente sig personlig 
forfulgt. 

På sekretærens spørgsmål, om G.H. 
trak sig frivilligt tilbage, svarede G.H., 
at han trak sig tilbage under pres. Her
til gjorde sekretæren opmærksom på, 
at det behøvede G.H. ikke at gøre, 
hvis han ikke ville, idet bestyrelsen 
ikke har nogen myndighed til at sætte 
et medlem ud. 

G.H. spurgte: Hvad sker der, hvis 
jeg ikke vil gå? Sekretæren svarede, 
at det jo afhang af de enkelte besty
relsesmedlemmer, hvad konsekvensen 
ville blive. Personlig ville sekretæren 
trække sig tilbage fra bestyrelsesar
bejde ved først givne lejlighed. 

G.H. påberåbte sig ret til den plads 
i kanalen, som han havde tildelt sig 
selv. Men det var konstateret, at der 
var tre, fire medlemmer før G.H., som 
var berettiget til denne plads. 

G.H. forlod derefter mødet, hvoref
ter man tilkaldte suppleanten, Holger 
Larsen. 

Formanden oplæste diverse skrivel
ser, der toges til efterretning. Der var 
takkekort, og der var klager - bl. a. 
over Gunnar Hou, der havde jaget et 
medlem ud af havnen med sin lille 
båd og et barn ombord, kl. 21 om af
tenen, fordi denne ikke havde havne
plads. 

Der klagedes endvidere over speed
bådes alt for hurtige sejlads i havn og 
rende. 

Formanden fandt det urealistisk at 
blive ved med at optage på venteliste, 
da ventelisten voksede og voksede. 
Man enedes derfor om at lukke indtil 
videre for tilgang af alle kategorier af 
medlemmer, med undtagelse af med
lemmers ægtefæller som passive. 

Der var meddelelse fra OK-oliesel-
skabet, at man ikke mere kunne leve
re traktolin. Formanden vil tale med 
Klaus Schlichter og OK om sagen. 

Der var referat fra DS' hovedbesty
relsesmøde. DS har udgivet en ny 
Logbog for tursejlere. Man besluttede 
at bestille et antal. 

Pladsmanden har sagt sin stilling op 
til fratrædelse 1. september. Form. har 
allerede fået en ansøgning fra en af 
Lennart Larsens bekendte. 

Orla With har talt med Preben Ja
cobsen, der evt. ville være interesse
ret i at tage bådene op med kran
vogne. Man vedtog at avertere efter 
en pladsmand, dels i foreningens blad 
dels i Amagerbladet. 

Den ene af de tre guldvindere i 
Soling ved olympiaden er gammelt 
medlem af SSF, og man enedes om 
at invitere de tre til vort afriggergilde, 
og derved få lejlighed til at hylde dem 
på passende måde. 

Der skal anskaffes en ny traktor til 
pladsen. Man har indhentet tilbud fra 
forskellige sider, og man vil nu lade 
»specialister« se på tilbudene. 

I anledning af den forestående ud
videlse af Amager Strandvej tager 
kommunen et stykke af vort område. 
Man må nok derfor udlægge det smal
le jordstykke langs det søndre skel 
til parkeringsplads. 
3. Havneudvalget oplyste, at plads
manden er i færd med at reparere 
plankerne på midterbroen. 

Endnu en gang drøftede man ind-
sejlingsbåkerne. De er fuldstændig 
usynlige i masteskoven ved midter
broen for sejlere, som ikke er sted
kendte, det kan mange gange knibe 
for os lokale at finde dem. 

Formanden udtalte, at nu havde 
man diskuteret de båker så mange 
gange. Lad os få en eksakt pris på, 
hvad det koster, og lad os få det lavet. 

Jordarbejdet ved motorskuret må 
gøres færdigt. 

Man drøftede endvidere at indføre 
forskelligt farvede mærkater for gæ
stesejlere, så man kan se, om de har 
betalt havnepenge for den tid, de har 
ligget. 

Kapsejladsbøjerne er blevet repare
rede, og O.W. opfordrede til at be
handle dem med omhu. 

Der blev klaget over børns sejlads 
i havnen med motorjoller, dette må 
selvfølgelig ikke finde sted. 
4. Klubhus- og festudvalget oplyste, at 
man kan låne nøgle til lokalet på Flak
fortet imod at skrive sig i en bog med 
navn og dato. Bogen beror hos Kri
stine. 
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Vagn Preisler oplyste, at man ved 
midsommerfesten havde indsamlet 
820 kroner til fordel for de 3 juniorer, 
som skai til Canada. 

Om manneturen udtalte V.P., at til
slutningen til dette arrangement blev 
mindre og mindre, så det foresloges, 
at man lavede manneturen om til en 
familietur. Det enedes man om. 

Forberedelserne til den årlige Svag
førefest er i fuld gang og går plan
mæssigt. 
5. Skolechefen oplyste, at øvelsessej-
ladsen er i gang igen efter ferien. 2 
elever var faldet fra. 2 andre er kom
met med i stedet for. 

Det oplystes endvidere, at man ville 
lade eleverne deltage i radiovagtord
ningen til næste år, også for derigen
nem at give eleverne kendskab til be
tjeningen af radiogrejet. 
6. Juniorlederen oplyste, at 2 både 
havde deltaget i VM for ynglinge ved 
Tårbæk. 

3 ynglinge havde været på ferietur 
uden ledsagebåd. Turen var gået uden 
problemer, idet alle 3 både havde væ
ret udstyret med Walkie Talkie, og 
man havde hver aften rapporteret tele
fonisk til radiovagten om forløbet. 

Det oplystes, at afdelingen talte 100 
medlemmer, og at man kunne ikke 
tage flere ind med det forhåndenvæ
rende materiel. 

Der skal anskaffes et nyt storsejl 
samt en spiler til en yngling. 

Der forespurgtes, om man kunne få 
strøm i juniorskuret i forbindelse med 
motorskuret, og om dette kunne laves 
i vinter. 

Der blev klaget over de mange opti
mistjoller, der ligger og krydser rundt 
i havnen. 
7. Kapsejladsudvalget havde afviklet 
DM for Flipperjoller. Det var gået godt, 
og der havde været gode følgebåde. 

Næste sejlads bliver Amagerkred
sens hovedkapsejlads, dernæst Hveen 
Rundt samt Shipman-Bandholmstæv-
ne. 
8. Skurene på jollepladsen er nu fær
dige. 

Jollesejlerne har vist fanen rundt 
omkring. Man håbede på at få knyttet 
en venskabsforbindelse med en øst
tysk klub. 
9. Om motorbåde intet. Motorbådsre-
præsentanten var ikke til stede. 
10. Fra sikkerhedsafdelingen intet. 
11. Redaktøren oplyste, at der var 

kommet besked fra postvæsenet om, 
at der er to titler på vort medlems
blad. Man enedes om at slette den 
sorte tekst. Man drøftede bladets øko
nomi og sammenlignede med andre 
blade; der blev fra flere sider givet ud
tryk for, at indholdet efterhånden var 
blevet noget udvandet. 

Vagn Preisler efterlyste noget bedre 
reportagestof. 
12. Under eventuelt efterlyste forman
den flagstænger til klubstandere. 

Mødet sluttede kl. 00.08. 

Sign. Hans Guldager 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

Auktion i havnen 
Vagn P. var en god auktionarius, der 
ved et ihærdigt arbejde fik budt det 
engang gode skib »Kammeraten« op 
til 540 kr., han startede ved 10.000 kr. 

I OKTOBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 11-15 

NY PLADSMAND 
Som ny pladsmand er antaget Ruben 
Olsen, og vi håber på godt samarbej
de mellem medlemmerne og den nye 
mand. 

Det var Bager Poul, der gik i gyn
gen, eller som Vagn sagde: begik rent 
tyveri - ved at få hammerslag med en 
stegepande, der gik med i købet. 

F.K. 
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EKSTRAORDINÆRT 
BESTYRELSESMØDE 
torsdag d. 12. august kl. 20.00 
Reinhardt Hansen fraværende på grund 
af sygdom. - Holger Nielsen ferie. -
Holger Møller ferie. - Vagn Preisler på 
arbejde. - Else Madsen meldt frafald. 

På grund af sekretærens sygdom 
førte formanden protokollen. 

Formanden beklagede den hurtige 
indkaldelse, som skyldtes flere vigtige 
sager, der skulle tages afgørelse om. 

Protokollen blev udskudt til næste 
gang, da sekæretærens sygdom for
mentlig kun vil være af kortere varig
hed. 

Formanden oplæste brev fra afgået 
havneudvalgsmedlem Gunnar Hou, 
hvori denne beklagede sin væremåde 
m. m. Bestyrelsen tog dette til efter
retning. 

Flemming Jensen (Olfert) havde 
overfor formanden oplyst om en afta
le, indgået med forhenværende havne
udvalgsmedlem Gunnar Hou. Aftalen 
stred mod foreningens love, havnereg
lementet. Flemming Jensen havde 
solgt sin båd med den klausul, at kø
beren kunne blive i havnen resten af 
sæsonen, selv om han ikke var med
lem. Efter Flemming Jensens udsagn 
havde Gunnar Hou spurgt Orla With, 
om dette var i orden. Dette kendte 
Orla ikke noget til, og ville iøvrigt hel
ler ikke have givet denne tilladelse. 

Bestyrelsen var enige om, at Flem
ming J. var kommet i en pinlig situa
tion og måtte hjælpes, idet Gunnar 
Hou på daværende tidspunkt endnu 
tegnede bestyrelsen vedrørende 
spørgsmål i havnen. 

SSF havde modtaget tilsagn fra 
Amagerbanken om tilskud til præmier 
til Amagerkredsens hovedkapsejlads. 

Havneudvalget, næstformanden, for
manden og kassereren havde været til 
møde med Preben Jacobsen vedr. op
tagning af bådene, der skal på land 
til efteråret. Der blev forelagt et ud
kast til en samarbejdsaftale, hvori 
Preben Jacobsen med 3 kranvogne vil 
optage samtlige både i oktober-no
vember og december måned, fortrins
vis lørdage og søndage. Betalingen 
ville forblive uændret, dog måtte de 
tunge både, der skal op med spil og 
traktor-skinner m. m., betale kr. 50,-
udover den sædvanlige pris. 

Ligeledes var 15 m2 = kr. 75,- mind
ste betaling. De medlemmer, der selv 
vil tage deres båd op på land, kunne 
fortsat gøre dette, når det skete efter 
foreningens love og havneudvalgets 
anvisning. 

Aftalen blev gennemdrøftet, og det 
blev vedtaget at køre optagningen her 
i efteråret 1976 som et forsøg, yder
ligere oplysninger for medlemmerne 
vil fremkomme i bladet, som det var 
lykkedes at standse hos bogtrykkeren. 
Aftalen er i sin fulde form vedlagt pro
tokollen. 

Foreningen har brug for en anden 
traktor, da den gamle er brændt sam
men. Orla With og formanden samt 
flere medlemmer har kikket flere trak
torer ud, fælles for dem alle var dog, 
at jo billigere jo dårligere. Formanden 
havde med kyndig assistance set på 
en god traktor i et anerkendt firma. 
Det blev vedtaget, at meldte der sig 
ikke noget bedre, kunne formanden 
afslutte dette køb så fordelagtigt som 
muligt for foreningen. 

Formanden oplyste, at politikerne 
og skattevæsenet atter var begyndt at 
røre på sig med hensyn til beskatning 
af fritidsbådene. Et lovforslag var på 
vej. Formanden henstillede, at alle 
medlemmer, der fik henvendelse fra 
skattevæsenet, kontakter ham, så vi 
kunne følge med i udviklingen. 

Det blev oplyst fra formanden, at 
der var bestilt annonce i Amagerbla
det efter en ny pladsmand, ligesom 
vort eget blad også ville opslå stillin
gen ledig. 

Mødet slut kl. 23.45. 

Sign. Hans Guldager 
fung. sekretær 
Sign. Orla With 

bestyrelsesmedlem 

Vedrørende de mange fremmede i vort 
klubhus, er der fra flere medlemmers 
side ytret ønske om, at der på ind
gangsdøren og over disken med let 
synlig skrift skal stå: »Medlemskort 
skal vises på forlangende«. 

Sommerens sejladser slutter for sej
lerskolens vedkommende den 1. okto
ber, men de barske kan måske over
tale instruktøren til at fortsætte endnu 
et par gange; bådene skal afrigges 
medio oktober, herom senere. 

Vi har igen i år haft et godt år med 
9 hold, i snit 45 elever, og en møde-
procent på »middel« - enkelte hold 
har haft en »særdeles god«, andre en 
»dårlig« mødeprocent. De hold med 
»dårlig« er blevet suppleret fra ek
spektancelisten, hvor der er tre til
bage, de må vente til marts-april, hvor 
vi starter igen. 

Der har sommeren igennem og spe
cielt eftersommeren været noget brok 
med lanternerne på begge både, lige
ledes andre småskavanker, mangler 
m. m., som holdene bare har ladet 
»flyde« uden at give besked til rette 
vedkommende, som i første omgang 
(iflg. instruksen) er den instruktør, der 
overtager båden efter dig, så han ved, 
hvilke mangler der er. Med hensyn til 
lanternerne skal det hold, der kommer 
ind med en »mat« akkumulator, sørge 
for at bringe den i skuret og sætte den 
til opladning. Manglende sjækler, pæ
rer til lanternerne, splitter, tovværk og 
andre småting skal indkøbes i Shop
pen og monteres, så bådene altid er i 
sejlklar stand. Det nytter ikke at sige 
det til skolechefen, når du tilfældigvis 
møder ham, han har ikke sjækler, pæ
rer, tovværk og akkumulatoroplader 
m. m. i lommen, og som regel er det 
også for sent til, at holdet efter dig 
kan have glæde af det. Også fortøj-
ningsgrej skal være i orden, og en 
knækket indhaler skal ikke bare ligge 
i flere uger (mens man bruger nabo
ens), så skolechefen alene en varm 
sommeraften må bringe det i orden. 
Den slags ting er udmærket for elever
ne at være med til en aften, hvor der 
ikke er meget vind. Ovenstående kla
gesuk er rettet til både instruktører og 
elever, som jeg vil bede gennemlæse 
»Instruks for afrigning efter sejlads«. 
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Bådene har i sommerens løb været 
flittigt benyttet til weekends, ture, kap
sejlads m. m. Her et lille udpluk: 
17-18/6: Kapsejlads - Tyveknægten 
20/6: Tursejlads - Øveballen 
26-27/6: Kapsejlads - Tyveknægten 
9/7: Tursejlads - Tyveknægten 
21-26/7: Ferietur - Tyveknægten 
31/7: Weekendtur - Tyveknægten og 
Øveballen 

6/8: Kapsejlads - Tyveknægten 
21-22/8: Weekendtur - Tyveknægten 
28/8: Kapsejlads - Tyveknægten 
5/9: Kapsejlads - Tyveknægten 
12/9: Gaffelriggerdag - Tyveknægten 
og Øveballen 
18-19/9: Weekendtur - Tyveknægten 
og Øveballen 

Resultaterne på kapsejladsbanerne 
og gaffelriggerdagen vil komme sam
let senere. 

Indskrivning til vinterens aftenkur
sus er begyndt. Vi har igen i år Anders 
og Bjarne til at tage sig af tovværks-
kurset med Rigger-Einer i baggrun
den, og Jock tager sig af navigatio
nen. 

Tovværkskurset starter medio okto
ber, endelig dato følger, kl. 19.00 i 
Skipperstuen, prisen er 25 kr. for 
voksne og 15 kr. for juniorer, og beta
ling finder sted første aften hos An-* 
ders. I løbet af efteråret kan værktøj 

bestilles hos Anders. 
Navigationskurset starter med beta

ling af undervisningsmidler tirsdag d. 
28/9 kl. 19 på kontoret, og selve un
dervisningen starter tirsdag d. 5/10 kl. 
19 i klubhuset. Kurset koster i år 110 
kr. for voksne og 55 kr. for juniorer for 
60 timer. Hertil kommer undervisnings
midler, der hvis du intet har, koster 
120 kr. Følgende skal bruges: 
»Navigation« af K. Bredahl Nielsen 
»Opgaver i navigation« af K. Bredahl 
Nielsen 
»Søvejsregler med kommentarer«, 
sidste udgave 
50 cm lineal 
Transportør 
Søkort nr. 100 (med farver), ajourført 
Passer 
Blød blyant, viskelæder, papir 

Hver undervisningsaften vil under
visningen omfatte søvejsregler, navi
gation og opgaveregning, og til hver 
aften vil der blive stillet en række 
hjemmeopgaver. Følgende emner vil 
blive gennemgået: 
Kurser 
Pejling 
G rad nettet 
Kompasset 
Misvisning 
Deviation 
Farvandsafmærkning 

Søkortet 
Opmåling og udsætning i søkortet 
Log 
Lod 
Afdrift 
Stedbestemmelse samt 
Strøm 

Prøven, der er en delprøve til due-
lighedsbeviset, er delt op i en mundt
lig og en skriftlig del. Den mundtlige 
er overhøring i Søvejsregler, og den 
skriftlige er en søkortopgave og nogle 
spørgsmål. Hver undervisningsaften 
vil der være mulighed for i pauserne 
at købe diverse nydelsesmidler hos 
Kristine. 

Når du læser dette, vil begge kurser 
være næsten fuldtegnede, så vil du 
være med, må du omgående kontakte 
skolechefen for tilmelding. 

De elever, der har sejlet to sæsoner 
på Sejlerskolen, kan, hvis de vil, melde 
sig til afsluttende prøve, der afholdes 
lørdag d. 25/9 kl. 10.00. Prøven afhol
des i Tyveknægten og Øveballen, og 
kun de elever, der indstilles af deres 
instruktør eller skolechefen, kan kom
me i betragtning. Når du har meldt 
dig, er der absolut mødepligt, og kun 
i specielle tilfælde ved skriftlig be
grundet afbud kan der arrangeres prø
ve en anden dag. 

Bent 

Lørdag 

den f6oktober 
kl. 18,30 

AFRIGGERGILDE 
Der serveres: 

GULE ÆRTER MED FLÆSK - ØL & SNAPS 

PANDEKAGER MED IS - SOLBÆRROM - KAFFE, 

Billetter å kr. 45.- købes hos restauratricen og festudvalget 
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NYE MEDLEMMER 
som søger optagelse 

i SimMy, SejjØføA&ntnq. 

A 325 Christian Gaub 
Ellegårdsvej 84, Gentofte 

B 165 Axel Hessel 
Fortvej 144, Rødovre 

B 166 Peter Hjørlund 
Thingvalla Allé 42, S. 

P 135 Lis Østergård Johansen 
Kålagervej 9, S. 

J 1 Arne Nielsen 
Badensgade 27, S. 

J 13 Winni A. Hansen 
Marengovej 21, S. 

J 20 Troels Jørgensen 
Studiestræde 13, K. 

J 70 Jens Chr. Andersen 
Sofienhøjsvej 5E, S. 

J 74 Johnni T. Nielsen 
Marengovej 1, S. 

Annie 

ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i 
først udkomne nummer af S.S.F. 
Protest skal skriftligt tilstilles besty
relsen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen. 

BREVE TIL SSF 
Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed ved vort sølvbryllup. 

Grethe og Ejnar Skafte 

Modtag min hjerteligste tak for de dej
lige krus, som jeg fik overrakt på jubi
læumsdagen. 

De bedste hilsener fra 
Jørgen Nielsen 

Amagerbanken, Sundby 

Søsportens årvågne øje 
blev 60 år 
Orlogskaptajn Bilde Jensen, Søspor
tens Sikkerhedsråd, fyldte, hvor utro
ligt det end lyder, 60 år den 7. august. 

Bilde Jensen besøgte jeg på fød
selsdagen, og bænket om bordet fik vi 
fortalt om hans liv på de store og små 
have. 

Bilde Jensens sejlerliv startede i 
sejlskibenes tid. Efter nogle år på de 
store 5-mastede Barkskibe fra Ham
burg med korn fra Sydamerika kom 
han ind i den danske handelsflåde og 
oplevede her hele krigen med. Et bil
lede på væggen i hjemmet vidner om 
krigens barske realiteter: En tysk u-
båd havde held med en torpedo midt
skibs, og Bilde Jensen var for en tid 
uden skib. 

Efter krigen havde søværnet brug 
for friske søofficerer bl. a. til at rense 
de danske farvande for miner. Fødse
laren var en af dem, der meldte sig til 
marinen, og efter en stor indsats og 
med udnævnelse til orlogskaptajn, var 
vejen jo ikke lang til Søsportens Sik
kerhedsråd. 

Vi kender jo Bilde Jensen fra mange 
besøg og foredrag, og vi siger ham 
lak for hans store arbejde for at højne 
sikkerheden til søs. 

Hans Guldager 
formand 

Til formanden for 

Sundby Sejlforening 
Selv om der nu er gået nogle dage, 
siden det var min 60-års fødselsdag, 
er jeg stadig lige benovet over den 
ære, der blev vist mig og den store 
glæde, det var for mig, at klubbens 
formand og sekretær personligt kom 
og hilste på mig. For denne tilkende
givelse og for den smukke gave, jeg 
fik, er jeg meget taknemmelig, og jeg 
beder foreningen og jer begge herved 
modtage min hjerteligste tak. 

Jeg bliver af og til beskyldt for ikke 
at være saglig og nøgtern i min vur
dering af fritidssejladsen og de udgif
ter og det besvær disse gennem de 
mange eftersøgnings- og redningsak
tioner påfører samfundet. Kritikken 
kommer fra kredse og personer, som 
ønsker obligatorisk førerbevis, tvun
gen brug af redningsvest, registrering 
m. m., og disse påstår, at jeg »holder 
med« lystsejlerne. Nu er det jo ikke 
mig, men rådet, som bestemmer og af
gør synspunkterne, men det kan da 
godt være, at der er en smule ret i 
kritikken, og det skyldes nok, at jeg 
er så fascineret af atmosfæren og livet, 
som det udfolder sig især i Sundby 
Sejlforening, og så imponeret over, at 
et så stort foretagende kan drives og 
ledes så fortræffeligt, som tilfældet er, 
helt på frivillig basis. 

Jeg nærer den største beundring 
for jeres indsats, og det gør det na
turligvis til en endnu større glæde for 
mig nu at have en lampe med forenin
gens stander og mærke stående i vor 
stue. 

Endnu en gang: Rigtig hjertelig tak. 
Mange venlige hilsener også fra min 
kone. 

Jeres hengivne J. Bilde Jensen 

Ved en beklagelig fejltagelse 
var det forkerte takster, der blev bragt i sidste nummer. De rigtige er: 

Kontingent pr. halvår: 

Aktive 95 kr. 

Passive 30 kr. 

Juniorer 45 kr. 

Skurleje pr. enkelt skur (incl. forsikring) pr. år 50 kr. 

Pladsleje pr. m2 kr. 20 + 3 kr. i moms pr. fartøj. 
Medlemmer, der har betalt for lidt, bedes eftersende det manglende. 
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Fisketuren 1976 
Der var stor leben på ndr. mole lørdag 
den 28. august, da vejningen fandt 
sted. 

De »gæve« fiskere gav vejret skyl
den for, at de helt store fisk var sprun
get af krogen igen. 

Hornfisk på 0,3-0,5 kg og torsk på 
op til 1 kg var den almindeligste fangst 
- en torsk på IV2 kg vakte opsigt. 

Vinder blev Morten med en torsk på 
1,6 kg, nummer 2 blev »Smukke Ge
org«, Poul fik en på 800 g og Christian 
en på 700 g. 

Klassen for hornfisk blev vundet af 
Carl med en på 500 g, og Leif Taste
sen blev nr. 2 med en på 400 g. 

Dommeren var i tvivl om, hvad en 
karusse på ca. 25 g skulle takseres 
til, men kom til, at Ejnar skulle have 
en præmie for at turde komme med så 
lille en fisk. 

Efter vejningen fortsatte festlighe
derne i klubhuset. Det udvalg, der stod 
for fisketuren, havde under devisen 
én for alle, alle for én travet Amager 
rundt og skaffet et væld af gaver fra 
venner af SSF. 

I løbet af aftenen blev der uddelt 
gaver som præmier fra bl. a.: Berger 
Olsens eftf., Irene Højsgård, Frakke
boden, ABL-Radio, Svend Malm, VIVO, 
Bennys Belysning, Holmegaards Kro, 
Metalsliberiet Abro, bagermester Johs. 
Jensen, tømrermester Aage Hansen, 
Tato Svend, frisør H. Jønsson, Poul 
Suhr, Harry Schultz, Brygge Kælderen, 
Kafé Sundet, Den skøre murer, Dyveke 
Kro, frugtforretningen Dragør, Vinky
peren, Hans Guldager, Leif Torsten
sen, Orla With, Egon O. Madsen, Per 
Toft, Hammer & Søn, A. C. Schmidt, 
Andersen, Vestergade, Aage Frisør, 
Jens & Bimse, Evergreen, Stjerneborg, 
Nynås Johnson A/S, Nymanns Optik, 

Amager Sport, Karl Pløger, Leifs bage
ri, Elite Is, Jacob Skomager, Bristol 
blomster, Fotokæden, Odds, Amager
banken, Georg Rohde, Vagn Preisler 
og Kristine Larsen. 

Festen blev en succes, stemningen 
fra første minut var helt på højde med 
de bjerge af ål, der blev båret frem. 
Dansen gik til et orkester, der forstod 
at spille det, som folk havde lyst til at 
danse til. 

I løbet af aftenen blev de solgte lot
terier trukket. Enkelte gevinster er 
ikke afhentet, nemlig: 
Cyklamen nr. 21: 1 flaske snaps 
Orange nr. 49: For 40 kr. slibning 
Gul nr. 98: 1 fl. snaps 
Gul nr. 8: Gavekort kr. 50 
Gul nr. 13: For 40 kr. slibning 
Lyserød nr. 70: Gavekort kr. 50 
Lyserød nr. 25: 1 kedel 
Lyserød nr. 81: Gratis slibning 
Mørk grå nr. 61: 1 kedel F.K. 

Så begynder sommeren så småt at 
gå på hæld, nu kommer de mørke 
aftener og vel også det mere urolige 
vejr. Vi kan vel ikke forvente, at det 
overdådige sommervejr varer ved til 
sæsonen slutter, endsige på baggrund 
af, at sæsonen er forlænget med 2 
uger i år, nemlig til lørdag d. 16. ok
tober. 

Skal man gøre op, hvordan det er 
gået med vagttjenesten i år, må man 
sige, at det jo er gået helt godt. Der 
er kommet en del nye vagter, i sær
deleshed ældre medlemmer, som har 
syntes, at de kunne fylde en del af 
deres megen fritid ud med at gøre lidt 
gavn for deres kammerater. Det er 
glædeligt at konstatere. 

Nogle af de gamle er faldet fra -
nogle med en underlig vag begrun
delse, andre uden. 

Summa summarum, så har vi i år, 
som i fjor måttet trække mest på nogle 
få, meget flinke medlemmer, folk, som 
ikke har været bange for at lave om 
på et forud planlagt program, når jeg 
har beklaget min nød. 

Nu er det imidlertid så langt henne 
på året, at mange flytter hjem fra bå
dene, og nogle har langt hjem, og man 
kan vel dårlig nok være bekendt at 
bede disse mennesker om at foretage 
den lange rejse, når så mange bor i 
umiddelbar nærhed af havnen, så lad 
os se nogle flere friske fyre være med 
til at tage det sidste nap med. - Det 
sidste, men også det vigtigste - thi 
erfaringsmæssigt er det den mørke og 
urolige tid, der er mest risikopræget, 
så jeg glæder mig til at byde nye kam
merater velkommen til vagttjenesten. 

Sundby Sejl 630 

Reinhardt Hansen 

OG HUSK SÅ TRILLEFLØJTEN! 

¥ 
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sted på turen. Den næste morgen 
startede med en fødselsdagssang for 
Jørgen. Efter at vi havde grejet op, 
gik turen hjemad. Der var ikke megen 
vind, men da vi kunne bære spiler 
hele vejen, var vi hjemme allerede 
ved 5-tiden. 

Vi var alle enige om, at det havde 
været en dejlig tur. Vi vil derfor gerne 
rette en tak til bestyrelsen, Carl og 
radiovagterne, som gjorde det muligt 
for os at komme af sted, selv om vi 
ikke kunne finde en følgebåd. 

Deltagerne i juniorernes 

sommertur 

* 
FRA CANADATUREN 
Ved Skandinavisk Mesterskab for Way-
farer, afholdt af Kastrup Sejlklub i pin
sen, lykkedes det os - trods en ikke 
kapsejladsrigget båd, et knækket ror 
i 1. sejlads, en tabt split på 2. dagen 
og 2 mand, der ikke tidligere havde 
sejlet Wayfarer - at blive udtaget til 
VM i Canada. 

En sådan tur var dog kun en drøm, 
indtil SSF og dens medlemmer star
tede en indsamling for at hjælpe os. 
Da gik det pludselig op for os, at vi 
kunne være med, og den 23. juli gik 
drømmen i opfyldelse. 

Kl. 10.30 lettede vi fra Kastrup Luft
havn med et Air Canada-fly. Turen va
rede ca. 10 timer, og ca. kl. 15.30 ca
nadisk tid landede vi i Toronto. Her 
blev vi mødt af en canadisk Wayfarer-
sejler, hr. Gottschling, som tilbød os 
at overnatte på hans græsplæne. Vi 
havde nemlig telt og soveposer med 
for at gøre turen så billigt som vel 
muligt. 

Næste dag skulle vi finde en mulig
hed for at komme lidt rundt i omeg
nen, og det viste sig billigst at købe 
en brugt bil og så sælge den igen ef
ter brugen. Vi fandt, efter en vandretur 
på 4 timer, en Pontiac fra 1968, efter 
udseendet at dømme ville vi som dan
skere gætte på at den var fra 1948. 
Nå, den startede da fint, og vi kørte 
mod vort logi hos Gottschlings. Des
værre måtte vi undervejs stoppe op 
et øjeblik. Det øjeblik blev til 5 timer, 
for bæstet ville ikke starte igen, og 
den tilkaldte hjælp fra det værksted, 
der havde solgt os bilen, udeblev. Til 

SOMMERTUR 76 18/7-8/8 
Efter en del omstuvninger af bådene 
p.g.a. for megen bagage kunne de tre 
Ynglinge Ginger, Einer og Jackpot 
sætte kursen mod Falsterbo, sommer
turens første mål. Det er 2. år, hvor 
sommerturen er foregået uden følge
båd. Dette var blevet ordnet ved at 
man havde udnævnt en junior som le
der af turen, samt udstyret hver båd 
med en Walkie-talkie. Vi vil gerne sige 
tak til radioklubben og Reinhardt for 
lån af disse. Turen til Falsterbo var 
dejlig, det var solskin, og vi kunne 
næsten bære spiler hele vejen. Lige 
efter Kastrup fik juniorlederen Carl 
forbindelse med os over Walkie-talki-
en, og han ønskede os en god tur. 

Den første morgen skulle Jørgen 
hente morgenbrød. Nu er der det ved 
Falsterbo, at hvis man går til venstre, 
er der ca. 3 km til bageren, og går 
man til højre, er der ca. 300 meter. 
Behøver vi at fortælle, at Jørgen gik 
til venstre. 

Henad middagstid tog vi af sted fra 
Falsterbo. Vi blev trukket af nogle 
venlige mennesker gennem kanalen, 
hvorefter vi sejlede til Trelleborg lyst
bådehavn. Der lå vi i 3 dage. Der og 
de fleste andre steder slap vi med 
næsten ingen havnepenge, når bare 
vi nævnte SUNDBYs navn. Fra Trelle
borg sejlede vi så til Lomma. Igen et 
dejligt sted, hvor vi blev modtaget 
meget venligt. Der fik vi lov til at låne 
deres klubhus og køkken. 

Et par dage efter sejlede vi til Åla-
boderne, hvor vi havde det eneste 
uheld på turen, idet Jens forsøgte at 
flytte en kantsten med et velrettet 
spark. Det lykkedes ikke, men der
imod lykkedes det ham at brække lil
letåen. Der var ingen læge i byen, men 
en venlig tysker kørte Jens til Lands
krona hospital, hvor de behandlede 
hans tå. Jens kom tilbage ved solned
gang, og da han var i fin form, sejlede 
vi dagen efter til Helsingør. I Helsing
ør, hvor Juniorhuset faktisk helt blev 
overladt til os, lå vi i 4 dage. Derfra 
gik turen til Rørvig, hvor vi lå i to 
dage, hvorefter vi sejlede til Frede
riksværk. 

Mens vi lå i Frederiksværk, fik Claus 
gennem radiovagten besked om at 
tage hjem p.g.a. dødsfald i familien. 
Aftalen var da, at Claus igen skulle 
møde os andre i Gilleleje, men p.g.a. 
for megen vind nåede vi kun til Hun
dested. Vi sendte da en deputation 
med toget til Gilleleje for at hente 
»the missing link«. 

Næste dag var vejrguderne med os, 
så vi havde en afslappet sejlads til 
Humlebæk, det sidste overnatnings-
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sidst forbarmede en anden mekaniker 
sig over os og lånte os strøm fra sin 
kranvogn. Da bilen igen kunne fragte 
os videre, fandt vi, at den måtte ud på 
en lidt længere tur for at blive ladet 
op. Derfor kørte vi til Gottschlings, for
talte om vort dilemma, pakkede og 
satte kursen mod Kingston. 

Så langt nåede vi dog ikke, før det 
igen var galt, men denne gang var vi 
lidt heldigere. Vi gik i stå ud for et 
værksted, hvor der også var en cam
pingplads, eller skal vi kalde det en 
lejrplads. Her blev vi natten over, og 
da vi næste morgen havde fået bilen 
køreklar, kørte vi det sidste stykke ind 
til Kingston. Efter at have fundet en 
plads, hvor vi kunne slå vort telt op, 
gik vi en tur på en minigolfbane i nær
heden. Midt under spillet forsvandt 
Iver. Da vi atter fik kontakt med ham, 
var han i selskab med et dansk ægte
par, der havde boet i Kingston i 20 år. 
Det varede ikke længe, før vi blev in
viteret hjem til dem til middag, og 
senere tilbød de os et værelse, vi 
kunne disponere over så længe vi ville. 
Vi sagde straks ja tak, og havde nogle 
herlige dage hos dem. 

At være i Kingston nogle dage gav 
os også lejlighed til at overvære høj
tideligheden i Kingston Havn, da vor 
klubkammerat Valdemar Bandolowski 
og hans 2 kammerater fik overrakt 
guldmedaljen i Soling. En herlig og 
uforglemmelig oplevelse. 

Efter nogle dejlige dage hos vore 
nye venner, Hans og Vera, tog vi af
sked med Kingston og kørte mod Ot
tawa, hvor Iver har familie. De havde 
stillet deres hus til rådighed for os, 
medens de selv var bortrejst et par 
dage. 

Den canadiske natur er en storslået 
og afvekslende oplevelse, hvilket vi 
især nød de dage vi var i Ottawa. Vi 
så store vandfald, sluser og mægtige 
bjerge. En tur i en stor park var blandt 
de største oplevelser. En lille varm sø 
at bade i fandt vi også i området. En 
af dagene tog vi til Montreal. OL var 

lige afsluttet og oprydningen i fuld 
gang. Vi fandt det store OL-stadion, 
der dog var lukket, og dog - en lille 
dør stod på klem, og gennem den 
»brød« vi ind og så os om. Vi fik foto
graferet det vældige bygningsværk, 
inden vi blev smidt ud, så støvet stod 
om ørerne på os, af de bevæbnede 
vagter der gik derinde. Efter den ople
velse kørte vi igen til Ottawa, hvor vore 
værtsfolk var kommet hjem. Vi fik os 
så en sludder med dem på vort efter
hånden helt gode engelsk. 

Næste dag gik turen atter mod King
ston, hvor vi var inviteret på en tur til 
Amerika af Hans og Veras datter og 
svigersøn. Også den tur bød på en rigt 
afvekslende natur, og fra et mægtig 
højt tårn vi var oppe i, kunne vi se ud 
over Lake Ontario, der er fyldt med 
en masse små øer. Det var meget 
smukt, blot kunne vi have ønsket lidt 
bedre sigt, det var temmelig diset. 

Nu var det slut med at være turist, 
og vi måtte igen tage afsked med 
Kingston for at køre mod Toronto. 
Ankommet hertil blev vi igen installe
ret på Gottschlings græsplæne, og 
den alvorligere del af turen tog sin 
begyndelse. 

fortsættes 

Nøgle til Flakfortet kan lånes hos Kri
stine mod kvittering i bogen. 
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SÅ GIK DEN S< 
Så gik sommeren - aldrig har vi vel 
haft så lang og varm en sommer. 

Der skete jo en hel del i den samme 
sommer. SSF afholdt bl. a. det store 
og vellykkede Flipperstævne - under 
hvilket der - som det vel huskes - var 
nogle ungdommelige spasmagere, der 
optrådte på lidt for slap line. Men for
mand Hans fik bragt orden i sagerne 
ved at holde en kort og effektiv tale 
for dem. 

Sommeren bragte også en hel del 
sejlende gæster til os. Det gav jo klin
gende mønt i kassen i form af havne
penge - herligt. 

Desværre var der en af vore tyske 
gæster, der mistede et ret kostbart 
armbåndsur, da han var i bad. Det 
samme skete for et af vore medlem
mer, Maskin Poul. Han var også i bad, 
glemmer sit ur og vips - på 5 min. er 
det væk. Det er kedeligt, når der sker 
sådanne ting hos os. Der forsvandt 
også en påhængsmotor fra en båd på 
nordre plads. 

Disse grimme tyverier må jo være 
forholdsvis lette at komme til livs. Man 
kan ganske enkelt vise alle ikke-med-
lemmer ud - for det kan da umuligt 
være blandt medlemmerne, at man 
skal lede efter gerningsmanden ... 

Der har forresten for få dage siden 
været indbrud i nogle både her i hav
nen. Den gentleman, der aflagde be
søg i flere både og så vidt vides også 
forsøgte et besøg i klubhuset, har væ
ret så uheldig at tabe et for ham sik
kert værdifuldt etui, der indeholder 
værktøj specielt til f. eks. åbning af 
Rukolåse. Da den stakkels mand na
turligvis ikke kan passe sit arbejde 
uden værktøj, kan han ved blot at hen
vende sig på kontoret hos vores for
mand få udleveret det tabte. 

Den store sejlads Sjælland rundt 
havde som sædvanlig deltagere med 
fra SSF. Ivan vandt sin klasse og kla
rede sig også fint i sejladsen Møn 
rundt. Bravo! 

Traditionen tro var der også Havne
fest i år, dog uden de to der startede 
det - nemlig John og Emil - var med. 
Festen fik en ret svag start, men efter
hånden som øl, brændevin og musik 
virkede, steg stemningen. Overskud
det fra havnefesten var beregnet til 
Fisketuren, der som bekendt løb af 
stabelen d. 28. august. 

Vejrguderne var ikke så venligt 
stemt for fiskeri, men der var da nogle, 
der vovede sig ud, og de blev da også 
belønnet med en masse fine præmier. 

Efter fiskeri var der fællesspisning 
i klubben. Menuen var intet mindre 
end stegt ål. Det skål til arrangørernes 
ros siges, at der var rigeligt med ål. 
Der var også en masse fine gevinster, 
god musik, god stemning og en masse 
mennesker. Det var rosen. Pløk havde 
fået til opgave at sælge amerikansk 
lotteri, men vi var flere der ikke ane
de, at der ovre hos Pløk kunne købes 
lodder. At dem der ville købe ikke vid
ste det, før det var for sent, er ikke 
Pløks skyld, men den eller de der hav
de fået skrevet opslagene vedr. selve 
arrangementet. 

Videre var der flere der fik halv eller 
hel kold mad og sidst, men ikke mindst 
var der flere der blev dårlige i deres 
maver efter at de havde spist ål. Det 
er helt garanteret ikke leverandørens 
eller arrangørernes skyld, men et godt 
stykke kød kan jo også ødelægges. En 
kødbolle kan f. eks. også blive sur. 

Det var brokkerne - de skulle ud. 
Nu vil jeg række en blomst til for

mand Hans, fordi han ikke glemte Emil 
og John, men holdt en pæn takketale 
for vore to venner. 

Medens vi er ved blomster må jeg 
beundre vor gartner for det store ar
bejde, han gør for, at vi andre skal 
have noget pænt at se på. Men her 
må også komme lidt brokker til alle 
dem, der kaster papir o. I. rundt på 
pladsen, når vi har kurve til det sam
me. Nu vil man måske undskylde sig 
med, at det er børnene. Det er da mu
ligt, men så er det forældrenes pligt at 
lære børnene, hvad kurvene er til. Det 
er iøvrigt ligeså stort svineri at kaste 
alt muligt i havnen. 

Der er ret stor utilfredshed blandt 
vore medlemmer med alle de fremme
de, der kommer i vores klubhus. Der 
står jo også endda flere steder, at der 
kun er adgang for medlemmer. Det er 
jo ganske let at begrænse det. Hvis 
ikke klubshusudvalget er tilstede - og 
det er de jo ikke altid - så kan vores 
formand nemt få hjælp fra de omtalte 
medlemmer. Der er næsten kø for at 
være med. 

Medens vi er ved kø lagde jeg mær
ke til, at man under det store Flipper

stævne havde et godt system - der 
virkede - og som var en ting for Kri
stines personale. Nemlig at alle unge 
sejlere, når de skulle bestille mad el
ler kaffe, altså noget man skal vente 
på, havde et nr. som så blev råbt op, 
når det var klart. Hvis der som det er 
nu kommer et selskab på 5 pers. og 
skal bestille 5 forskellige ting (det er 
ikke ualmindeligt), skal de arme da
mer der står ved disken faktisk råbe 
hele spisekortet op, før gæsten ved, 
at det er til ham. 

Så hvis Kristine ville gøre noget 
godt for sine damer, kunne hun starte 
med at indføre dette system. 

løvrigt vil medlemmerne måske sim
pelthen kunne vedtage, at det skal 
være sådan. 

Rundt på pladsen og langs kajen ta
les og diskuteres meget. Der kommer 
en masse gode ideer og forslag frem 
- bare synd, at de ikke alle kommer 
længere end til sidemanden. Når vi nu 
har et medlemsblad, så lad dog alt 
dette komme frem i en spalte under 
ordet frit. Du kan altid få en til at skri
ve det for dig, hvis ikke du selv vil. 

Hvorfor skal den store port forre
sten være åben lørdage og søndage? 
Disse dage er der jo ingen vareindle
vering. Har man tungt grej til sin båd, 
kan man jo låne nøglen - har man 
ikke tungt grej, ja så kan man gå. Det 
gør selv formand Hans og med ham 
mange andre. 

K.H. 



Det var dejligt at konstatere, at 
SSF's svagførefest endnu engang var 
gået godt. 

Et sådant arrangement kan kun gen
nemføres, når der er villige hænder, 
der er parat til at hjælpe i køkken, ved 
borddækning og servering, ved at 
skaffe gaver, samle penge ind, og ikke 
at forglemme det store arbejde, Poul 
Petersen gør med udsendelsen af ind
bydelser, kørelister og hjælpen fra 
ASF. Var der ikke mange, der støttede 
udvalget, kunne denne fest ikke gen
nemføres. 

Men god vilje og hjælpende hænder 
gør det ikke alene, der skal også bru
ges penge. Vi siger tak til alle, der har 
skrevet sig på indsamlingslisterne. 

Pløk, der med sin indsamlingsliste 
plejer at skaffe et pænt beløb, havde 
ikke ønsket at hjælpe denne gang, og 
da alting stiger, måtte vi bede forman
den om hjælp, og der blev straks givet 
løfte om at skaffe de penge, udvalget 
måtte komme til at mangle. 

Tak til alle, der hjalp os i år. 
Udvalget 

Til næste år i 1977 er det 25. gang, der 
bliver Svagførefest i Sundby Sejl For
ening. Alle, der var med i år, vil gøre 
deres bedste til, at den næste fest bli
ver en rigtig jubilæumsfest. 

F.K. 

SVAGFØREFESTEN 
Endnu engang var SSF vært for man
ge ældre og svagføre medborgere, der 
var inviteret til klubbens årlige Svag
førefest. 

Transporten til og fra festen blev 
fint klaret af vogne fra Civilforsvaret 
og Hæren, samt den faste kreds af sej
lere, der hvert år møder med deres bi
ler og giver en hjælpende hånd, når 
der kaldes på dem. 

Udvalget med Holger, Otto, Frits og 
Vagn i spidsen havde igen fået stablet 
en hyggelig dag på benene. 

Efterhånden som gæsterne ankom, 
bød Holger og Vagn velkommen på 
klubbens vegne, og da vejret var godt, 
kunne de først ankomne sidde på ter
rassen og nyde udsigten med fartøjer, 
der sejlede ud og ind af havnen. 

Bordene i salen var pænt pyntede 
med blomster og dækket med smørre
brød, øl, sodavand, frugt, konfekt og 
tobak. 

Den skånske Sigvard Wallenberg, 
der har taget SSF's svagførefest til sit 
hjerte og hjælper hvert år med at 
skaffe underholdning til vore gæster, 
havde i år formået verdensstjernen, 
operasangeren Rolf Bjorling til at 
stoppe op i København for vor skyld. 
Der blev givet et par dejlige numre, 
som vakte stor glæde blandt tilhø
rerne. 

Rolf Bjorling underholder. 

Så begyndte husorkesteret, Otto og 
Holger at sætte stemningen i vejret, 
og med Vagn til at lede fællessangen 
gyngede huset der ud af. 

Børge Mikkelsen, kendt fra radioen, 
underholdt med skipperhistorier, og 
senere kom Peter West med sin guitar 
og gav nogle sange, der helt faldt i 
gæsternes smag. 

Som rosinen i pølseenden gav Sig
vard Wallenberg sit store program, 
hvorefter hjemtransporten kunne be
gynde. 

TIL BÅDEJERNE 

Den med vognmand Preben Jacobsen indgåede aftale om optagning af både, på 

forsøgsbasis, er annulleret. 

Bestilling af optagning, samt betaling herfor, skal herefter aftales med Verner eller 

Pladsmanden. 

Medlemmer, der allerede har betalt, kan mod aflevering af blå kopi til Verner eller 

Pladsmanden få båden på land. 

Betaling/prisen er uændret. 

P. b. v. 

Hans Guldager 

Formand 
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BESTYRELSESMØDET 
den 7. april 1976 

Dagsorden: 
1 Beretning 
2 Havn og plads 
3 Klubhus og fester 
4 Sejlerskolen 
5 Juniorafdelingen 
6 Kapsejlads 
7 Joller 
8 Motorbåde 
9 Sikkerhedsudvalget 

10 Bladet 
11 Eventuelt 
Bestyrelsen fuldtallig. 
Redaktøren tilstede. 
Som et ekstra punkt, kom Jens Bach og 
udbad sig bestyrelsens fortolkning af 
Havnereglementets § 1, sidste stk. 
Bestyrelsens fortolkning er således: 
Hvis et medlem har haft en båd over 
3,10 m. bredde fra før reglen om denne 
bredde blev vedtaget, må han komme 
med en båd op til denne bredde igen, 
men ikke over. Har han i mellemtiden 
haft båd under 3,10, da kun op til 3,10 
m. 
1. Formanden oplæste div. skrivelser, 
der toges til efterretning. Der var 
henvendelse fra M.S.S. med anmodning 
om til I ladelse til overnatning i S.S.F., en 
weekend i slutningen af maj, i forbind
else med en sejlads. Vagn Preisler 
kontakter svenskerne og ordner det 
videre fornødne. Endvidere var der div. 
takkekort. 

Det oplystes, at alle foreningens 
forsikringer nu er samlet i Baltica, og at 
vor husforsikring er tegnet til nyværdi
forsikring. 

Formanden omtalte også kort Sejler-
dagen, Amagerkredsmødet og sidste 
hovedbestyrelsesmøde. 

På forespørgsel om Flipperjollens 
godkendelse af DS og Skand. SF., 
svarede formanden, at flipperen ganske 
rigtigt er godkendt, men da man ikke 
har indsendt mål til godkendelse, kan 
den ikke tilkendes nogen mesterskabs-
plaqette. 

S.S.F. havde været repræsenteret ved 
formanden ved Urban Hansens af-
skedsreception, samt ved den nye 
overborgmester Egon Weidekamps til
trædelse. Det oplystes, at Jens Green er 
blevet kursuskontaktmand for Amager
kredsen. 
2. Havn og plads. Orla With havde talt 
med pladsmanden om at tage de 
jernbaneskinner frem, som man skal 

bruge til pæle i havnen. Dette var ikke 
sket endnu. Til de pæle med plastrør, 
som mangler hætte er sådanne blevet 
fremskaffet. 

Vedr. renovering af motorskuret, 
diskuterede man muligheden for-an
skaffelse af en løbekat til at bringe 
motorer på plads i skuret med. Man 
enedes sluttelig om, at det var billigere 
og bedre med en løftevogn m. paletter, 
den er lettere håndterlig. 

Gunnar Hou udtalte, at han havde 
lavet en privat »Gallup«-undersøgelse, 
som havde vist, at der ikke blandt 
medlemmerne var interesse for andre 
værktøjsmaskiner. 

Hans Eskildsens forslag om anskaf
felse af et renseanlæg til bådene blev 
diskuteret. Man ville undersøge, hvad 
anlæggene koster, men vil også udsky
de det til næste år. Der er ikke penge til 
det i år. 
3. Klubhusudvalget omtalte den af
holdte Sverigestur og efterlyste presse
dækning af arrangementerne fra blad
udvalgets side. Det henstilledes til 
redaktøren at gøre noget ved dette. 

Man diskuterede enkelthederne ved 
den tilstundende standerhejsning. 
Om sommerens arrangementer oplyste 
Vagn Preisler følgende: 1. maj kl. 16.00 
Standerhejsning - 29.5 indvielse på 
Flakfortet sammen med West - 6.6 
Pinsemorgen med drinks i Jollehuset -
12.6 afvikles Øresundsrunden, der i år 
arrangeres af Svenskerne - 23.6 Skt. 
Hansfest - 14.8 Havnefest - 21.8 
Mannetur - 28.8 Fisketur - 11.9 
Svagførefest - 18.9 Fællestur til West -
16.10 Afriggergilde. Efterårsgeneralfor-
samlingen fastsattes til d. 26. oktober 
kl. 19.30. 
4. Skolechefen oplyste, at der var 46 
elever på sejlerskolen, og at begge 
skolebåde ville være klar til Stander
hejsningen. Bent kunne ønske at få 
indkøbt en batterilader til opladning af 
skolebådenes akkumulatorer. Dette øn
ske kunne imødekommes. 
5. Juniorlederen oplyste, at Søren 
Bødtker ville forsøge at etablere et 
begynderkursus for optimister. 

Der er behov for 1-2 optimistjoller 
mere. 

Til den nye Yngling, som søsættes til 
Standerhejsningen foresloges navnet 
JACKPOT. Også Gudmoderen, Solveig 
blev spurgt om forslag, men man 
enedes om JACKPOT. 

6. Kapsejladschefen havde proble
mer med præmier til EM for Flipperjol

lerne. Undersøger mulighederne. 
E. M. var utilfreds med de progaram-

mer hun havde fået fra bogtrykkeren. 
7. Jørgen B. udtalte, at man agtede at 
forlænge pælebroen ved jollepladsen. 

Jollesejlerne har nu fået en varmeovn 
i jollehuset, og den er boltet fast i gulvet 
for at hindre, at den bliver stjålet. Man 
kunne ønske sig en ildslukker i jollehu
set, og det vedtoges, at det er nødven
digt at anskaffe en ildslukker. 

Det oplystes endvidere, at man havde 
indsendt tegninger til kommunen over 
grejskure, som agtes opført på jolle-
pladsen, og man vil indhente tilbud hos 
det firma, der har bygget masteskuret. 
8. Om motorbåde intet nyt. 
9. Fra sikkerhedsudvalget meddelte 
Bent Petersen at man agtede at bringe 
en artikel i medlemsbladet om lanterne
føring i små både med motor. Derud 
over praktiske oplysninger om sikker
hed. 
10. Redaktøren efterlyste mere ar
bejdskraft til bladudvalget. 
11. Under punkt eventuelt bragte for
manden en hilsen fra formanden fra 
bådklubben »Malmøhus«. 

Bent P. fremkom med spørgsmål om 
forbindskasser til bådene, dette under
søges. 

Carl Steffensen efterlyste flere bruse
bade. 

Mødet sluttede kl. 23.00. 
Sign. Hans Guldager 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

BESTYRELSESMØDET 
den 4. maj 1976 
Bestyrelsen fuldtallig. 
Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 1 møde med juniorudv. 
medl. Søren Bødtker 

2 protokol 
3 beretning 
4 havn og plads 
5 klubhus og fester 
6 sejlerskolen 
7 juniorafelingen 
8 kapsejlads 
9 joller 

10 motorbåde 
11 sikkerhedsudvalget 
12 bladet 
13 eventuelt. 

1. Juniorudvalgsmedlem Søren Bødtker 
var kommet tilstede, da han havde givet 
udtryk for en vis utilfredshed med 



juniorafdelingens ledelse. Som indled
ning udtalte S. B. utilfredshed med, at 
han ikke havde været blandt de særligt 
indbudte til Standerhejsningen. 

Det blev betydet, at bestyrelsen 
indbød alle de medlemmer, som gør et 
stykke arbejde for S.S.F., således, at de, 
der udfører arbejdet i sommerhalvåret 
bliver inviteret til afriggergildet, og de, 
som udfører arbejdet i vinterhalvåret 
kommer med til standerhejsningen. 

S.B. var også utilfreds med juniorle
deren, der ifl g. S.B. traf alle beslutnin
ger hen over hovedet på udvalgsmed
lemmerne, uden at disse blev orienteret 
om, hvad der skulle ske og hvad der 
blev bevilget. Som f.eks. havde man 
bestilt en ny Yngling, det kunne jo være, 
at man hellere ville have en anden 
bådtype. På formandens forespørgsel, 
om S.B. var utilfreds med lederens 
afgørelse, svarede S.B. at det var han 
ikke, blot med den måde afgøreisen 
blev truffet på. 

Formanden foreslog at der afholdtes 
møder mellem leder og hjælpere for 
opnåelse af bedre kommunikation. 

Juniorlederen oplyste at der blev 
afholdt sådanne møder, men at S.B. 
havde glimret ved sin fraværelse. 

S.B. undskyldte sig med, at han 
havde været midt i eksamensforbere-
delser. 

Desuden havde S.B. rykket for en 
motorjolle til brug ved øvelsessejladser 
med optimistjollerne, dette havde også 
en sikkerhedsmæssig betydning. I øv
rigt burde der vist være et udvalgsmed
lem mere efter reglerne. 

Formanden svarede at når der ikke 
var flere hjælpere på, var det fordi man 
havde indtryk af, at der ikke var for 
megen fart over feltet. 

Endvidere gjordes der opmærksom 
på, at juniorlederen træffer beslutnin
ger, og er den ansvarlige overfor 
bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for 
alle afdelinger indenfor S.S.F. Den 
kunne ikke finde på at lægge ansvaret 
over på juniorudvalgsmedlemmerne. 
Formanden anbefalede endnu engang 
at forsøge at opnå en bedre kommuni
kation. Med hensyn til motorjollen, vil 
man tage dette op til nærmere drøftel
se. 
2. Protokollen oplæstes. Der var ingen 
kommentarer. 
3. Formanden oplæste div. skrivelser, 
som toges til efterretning. Æresmed
lemmet Calle Jorden Rundt havde sendt 
et telegram med mage gode ønsker for 

sæson 76 til standerhejsningen. Fra 
Frederikshavn Sejlklub, som Vagn Pre
isler havde gæstet, har vi modtaget en 
stander til ophængning i klubhuset. Der 
afsendes en Sundby-stander som tak. 

Det oplystes, at det havde været 
nødvendigt at anskaffe en ny container 
til skrald fra restaurationen, de gamle 
bøtter kunne ikke række til, når også 
bådejere, som står der omkring, også 
fylder deres affald deri. 

Den ny container bliver aflåst og kun 
køkkenpersonalet kan benytte contai
neren. 

Formanden havde hørt et forlydende 
om, at et medlem agtede at afholde 
demonstrationer af et motorbådsmær-
ke fra Sundby havn, og bad bestyrelsen 
være opmærksom på dette forhold. 
Noget sådant kan man ikke uden videre 
lave i S.S.F. 

Der havde været afholdt møde i 
Handelsministeriets søfartsaf deling 
med deltagelse fra lodserierne, Søvær
net samt deltagere fra Amagerkredsens 
klubber. Man havde drøftet muligheder
ne for at arrangere kapsejladser i vor 
del af Sundet, uden at være til gene for 
erhvervsskibsfarten. 

Man var enedes om, at man skulle 
undgå at krydse på langs ad de 
afmærkede sejlruter. Endvidere skulle 
man undlade at benytte midtfarvands-
pullen som mærke. Søværnet tilbød at 
udlægge en kapsejladsbøje i farvandet 
ved Flakfortet. Der vil nu blive udarbej
det nye banekort. 

Det meddeltes at Klaus Akkermann er 
blevet kredsmåler for Amagerkredsen. 
De ledige havnepladser er nu uddelt. 
Det var ikke mange, men formanden 
henstillede til havneudvalget, at man 
går strengt efter ekspetancelisten, selv
følgelig under skyldig hensyntagen til 
bådstørrelserne, ved tildeling af havne
pladserne. 
4. Orla With foreslog, at der blev sat 
større numre på havnepladserne, da de 
gamle numre næsten er ulæselige. 

Motorskuret er i fuld gang, der blev 
støbt, men hvordan går det med det 
øvrige udstyr. Man var enige om at der 
skulle indhentes til på en løftevogn til at 
køre motorerne på plads med, idet en 
løbekran, som også havde været på 
tale, ville være for besværlig at anbrin
ge. Skurkonstruktionen ville ikke kunne 
bære en sådan kran. 

På spørgsmålet om hvordan man 
kunne anbringe f.eks. rørtang og andet 
udstyr til motorskuret, påpegede sekre

tæren, at der er et skab i tømrershop
pen som kunne aflåses, dette må kunne 
anvendes. 

Jørgen Bengtsson oplyste at man 
havde fået byggetilladelse til opførelse 
af grejskure på jollepladsen, og at disse 
vil blive påbegyndt i slutningen af maj. 
5. Det meddeltes at man arbejdede støt 
med klublokalet på Flakfortet og at man 
afholder indvielse lørdag d. 29 maj. Der 
bliver deltagelse fra den svenske side af 
Sundet. 

Man havde fået tilbud på opsætning 
af nye afløbsrender på klubhuset, disse 
er fuldstændigt tæret op. Endvidere er 
varmtvandsbeholderen tæret op, så 
man må skride til udskiftning af disse 
dele. 
6. Skolechefen meddelte at man har 
fået øvelsesfartøjerne i vandet og at 
øvelsessejladserne påbegyndes d. 10 
maj. Man har også måttet etablere et 
hold om fredagen. 

Skolechefen har formået Riggerejner 
til at sy et par tasker til opbevaring af de 
nye radioer og forbindskasser samt 
nødblus. 

Juniorlederen oplyste at juniorerne 
havde deltaget i udtagelsessejladser til 
VM for Ynglingene, og at de havde 
klaret sig så godt, at man havde 
begrundet håb om at få en båd med ved 
VM. 

Alle fartøjer er så godt belagte, så 
man kun har 2 enkelte pladser tilbage. 
Der er 32 optimistsejlere. 
8. Else Madsen oplyste, at man havde 
afviklet det første stævne. Der havde 
været 35 deltagende både. 

Anmodede Orla With om at efterse 
kapsejladsmærkerne. 
9. Fra jollesejlerne omtaltes igen for
længelse af pælebroen ved jolleslæbe-
stedet. 

Endvidere drøftede man tilskudsord
ningen til sejlere, der skal deltage i 
udenbys sejladser. 
10. Motorbådsrepræsentanten oplyste, 
at der var kommet henvendelse fra 
svenskerne, som i år skal være arrangør 
af »Øresundsrunden«, med regler for 
sejladsen m.v. 

Holger Nielsen forespurgte om præ
mier til motorbådssejladsen, og udtalte, 
at der står kr. 1.000,- på en konto til 
dette formål. 

Formanden svarede, at de penge står 
der stadigvæk, og at de selvfølgeligt vil 
blive anvendt til formålet. Endvidere vil 
der blive givet de sædvanlige præmier. 
11. Sikkerhedsudvalget. Bent oplyste 
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at man agter at fortsætte med eftersyn i 
bådene, om sikkerhedsudstyret er i 
orden efter forskrifterne. Man agter 
endvidere at skrive i medlemsbladet om 
reglerne for installation af flaskegas 
m.v. Man havde også lavet en lille 
morsom qvits. 
12. Redaktøren klagede stadig væk 
over, at han manglede en medarbejder 
til bladet. Det anbefales, at avertere i 
bladet efter en medhjælp. 
13. Under eventuelt oplystes det, at 
Vilhelm Wilhelmsen forlængst skulle 
have haft sin 25 års jubilæumsnål, men 
han havde ikke fået nogen. Det pålag
des sekretæren at undersøge sagen. 

Sign. Hans Guldager 
formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

Tilføjelse efter bemærkning fra Else 
Madsen: - Søren Bødtkers misfornøjelse 
over ikke at være inviteret til stander
hejsning, var begrundet med at man 
skulle søsætte en ny Yngling. 

BESTYRELSESMØDET 
den 1. juni 1976 

Carl Steffensen og Jørgen Bengtsson 
havde meldt afbud. 
Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 1 Protokol 
2 beretning 
3 havn og plads 
4 klubhus og fester 
5 sejlerskolen 
6 juniorafdelingen 
7 kapsejlads 
8 joller 
9 motorbåde 

10 sikkerhedsafdelingen 
11 bladet 
12 eventuelt. 

1. Protokollen oplæstes. En rettelse 
fra Else Madsen vedr. Søren Bødtkers 
misfornøjelse over ikke at være invi
teret til standerhejsningen skyldtes, at 
der skulle søsættes en Yngling, blev 
tilføjet. 
2. Formanden oplæste div. skrivelser 
og takkeord. Der var meddelelse fra 
Tuborgfondet, om en gave på 15.000 
kroner til den nye Yngling. Fra hoved
bestyrelsesmødet oplyste form., vedr. 
Søspejdernes ansøgning om optagel
se i DS, at man foreløbig har givet dis

pensation, således at Søspejderne 
indtil videre kan deltage i indenland
ske sejladser. Ansøgningen vil blive 
taget op på næste Sejlerdag. 

Der var ansøgninger fra jollesejlere 
om støtte til deltagelse i følgende sej
ladser: Uofficielt EM for piratjoller -
DM i Mariager samt Pinseregatta i 
Ploen. 

Man enedes om at støtte med fær
gebilletter til alle tre sejladser under 
forudsætning af jollerepræsentantens 
godkendelse. 

Formanden havde repræsenteret 
S.S.F. med Malmo S.S.' 100 års jubi
læum. Der havde været møde i D.S. 
mellem forsikringsudvalget og repræ
sentanter fra samtlige forsikringssel
skaber, som giver sig af med lystfar-
tøjsforsikring om godkendelse af et 
antal ankerpladser for både uden 
havnepalds. Det oplystes, at vor egen 
ankerplads uden for S.S.F.'s havn ikke 
blev godkendt. 

Der havde været indvielse på Flak
fortet, og form. udtalte, at det var et 
godt stykke arbejde, der var udført på 
fortet, og udtalte håbet om, at det 
ville blive til glæde for mange. 

Man drøftede optimistlederens øn
ske om en motorjolle til at ledsage 
optimistjollerne under øvelsessejlad-
ser. Man enedes om at holde øjnene 
åbne efter en jolle, der ville være eg
net til formålet, og til en rimelig pris. 
Det kunne dog tænkes, at en jolle 
kunne kombineres, så den også kun
ne anvendes til andre formål. 

Da der var konstateret røde låne-
pladsmærkater på et par både, tilhø
rende bestyrelsesmedlemmer, spurgte 
formanden om, hvordan dette var fo
rekommet; Orla With fra havneudval
get var uden kendskab til, at sådanne 
mærkater var blevet tildelt noget med
lem. 

Gunnar Hou, også havneudvalget, 
udtalte, at det ikke drejede sig om lå-
nepladsnumre, men om medlemsnum
re, for at markere hvem der ejede de 
pågældende både. 

Formanden udtalte, at mærkaterne 
skulle fjernes omgående, og henstil
lede til havneudvalget, at sådanne 
mærkater kun uddeles efter aftale 
havneudvalget imellem, ikke kun af 
den ene part, og at der ved uddeling 
af lånepladser skal gås strengt efter 
ekspektancelisten. 
3. Der var klaget over, at affaldspo
serne på molen og pladsen ikke blev 

tømt, men flød over alle bredder. Orla 
With var ikke meget for at tale med 
pladsmanden om dette, da han fandt 
at det var svært at komme på talefod 
med pladsmanden. Formanden lovede 
at tage en samtale med denne. 

Der klagedes over, at lyset i motor
skuret ikke var bragt i orden. Endvi
dere klagedes der over, at de rørstan
dere, der var sat op på sdr. mole, til 
kommende lys på molen, var dårligt 
udført, idet de kun var fastgjort med 
et par spinkle bøjler. Kablerne var 
endvidere anbragt uforsvarligt, idet de 
var ført ind i standerne nedenfra i 
stedet for gennem et hul i siden; stan
derne ville med de skarpe kanter og 
lette bevægelighed kunne gnave iso
leringen itu. Man må forlange ordent
ligt arbejde udført for de penge, der 
gives ud. Begge dele vil blive påtalt 
til elektrikerfirmaet. 

Sekretæren forespurgte havneud
valget om det var med udvalgets billi
gelse, at pladsmanden, der i efteråret 
fik godkendelse til at forhøje sit ho
norar for optagning og søsætning af 
både fra 20 til 25% af årspladslejen, 
da det jo efter den vedtagne plads-
lejeforhøjelse ved efterårsgeneralfor-
samlingen på 25%, betyder en for
højelse af afgiften til pladsmanden på 
56 %. 

Gunnar Hou forespurgte, om det 
ikke ville være rimeligt, om dem, der 
får søsat både fra kranvogn i S.S.F., 
skulle betale en afgift for dette. Se
kretæren svarede hertil, at det ville 
være rimeligt - når det drejer sig om 
fremmede bådejere - en sådan ord
ning har faktisk bestået i mange år. 
Men når det drejer sig om medlem
mer, som i forvejen betaler til forenin
gen, og betaler for kranvognen, kan 
man vel næppe forlange yderligere af
gift. 

Man diskuterede endvidere et nyt 
system for lån af gæstenøgler samt 
havneafgift for gæstesejlere. 

Vedr. den gamle kragejolle »Kam
merat«, der har henstået på pladsen 
i flere år, har vi nu fået rettens ken
delse for, at den må sælges ved fri
villig auktion, hvorefter foreningen -
hvis der indkommer så meget - må 
holde sig skadesløs for tilgodehaven
de og udgifter. Resten skal udbetales 
til ejeren. 

Spillet på prammen er i stykker. 
Den bruges på tiden til meget store 
sten af dem, der ligger »for svaj«. Det 



skal undersøges, hvor meget kran og 
pram egentlig kan tåle at belastes 
med. 
4. Lennart Larsen udtalte sig om for
bedring af køkkenregionerne, som er 
tiltrængt. Man enedes om at lade eks
perter se på sagen. 
5. Skolechefen meddelte, at man må 
have en fok. Storen er blevet repare
ret, sejlene er ikke meget værd og 
man må nok se i øjnene, at man til 
næste år må anskaffe et nyt stel. 

»Tyveknægten« er tilmeldt en 24 ti
mers-sejlads samt »Sjælland Rundt«. 
Man har nu fået indarbejdet radioen 
i skolebådene. 
6. Man har ikke kunnet få nogen led
sagebåd til juniorernes feriesejlads. 
Man enedes om et bestemt afgrænset 
område, i hvilket juniorerne måtte sej
le uden ledsagebåd, imod at de hver 
dag rapporterer telefonisk til radio
vagten om opholdssted og planer. 
Endvidere vil pårørende kunne få op
lysninger om juniorernes færden ved 
henvendelse til radiovagten. 
7. Sejladschefen omtalte »Piratcup« 
med deltagelse af 12 piratjoller og 4 
finnjoller. Det var meget vanskeligt for 
tiden, da dommerbådens fører er syg 
og der mangler medhjælp. 
9. Motorbådsrepræsentanten efterly
ste kontrolbåd til motorbådssejladsen. 
10. Bent ønskede at blive afløst i sik
kerhedsudvalget. Holger Nielsen hav
de talt med Arne Olsen, der var villig 
til at træde i stedet. Holger Larsen 
indtræder i udvalget til støtte for ra-
dioarbejdet. 
11. Bladet udkommer for sent i måne
den. Form. og redaktøren skal have 
en samtale med bogtrykkeren. 
12. Under eventuelt drøftedes kun fe
rien. 

Sign. Hans Guldager 
formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

I NOVEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 11-15 

BESTYRELSESMØDET 
den 3. august 1976 kl. 19.30 
Motorbådsrepræsentanten Holger Niel
sen ikke mødt. Redaktøren til stede. 

Dagsorden: 1 protokol 
2 formandens beretning 
3 havn og plads 
4 klubhus og fester 
5 sejlerskolen 
6 juniorafdelingen 
7 kapsejlads 
8 joller 
9 motorbåde 

10 sikkerhedsafdelingen 
11 bladet 
12 eventuelt 

1. Protokollen oplæstes. Der var ingen 
kommentarer til denne. 

Formanden indledte sin beretning 
med følgende, rettet til Gunnar Hou: 
Det er med beklagelse, jeg må tage 
en, for os alle, alvorlig sag op. 

I den tid, jeg har været formand for 
SSF, har jeg og den til enhver tid sid
dende bestyrelse ledet vor forening 
med de bedste demokratiske princip
per for øje uden at skele til personlig 
vinding. 

Gunnar Hou har gang på gang over
trådt sin kompetence som havneud
valgsmedlem. Det har vi diskuteret i 
bestyrelsen, utallige klager har jeg 
modtaget fra medlemmer, og anmod
ninger fra mig om at overholde spillets 
regler bliver groft tilsidesat. 

Det sidste du har påtaget dig, uden 
at aftale med den anden halvdel af 
havneudvalget, og uden aftale med 
mig, til trods for, at jeg har pålagt jer, 
at alle tildelinger af havnepladser skal 
forelægges mig, er at tildele dig selv 
en plads - en plads, du oven i købet 
selv har givet til et berettiget medlem 
af foreningen. 

Jeg kan ikke fortsat tage ansvar for 
dine vilde dispositioner, og jeg tror 
heller ikke den øvrige bestyrelse kan, 
overfor medlemmer og overfor gene
ralforsamling. 

Enkelte medlemmer taler direkte om 
korruption. 

Jeg må derfor bede dig trække dig 
ud af bestyrelsen. 

Gunnar Hou erklærede, at han ville 
trække sig tilbage, men at han ville 
komme igen til generalforsamlingen. 
G.H. følte sig rigtig dårligt behandlet 

af bestyrelsen og mente sig personlig 
forfulgt. 

På sekretærens spørgsmål, om G.H. 
trak sig frivilligt tilbage, svarede G.H., 
at han trak sig tilbage under pres. Her
til gjorde sekretæren opmærksom på, 
at det behøvede G.H. ikke at gøre, 
hvis han ikke ville, idet bestyrelsen 
ikke har nogen myndighed til at sætte 
et medlem ud. 

G.H. spurgte: Hvad sker der, hvis 
jeg ikke vil gå? Sekretæren svarede, 
at det jo afhang af de enkelte besty
relsesmedlemmer, hvad konsekvensen 
ville blive. Personlig ville sekretæren 
trække sig tilbage fra bestyrelsesar
bejde ved først givne lejlighed. 

G.H. påberåbte sig ret til den plads 
i kanalen, som han havde tildelt sig 
selv. Men det var konstateret, at der 
var tre, fire medlemmer før G.H., som 
var berettiget til denne plads. 

G.H. forlod derefter mødet, hvoref
ter man tilkaldte suppleanten, Holger 
Larsen. 

Formanden oplæste diverse skrivel
ser, der toges til efterretning. Der var 
takkekort, og der var klager - bl. a. 
over Gunnar Hou, der havde jaget et 
medlem ud af havnen med sin lille 
båd og et barn ombord, kl. 21 om af
tenen, fordi denne ikke havde havne
plads. 

Der klagedes endvidere over speed
bådes alt for hurtige sejlads i havn og 
rende. 

Formanden fandt det urealistisk at 
blive ved med at optage på venteliste, 
da ventelisten voksede og voksede. 
Man enedes derfor om at lukke indtil 
videre for tilgang af alle kategorier af 
medlemmer, med undtagelse af med
lemmers ægtefæller som passive. 

Der var meddelelse fra OK-oliesel-
skabet, at man ikke mere kunne leve
re traktolin. Formanden vil tale med 
Klaus Schlichter og OK om sagen. 

Der var referat fra DS' hovedbesty
relsesmøde. DS har udgivet en ny 
Logbog for tursejlere. Man besluttede 
at bestille et antal. 

Pladsmanden har sagt sin stilling op 
til fratrædelse 1. september. Form. har 
allerede fået en ansøgning fra en af 
Lennart Larsens bekendte. 

Orla With har talt med Preben Ja
cobsen, der evt. ville være interesse
ret i at tage bådene op med kran
vogne. Man vedtog at avertere efter 
en pladsmand, dels i foreningens blad 

8 



dels i Amagerbladet. 
Den ene af de tre guldvindere i 

Soling ved olympiaden er gammelt 
medlem af SSF, og man enedes om 
at invitere de tre til vort afriggergilde, 
og derved få lejlighed til at hylde dem 
på passende måde. 

Der skal anskaffes en ny traktor til 
pladsen. Man har indhentet tilbud fra 
forskellige sider, og man vil nu lade 
»specialister« se på tilbudene. 

I anledning af den forestående ud
videlse af Amager Strandvej tager 
kommunen et stykke af vort område. 
Man må nok derfor udlægge det smal
le jordstykke langs det søndre skel 
til parkeringsplads. 
3. Havneudvalget oplyste, at plads
manden er i færd med at reparere 
plankerne på midterbroen. 

Endnu en gang drøftede man ind-
sejlingsbåkerne. De er fuldstændig 
usynlige i masteskoven ved midter
broen for sejlere, som ikke er sted
kendte, det kan mange gange knibe 
for os lokale at finde dem. 

Formanden udtalte, at nu havde 
man diskuteret de båker så mange 
gange. Lad os få en eksakt pris på, 
hvad det koster, og lad os få det lavet. 

Jordarbejdet ved motorskuret må 
gøres færdigt. 

Man drøftede endvidere at indføre 
forskelligt farvede mærkater for gæ
stesejlere, så man kan se, om de har 
betalt havnepenge for den tid, de har 
ligget. 

Kapsejladsbøjerne er blevet repare
rede, og O.W. opfordrede til at be
handle dem med omhu. 

Der blev klaget over børns sejlads 
i havnen med motorjoller, dette må 
selvfølgelig ikke finde sted. 
4. Klubhus- og festudvalget oplyste, at 
man kan låne nøgle til lokalet på Flak
fortet imod at skrive sig i en bog med 
navn og dato. Bogen beror hos Kri
stine. 

Vagn Preisler oplyste, at man ved 
midsommerfesten havde indsamlet 
820 kroner til fordel for de 3 juniorer, 
som skal til Canada. 

Om manneturen udtalte V.P., at til
slutningen til dette arrangement blev 
mindre og mindre, så det foresloges, 
at man lavede manneturen om til en 
familietur. Det enedes man om. 

Forberedelserne til den årlige Svag
førefest er i fuld gang og går plan
mæssigt. 

5. Skolechefen oplyste, at øvelsessej-
ladsen er i gang igen efter ferien. 2 
elever var faldet fra. 2 andre er kom
met med i stedet for. 

Det oplystes endvidere, at man ville 
lade eleverne deltage i radiovagtord
ningen til næste år, også for derigen
nem at give eleverne kendskab til be
tjeningen af radiogrejet. 
6. Juniorlederen oplyste, at 2 både 
havde deltaget i VM for ynglinge ved 
Tårbæk. 

3 ynglinge havde været på ferietur 
uden ledsagebåd. Turen var gået uden 
problemer, idet alle 3 både havde væ
ret udstyret med Walkie Talkie, og 
man havde hver aften rapporteret tele
fonisk til radiovagten om forløbet. 

Det oplystes, at afdelingen talte 100 
medlemmer, og at man kunne ikke 
tage flere ind med det forhåndenvæ
rende materiel. 

Der skal anskaffes et nyt storsejl 
samt en spiler til en yngling. 

Der forespurgtes, om man kunne få 
strøm i juniorskuret i forbindelse med 
motorskuret, og om dette kunne laves 
i vinter. 

Der blev klaget over de mange opti
mistjoller, der ligger og krydser rundt 
i havnen. 
7. Kapsejladsudvalget havde afviklet 
DM for Flipperjoller. Det var gået godt, 
og der havde været gode følgebåde. 

Næste sejlads bliver Amagerkred
sens hovedkapsejlads, dernæst Hveen 
Rundt samt Shipman-Bandholmstæv-
ne. 
8. Skurene på jollepladsen er nu fær
dige. 

Jollesejlerne har vist fanen rundt 
omkring. Man håbede på at få knyttet 
en venskabsforbindelse med en øst
tysk klub. 
9. Om motorbåde intet. Motorbådsre-
præsentanten var ikke til stede. 
10. Fra sikkerhedsafdelingen intet. 
11. Redaktøren oplyste, at der var 
kommet besked fra postvæsenet om, 
at der er to titler på vort medlems
blad. Man enedes om at slette den 
sorte tekst. Man drøftede bladets øko
nomi og sammenlignede med andre 
blade; der blev fra flere sider givet ud
tryk for, at indholdet efterhånden var 
blevet noget udvandet. 

Vagn Preisler efterlyste noget bedre 
reportagestof. 
12. Under eventuelt efterlyste forman
den flagstænger til klubstandere. 

Mødet sluttede kl. 00.08. 

Sign. Hans Guldager 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

EKSTRAORDINÆRT 
BESTYRELSESMØDE 
torsdag d. 12. august kl. 20.00 
Reinhardt Hansen fraværende på grund 
af sygdom. - Holger Nielsen ferie. -
Holger Møller ferie. - Vagn Preisler på 
arbejde. - Else Madsen meldt frafald. 

På grund af sekretærens sygdom 
førte formanden protokollen. 

Formanden beklagede den hurtige 
indkaldelse, som skyldtes flere vigtige 
sager, der skulle tages afgørelse om. 

Protokollen blev udskudt til næste 
gang, da sekæretærens sygdom for
mentlig kun vil være af kortere varig
hed. 

Formanden oplæste brev fra afgået 
havneudvalgsmedlem Gunnar Hou, 
hvori denne beklagede sin væremåde 
m. m. Bestyrelsen tog dette til efter
retning. 

Flemming Jensen (Olfert) havde 
overfor formanden oplyst om en afta
le, indgået med forhenværende havne
udvalgsmedlem Gunnar Hou. Aftalen 
stred mod foreningens love, havnereg
lementet. Flemming Jensen havde 
solgt sin båd med den klausul, at kø
beren kunne blive i havnen resten af 
sæsonen, selv om han ikke var med
lem. Efter Flemming Jensens udsagn 
havde Gunnar Hou spurgt Orla With, 
om dette var i orden. Dette kendte 
Orla ikke noget til, og ville iøvrigt hel
ler ikke have givet denne tilladelse. 

Bestyrelsen var enige om, at Flem
ming J. var kommet i en pinlig situa
tion og måtte hjælpes, idet Gunnar 
Hou på daværende tidspunkt endnu 
tegnede bestyrelsen vedrørende 
spørgsmål i havnen. 

SSF havde modtaget tilsagn fra 
Amagerbanken om tilskud til præmier 
til Amagerkredsens hovedkapsejlads. 

Havneudvalget, næstformanden, for
manden og kassereren havde været til 
møde med Preben Jacobsen vedr. op
tagning af bådene, der skal på land 
til efteråret. Der blev forelagt et ud
kast til en samarbejdsaftale, hvori 
Preben Jacobsen med 3 kranvogne vil 
optage samtlige både i oktober-no
vember og december måned, fortrins



vis lørdage og søndage. Betalingen 
ville forblive uændret, dog måtte de 
tunge både, der skal op med spil og 
traktor-skinner m. m., betale kr. 50,-
udover den sædvanlige pris. 

Ligeledes var 15 m2 = kr. 75,- mind
ste betaling. De medlemmer, der selv 
vil tage deres båd op på land, kunne 
fortsat gøre dette, når det skete efter 
foreningens love og havneudvalgets 
anvisning. 

Aftalen blev gennemdrøftet, og det 
blev vedtaget at køre optagningen her 
i efteråret 1976 som et forsøg, yder
ligere oplysninger for medlemmerne 
vil fremkomme i bladet, som det var 
lykkedes at standse hos bogtrykkeren. 
Aftalen er i sin fulde form vedlagt pro
tokollen. 

Foreningen har brug for en anden 
traktor, da den gamle er brændt sam
men. Orla With og formanden samt 
flere medlemmer har kikket flere trak
torer ud, fælles for dem alle var dog, 
at jo billigere jo dårligere. Formanden 
havde med kyndig assistance set på 
en god traktor i et anerkendt firma. 
Det blev vedtaget, at meldte der sig 
ikke noget bedre, kunne formanden 
afslutte dette køb så fordelagtigt som 
muligt for foreningen. 

Formanden oplyste, at politikerne 
og skattevæsenet atter var begyndt at 
røre på sig med hensyn til beskatning 
af fritidsbådene. Et lovforslag var på 
vej. Formanden henstillede, at alle 
medlemmer, der fik henvendelse fra 
skattevæsenet, kontakter ham, så vi 
kunne følge med i udviklingen. 

Det blev oplyst fra formanden, at 
der var bestilt annonce i Amagerbla
det efter en ny pladsmand, ligesom 
vort eget blad også ville opslå stillin
gen ledig. 

Mødet slut kl. 23.45. 

Sign. Hans Guldager 
fung. sekretær 
Sign. Orla With 

bestyrelsesmedlem 

* 

BESTYRELSESMØDET 
den 31. august 1976 kl. 19.00 
Dagsorden: 1 protokol 

2 beretning 
3 generalforsamling 
4 havn og plads 
5 klubhus og fester 
6 sejlerskolen 
7 juniorafdelingen 
8 kapsejlads 
9 joller 

10 motorbåde 
11 sikkerhed 
12 bladet 
13 eventuelt 

1. Protokollen for bestyrelsesmødet d. 
3. august 1976 oplæstes. Der var ingen 
kommentarer til denne. 

Endvidere oplæstes referat fra eks
traordinært bestyrelsesmøde d. 12. au
gust. Referatet var skrevet af forman
den grundet sekretærens fravær. 

Som kommentar til dette referat 
nedlagde sekretæren protest imod, at 
bestyrelsen var gået med til at lade et 
fartøj, solgt af et medlem, blive liggen
de i havnen sæsonen ud, til trods for, 
at køberen ikke engang var medlem af 
SSF. Sekretæren udtalte, at det var 
fuldstændigt i modstrid med forenin
gens love, og noget sådant må en be
styrelse ikke gå med til. 

Formanden svarede, at bestyrelsen 
var enige i dette, men at man ikke hav
de kunnet se anden udvej for at redde 
skindet på næsen for medlemmet, som 
havde solgt fartøjet. 

2. Der oplæstes div. skrivelser, som 
toges til efterretning. Der var en del 
takkekort. 

Der forelå afregning for de tre junio
rer, der har været i Canada. Der var 
blevet indsamlet ialt kr. 5.408,85. For
eningen har betalt restbeløbet op til 
kr. 6.000,-. Resten er betalt af junio
rerne selv og deres forældre. 

Havneudvalget samt formanden og 
næstformanden havde blandt ansøg
ningerne til pladsmandsjobbet fundet 
frem til Ruben Olsen og havde haft en 
samtale med denne. Man havde drøf
tet betingelserne og var kommet til 
enighed. 

Der havde været afholdt frivillig auk
tion over den gamle kragejolle Kam
merat. Båden blev solgt for kr. 540,-. 

Oliefirmaet OK havde meddelt, at 
man ikke mere så sig i stand til at le

vere traktolin grundet vanskeligheder 
med at få det overført fra Sverige. For
manden havde undersøgt forholdene 
nærmere og var kommet til det resul
tat, at nok var betingelserne for over
førsel blevet ændret, men man kan 
sagtens få en ordning. Efter at have 
forelagt dette for oliefirmaet, er resul
tatet blevet dette, at man stadigvæk 
kan levere. 

Der er købt ny traktor til pladsen, 
pris kr. 31.000. Da man fik den gamle 
traktor så godt betalt, at der næsten 
kunne blive til en anden traktor med 
kost, købte man også denne. Kostens 
værdi var alene kr. 2.500,-. 

Man drøftede restaurationspriserne, 
som restauratricen havde anmodet om 
at få revideret grundet stigende om
kostninger. Man enedes om, at snaps 
sættes op med 10 øre og pilsner med 
5 øre, udover den stigning der frem
kommer af det såkaldte »Miniforlig«. 

Der var nogle ansøgninger fra jolle
sejlere om« rejsetilskud til JDM for 
»Flippere« samt til NM for samme jol
ler. Tilskuddene bevilgedes. 

Til aflastning af havneudvalget ene
des man om at tage Richard Nielsen 
ind som supplerende havneudvalgs
medlem, som SSF's love hjemler ret 
til. 
3. Generalforsamlingen, der er fast
lagt til tirsdag d. 26. oktober kl. 19.30, 
blev drøftet. Kapsejladschefen Else 
Madsen ønsker ikke genvalg. 

Formanden foreslog, at man gen
nemgik Havnereglementet, da der var 
visse ting, som burde være mere klart 
formuleret. Formanden, havneudvalget 
og sekretæren vil sammen udarbejde 
forslag til ændringerne. 

4. Havneudvalget påpegede, at der er 
for lidt plads ved køkkencontaineren; 
der må evt. fjernes et stykke af mu
ren. 

Vandposten ved El-skuret er ved at 
skride i vandet. Der må støbes cement 
omkring denne. Også posten ved mid
terbroen er i stykker. 

Nogle træer på ndr. plads må fæl
des, da de er i fare for at vælte. 

Man drøftede takster for pladsman
den for at køre spil og traktor for de 
medlemmer, der ønsker selv at tage 
deres både på land. Man enedes om 
kr. 15,- for kørsel med spillet og kr. 
25,- for kørsel med både spil og trak
tor. 

Formanden udtalte til havneudval
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get, at forholdet omkring et bestyrel
sesmedlems fartøj, som stadig ligger 
uberettiget på en plads, skal ordnes 
her og nu. Bestyrelsesmedlemmet ud
talte, at forholdet vil blive bragt i or
den senest d. 11. september. 

5. Lennart Larsen udtalte, at en eks
pert nu havde set på køkkenet og ville 
udarbejde et forslag til en omkalfat
ring, så køkkenet kunne blive bragt i 
overensstemmelse med de krav, der 
stilles af myndighederne. 

De kommende arrangementer, Svag
førefesten og Westturen, er i faste 
rammer. 

Vor ven Sigvard Wallenberg er kom
met i festudvalg i Malmø og har givet 
udtryk for ønsket om samarbejde mel
lem MSS og SSF. 

Afriggergildet d. 16. oktober kl. 18.30 
blev drøftet. Der var ønske om at få 
fornyet menuen, der jo i flere år har 
bestået af dyresteg. Man enedes om 
at forsøge med gule ærter med div. til
behør. 

6. Skolechefen oplyste, at der nu var 
een sejlads tilbage i sæsonen, nemlig 
»Gaffelriggerdagen«, hvori begge øvel-
sesfartøjer deltager. 

D. 25. september afholdes der sej
ladsprøve kl. 10.00. 

Vinterundervisningen er fastlagt, og 
første undervisningsaften er 5. oktober 
kl. 19.00. Tovværkskursus vil, som i 
fjor, blive ledet af Anders Mogensen 
og Bjarne Jensen. 

På forespørgsel om, hvorvidt man 
skulle arrangere radiotelefonistkursus, 
svarede sekretæren, at han havde talt 
med medlem nr. A 625, Birger Riis 
Hansen, der er telegrafist på Lyngby 
Radio. Birger havde tilbudt at under
vise gratis, og man enedes om at op
rette kursus efter nytår. 

7. Fra juniorerne oplystes det, at ju
niorerne havde deltaget i DM for yng
linge ved Flakfortet. 

Søren Ballast har fået bevilling til 
vognmandskørsel til Skovshoved til 
kapsejlads inden for rammen 200,-
kroner. 

8. Else Madsen udtalte, at Amager
kredsens hovedkapsejlads nu var over
stået. Tilbage havde man nu kun 
»Bandholm-Shipmann« samt »Hveen 
Rundt«. 

9. Formanden oplyste, at en jollesejler 
havde forvoldt en skade på en anden 
båd. Dette fik bestyrelsen til, da der 
intet var til punkt 10, motorbåde, at gå 
over til punkt 11, sikkerhedsafdelin-
gen, og man enedes om, at det måtte 
være en opgave for sikkerhedsafdelin-
gen at kontrollere, at bådejerne også 
har deres lovpligtige ansvarsforsikring 
i orden. 

12. Til Bladet var der intet. 

13. Eventuelt intet. 

Sign. Hans Guldager 
formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

NYE MEDLEMMER 
som søger optagelse 

i SunMy. Szj&jLoÅ&uyUf 

A 378 Benny Hedegård 
Hannovergade 12, S. 

A 432 Johnny Hedegård 
Njalsgade 40, S. 

A 543 Ulla Nybro 
Chr. Svendsensgade 1, S. 

A 794 Anna Grethe Tipsmark 
Store Krog 10, S. 

A 889 Knud Bjerring Nielsen 
Badensgade 13, S. 

A 925 Børge Christiansen 
Milanovej 10 B, S. 

A 971 Erik Jensen 
Hans Jægers Vænge 8, Ka. 

B 168 Leif Ipsen 
Islands Brygge 33, S. 

J 40 Jessie M. Mc Dougal 
Amager Boulevard 129, S. 

J 45 Anette Sonne Nielsen 
Milanovej 25, S. 

J 52 Maj-Britt Sonne Hansen 
Syriensvej 34, S. 

ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i 
først udkomne nummer af S.S.F. 
Protest skal skriftligt tilstilles besty
relsen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen. 

4, 

For juniorerne har det været en meget 
travl sæson med deltagelse i mange 
kapsejladser. 

I Danmarksmesterskabssejladserne, 
der blev afviklet med 5 sejladser i me
get hårdt vejr, opnåede YD 64 en 13. 
plads, YD 101 blev nr. 16, YD 24 nr. 19 
og YD 31 nr. 25. Der var tilmeldt 31 
både. 

ØSF's holdkapsejlads måtte på 
grund af manglende vind holdes i 2 
omgange, den 21.-22. august og den 
26. september. Der deltog hold fra 5 
klubber med 3 både fra hver. Række
følgen blev: 

Tårbæk Sejlklub. 
KDY. 
Sundby Sejl Forening. 
ØSF. 
KAS. 
Lørdag den 18. og søndag den 19. 

september afholdt ØSF Øresundsme-
sterskab for ynglinge. Her deltog vi 
også med alle 4 både. YD 101 op
nåede en placering der gav 5. præmie, 
medens YD 24 blev nr. 12, YD 64 nr. 14 
og YD 31 nr. 15. Der deltog 24 både. 

Endelig har vi selv afholdt Amager
kredsens hovedkapsejlads, hvor også 
alle 4 ynglinge deltog, og de var så 
beskedne at sætte sig på de fire før
ste pladser i rækkefølgen 31, 101, 64 
og 24. Der deltog ialt kun 6 både. 

Og så er sæsonen ved at være slut, 
og bådene skal rigges af. Du må ger
ne kigge ned i havnen i weekend'er, 
der skal nok blive noget at give et nap 
med. Optimistsejlere skal også møde 
til rengøring af joller og vinterklargø
ring. 

Og så er der juniorbal den 20. no
vember. 
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Ad dagsordenens pkt. 3: Valg 

Til havneudvalgsmedlem foreslås 
medlem nr. 33 Erik Kristiansen. 

Foreslået af medlem nr. 828 Jørgen 
Christiansen m. fl. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 
Lovændringsforslag 

Forslag nr. 4.1: 
§5 (side 5), 3.-4. sidste stk., der om
handler supplerende medlemmer til 
div. udvalg foreslås slettet og erstattet 
med følgende: 

Sammen med de valgte repræsen
tanter kan bestyrelsen supplere alle 
udvalg med medlemmer udenfor be
styrelsen i nødvendigt omfang. Sådan
ne supplerende udvalgsmedlemmer 
har kun charge som medhjælpende 
og rådgivende, og har, ved evt. delta
gelse i bestyrelsesarbejde, taleret, 
men ikke stemmeret. 

I kapsejladsudvalget skal findes en 
repræsentant for jollesejlerne og en 
repræsentant for motorbådssejlerne. 

Foreslået af bestyrelsen. 

Forslag nr. 4.2: 
§9. Efter sidste stk. foreslås tilføjet: 

Udmeldelse skal, for at kunne reg
nes for værende gyldig, skriftligt være 
bestyrelsen i hænde inden en forfalds
dag, 1. januar og 1. juli. 

Foreslået af bestyrelsen. 

Forslag nr. 4.3: 
§ 12 (side 10), efter 4. stk. foreslås ind
føjet: 

Sådanne medlemmer kan, efter sø
sætning af fartøj, og hvis der er plads 
i havnen, henligge på ledig plads i 8 
dage for tilrigning. 

Såfremt fartøjet ikke fjernes fra hav
nen efter de 8 dages forløb, vil fartøjet 

blive taget på land for ejerens regning 
og risiko. 

Eventuelle gentagelsestilfælde vil 
medføre udelukkelse af foreningen. 

Foreslået af bestyrelsen. 

Forslag nr. 4.4: 
I § 6 foreslås tilføjet: 

Bestyrelsen i Sundby Sejl Forening 
skal i løbet af 3 uger indkalde til eks
traordinær generalforsamling, når der 
finder udskiftning sted af bestyrelses
medlemmer udenfor valgperioden 
undtagen ved dødsfald, sygdom, fri
villig afgang uden tvang, således at 
medlemmerne får mulighed for at få 
oplysning og indflydelse på klubbens 
videre udvikling og forhold. 

Foreslået af medlem nr. 666 P. Niel
sen. 
Forslag nr. 4.5: 
I § 5 foreslås tilføjet: 

Bestyrelsesmedlemmer af Sundby 
Sejl Forening må ikke være i bestyrel
sen af andre sejlklubber udover de i 
Dansk Sejlunion tilknyttede overord
nede tillidsposter. 

Foreslået af medlem nr. A 666, P. 
Nielsen. 

Forslag nr. 4.6: 
Undertegnede foreslår, at medlemsan-
tallet nedsættes til 800. 

Viggo Hind og K. Blichfeldt Olsen. 

Vinder af krydsord: 
Kirsten Palm, 
Astridsvej 16, 2770 Kastrup. 

Ad dagsordenens pkt. 5: Andre forslag 

Forslag nr. 5.1: 

Ændring til havnereglementet. 
§2, efter 2. stk. foreslås tilføjet: 
Når et medlem forlader sin bøje

plads, skal det ved skilt tilkendegives 
om pladsen er ledig, og hvor længe. 

Pladser, der er ledigblevne på grund 
af ferie, eller længere tids ombygning, 
eller andet, kan kun havneudvalget 
disponere over. 

(Næste linie: således ledigbl. osv. 
slettes.) 

Foreslået af bestyrelsen. 

Forslag nr. 5.2: 

Ændring til havnerelementet. 
§3 (side 18), øverste sætning fore

slås ændret til: 
Disse skal være forsynet med det, 

til enhver tid gældende mærkat for 
betalt plads. 

Foreslået af bestyrelsen. 

Forslag nr. 5.3: 

Ændring til havnereglementet. 
§9. Sidste sætning - Eller anden 

anerkendt sejlklub - foreslås slettet. 
Foreslået af bestyrelsen. 

Forslag nr. 5.4: 

Bestyrelsen foreslår køkkenet udvidet 
og moderniseret i henhold til de krav, 
som sundhedsmyndighederne har stil
let. 

Forslag nr. 5.5: 

Generalforsamlingen opfordrer besty
relsen til at ændre medlemsbladets 
udseende og udstyr med henblik på 
at nedbringe udgifterne til bladet be
tragteligt. 

Foreslået af medlem nr. 972, Th. 
Brønnum Jensen. 

TAL SEJL MED DIN LOKALE 
SEJLMAGER— 

WOLTECRAFT Nu vinterpriser på sejl og alle presenninger til levering 

RACING inden 1/1 1977-
Tlf.: (01) AM 7114-Strandlodsvej 13, 2300 Kbhvn. S. 
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Forslag nr. 5.6: 

Undertegnede indsender herved for

slag om, at Allan Petersen, gartner, 

bliver kontingentfri, så længe han gi

der holde vore blomster så smukt. 

Indsendt af medlem nr. 862, Grethe 

Jacobsen. 

Forslag nr. 5.7: 

Havnereglementets §1, tilføjelse efter 

sidste linie, således at sidste stk.s ord

lyd er således: 

Fartøjer over 13,0 m længde og/eller 

3,10 m bredde kan ikke tildeles havne

plads, hvis de ikke tilhørte et medlem 

af SSF før lovens ikrafttrædelse den 

29.10.1974. Ved salg eller udskiftning 

af fartøjet gælder max. bredde og 

længde for alle. 

Foreslået af medlem nr. 383, F. 

Kempf. 

Forslag nr. 5.8: 

Havnereglementets §2, tilføjelse efter 

1. stk., så ordlyden bliver således: 

Havneplads kan kun tildeles med

lemmer med lystfartøjer. Ved betaling 

af havneplads udleveres et farvet num

mereret mærke, der skal påklæbes 

fartøjet, så det ses tydeligt fra land

fast fortøjnings ende. Derefter skal der 

uddeles et antal mærker af anden far

ve ved sæsonens start til de fartøjs

ejere uden plads, der har længst an

ciennitet. Antallet kan variere efter 

havneudvalgets skøn. Disse både må 

benytte ledige pladser. 

Foreslået af medlem nr. 383, F. 

Kempf. 

Forslag nr. 5.9: 
Havnereglementets § 2, 2. stk., sidste 

linie, som lyder således: uden havne

udvalgets tilladelse, slettes. 

Foreslået af medlem nr. 383, F. 

Kempf. 

Forslag nr. 5.10: 
Havnereglementets § 2, 3. stk., som ly

der således: Således ledigblevne plad

ser kan kun havneudvalget disponere 

over, slettes. 

Foreslået af medlem nr. 383, F. 

Kempf. 

Forslag nr. 5.11: 

Havnereglementets §4 erstattes af 

følgende: 

For at komme på ekspektancelisten 

for uddeling af havnepladser subsi

diært lånepladser, skal ansøgning 

skriftlig meddeles bestyrelsen inden 

den 1. marts. 

Bestyrelsen udfærdiger herefter 

gældende ekspektanceliste for kalen

deråret ud. 

Alle pladser i havnen, som ikke ret

tidig er blevet betalt, overgår til for

eningens disposition. 

Foreslået af medlem nr. 383, F. 

Kempf. 

BÆBEBØL6EN 

Når disse linier læses, er sæsonen 

slut, og radiostationen er lukket for 

denne gang. 

I skrivende stund mangler der end

nu 14 dage, hvortil der skal skaffes 

vagter. Det har været svært i den sid

ste tid, nu, da sejlerne er flyttet hjem 

og ikke gerne bevæger sig ud i den 

mørke aften. 

Men det er gået hidtil, og jeg tror, at 

det også går de sidste 14 dage. 

Jeg kan ikke sige, at det er gået 

dårligt med at skaffe vagter i år, men 

jeg kan heller ikke sige, at det er gået 

godt, idet jeg nemlig har måttet træk

ke alt for meget på en liile bitte flok, 

der altid har været rede til at tage en 

tørn, når de kunne se, at jeg var på 

»sammenbrudets rand«. 

Det er sådan, at mange - bemærkel

sesværdigt nok også folk, der ikke 

selv har radio - har foreslået, at det 

burde vedtages ved lov, at ALLE MED

LEMMER skulle forpligte sig til at tage 

en vagt. 

Jeg har svaret disse velmenende 

mennesker, at det lyder skønt, og at 

jeg imødeser med glæde et sådant for

slag på en generalforsamling. MEN ... 

jeg tror bare ikke på det - og det skul

le heller ikke være nødvendigt. Jeg 

tror personligt, at denne opgave skal 

løses på frivillighedens grund. 

Det kunne ønskes, at nogle af sej

lerne ville vise, at de gerne vil arbejde 

sammen med motorbådsfolkene; sej

lerne vil dog gerne, at motorbådsfol

kene arbejder sammen med dem som 

ledsagebåde ved kapsejladser. 

Eller hvad med alle de bådejere, 

hvis både ligger for svaj udenfor ... 

Jeg tænker, at de stadig har deres far

tøjer liggende, selv efter at deres evt. 

forsikring ikke mere dækker dem for 

skader, og det er nu, i efteråret, at 

blæsten spiller Sjavs med deres både 

og river dem løse. Hvem er det, der 
har balladen med de løsrevne både 
og henter dem i havn, ofte med fare 
for selv at komme i vanskeligheder? 
Det er sågu' motorbådsfolkene, kære 

venner!!! Tænk på det venner, når ta

len er om, hvor dårligt man bliver be

handlet i SSF. 

For at komme tilbage til begyndel

sen ... Når sæsonen nu er slut, vil 

jeg foreløbig rette en tak til alle dem, 

der har deltaget i vagterne, og en sær

lig varm tak til de få gutter, der aldrig 

sagde nej, selv om jeg kom en time før 

en vagt skulle tiltrædes - dem kalder 
jeg for sejlsportskammerater. 

Tak! Og på gensyn! 

Sundby Sejl 630 

Reinhardt Hansen 

Kapsejlads 

Jeg vil gerne herigennem sige tak til 

alle sejlerne for den smukke blomst 

og det dejlige smykke, jeg har fået. 

Samtidig vil jeg sige tak til alle, der 

har hjulpet mig både som medhjælpe

re på dommerbåden og til de medlem

mer, der har stillet deres både til rå

dighed. Og sidst men ikke mindst: tak 

for det gode kammeratskab. 

Hilsen Else 

SKURENE 
Der mangler numre på en del skure. 

Da alle skure skal være forsynet med 

nummer, kan dette fås på kontoret 

torsdag aften i kontortiden. 

Havneudvalget vil sidste søndag i 

november gennemgå samtlige skure. 

Skure uden nummer vil blive oplukket 

uden varsel. 

Havneudvalget 
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4 

Canada-turen fortsat 

Søndag formiddag mødtes vi med 

de andre deltagere i VM, heriblandt 

11 danske og 3 norske sejlere. Der 

skulle være sejlmåling og uddeling af 

både. Dette foregik ikke helt gnid

ningsløst, for den båd vi fik tildelt var 

en gammel træbåd med træmast. Her 

skal lige tilføjes, at ifølge programmet 

skulle alle både være af glasfiber. Nå 

- efter en del diskussion lykkedes det 

os at tiltuske os en stålmast, og Gott-

schling lånte os skødevisere og en 

bedre Genua end den, vi selv havde 

medbragt. Søndag aften var der vel

komstparty i Toronto Sailing and Ca-

noe Club, der stod som arrangør af 

stævnet. 

Næste dag hentede vi nogle af de 

andre danskere, der boede på hotel 

inde i Toronto. Vi skulle på havnen og 

have bådene gjort sejlklar, inden der 

om eftermiddagen var prøvesejladser. 

Det lykkedes os da også at få gjort 

»Pinafore«, som båden hed - den blev 

ganske vist omdøbt af de andre til 

»Kulissen« - acceptabel. Efter prøve

sejladserne var der inviteret til recep-

På beddingen. 

tion hos Canadian Wayfarer Associa-

tion's præsident, Dr. Preston. 

Skippermødet tirsdag startede kl. 9, 

og kl. 11 skulle 1. sejlads starte. Men 

på grund af svigtende vind blev den 

udsat, hvilket vi, som dagene gik, væn

nede os til, det skete ved alle sejlad

serne undtagen én. Sejladsen blev 

dog gennemført, men ingen skandina

viske både var med fremme, den bed

ste blev nr. 22 med os lige efter. Kl. 20 

samme aften afholdt arrangørerne vin-

og osteparty, som vi dog ikke deltog i. 

Vi tilbragte aftenen hos Gottschlings 

sammen med 3 andre danskere. 

Med lidt forsinkelse blev 2. sejlads, 

der skulle starte onsdag kl. 10, også 

gennemført. Jan og jeg var alene i 

båden den dag, for Iver var syg. Vores 

bil viste sig at være så utæt, at han 

havde fået kulilteforgiftning. En grim 

historie, som gav ham 4 meget ube

hagelige dage, før han igen var helt 

på mærkerne. 

I 3. sejlads blev der nedlagt protest 

mod os. Den blev senere taget til føl

ge, hvilket skete medens vi, ifølge 

programmet, var på vej til Ontario 

Place, hvor vi alle skulle mødes om 

aftenen. Vi troede, det var et fælles 

arrangement vi skulle til, men fandt 

snart ud af, at det kun var indgangs

billetten, der var »fælles«. Den aften 

vik vi vore dyreste pølser til middag, 

2-3 gange prisen udenfor Ontario 

Place. Ontario Place er en slags for

lystelsespark bygget ved søen, den 

har koncerthaller, restauration og bio

grafer. Den ene, en mægtig én, viste 

en vældig god film, som vi var inde 

at se - gratis var det. Der findes også 

en lystbådehavn, hvor en havneplads 

koster lige så meget som en stor båd 

herhjemme, omkring kr. 200.000,00. Det 

var altsammen meget exclusivt. 

4. sejlads torsdag blev også udsat, 

men denne gang på grund af styrtregn. 

Da vi endelig kom i gang, planede vi 

hele tiden og kunne næsten intet se. 

Så sprang bomnokken, og det tog jo 

lidt tid at få det lavet. Da vi så skar 

op på bagbord halse for at prøve 

krydset, blev skødevisere med skruer 

og det hele revet op. Forinden havde 

vi bundet masten fast, for at den ikke 

skulle kvase fordækket, når vi læn

sede. Til sidst blev uvejret med torde

nen for meget for båden, og vi med

delte dommerbåden, at vi udgik. På 

vejen ind lagde vinden sig pludselig, 

Bil til 350 dollars. 

men søen var høj, og Iver var syg. 

Han sad i læ og forsøgte at kaste op, 

men det blev dog kun til vand, for han 

havde intet spist, siden han var ble

vet syg. 

Da de andre havde fuldført sejlad

sen, var Iver ved at være helt kvik 

igen, og efter et bad kunne vi igen 

mødes med de andre. På havnen stod 

en bus klar til at køre os til Niagara 

Falls. Det er et imponerende vand

fald, som blev fotograferet ivrigt. Der

efter tog vi en tur op på bjerget, der 

ligger ved Niagara. I et hus bygget 

heroppe var vi inde og se delfiner. 

Da det var blevet mørkt, kørte vi igen 

ned til vandfaldet, der nu var belyst 

med projektører. Det var et storslået 

syn. 

Turen tilbage til Toronto var præget 

af træthed og derfor temmelig stille, 

mange af os fik sig en lille lur. 

Fredag blev 5. og 6. sejlads afviklet 

uden større problemer. I 6. sejlads fik 

vi vor bedste placering: en 13. plads. 

Aftenen var uden arrangementer, så vi 

gik en tur ud og så på byen sammen 

med et par kammerater fra Århus. 

7. og sidste sejlads foregik lørdag 

formiddag, og som sædvanlig uden 

særlig vind. Den blev vor dårligste af 

de gennemførte sejladser, hvilket nok 

skyldes en for dårlig koncentration. 

Sammenlagt fik vi en 26. plads af 31. 

D.v.s. vi blev nr. 2 af skandinaverne, 

den bedste blev nr. 25 kun 4 points 

foran os. De havde ikke en udgået og 

heller ikke en diskvalifikation, som vi 

jo desværre var belemret med. Efter 

sejladserne fik alle deltagere erin-

dringsgaver. Vi hjembragte et krus af 

keramik, en bakke med OL-motiver på 

samt et flot glaskrus, hvorpå Sailing 
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and Canoe Club's mærke står i rødt. 

Om aftenen blev der afholdt en stor

stilet afskedsmiddag på et af de fine

ste og dyreste hoteller i omegnen. En 

flaske vin kostede fra 7,70 til 11 dol

lars, så vi nød vort isvand. 

Præmieoverrækkelsen fandt sted 

under middagen. 1. pladsen gik til 

England i W 3883 sejlet af 2 brødre, 

2. plads til USA med far og søn i bå

den, og 3. pladsen til Canada, hvor 

»rorsmanden« hed Linda Sweet, og 

som gast havde hun sin mand. 

Der var flere taler under middagen, 

og overrækkelse af de krus og Sund

bystandere, vi havde medbragt til ar

rangør og klub. Vi fik K. H. Jensen fra 

SAS Sejlklub til at overrække gaverne 

fra os. K. H. Jensen er sekretær for 

Scandinavian Wayfarer Association, 

og var tillige den mand, der i sin tid 

introducerede Wayfarer her i landet. 

Han klarede overrækkelsen med bra-

vour, holdt en lille fin tale, hvori han 

fortalte om SSF s hjælp til vor rejse. 

Derefter fik vi et yachtflag af Toronto 

Sailing and Canoe Club med hjem til 

SSF. Dette er overgivet til formanden. 

Så blev det søndag, og vor hjem

rejse var næste program. Vi havde 

fået ændret vore billetter således, at 

vi kunne rejse over Montreal, og der

fra med et SAS fly til Kastrup, på den 

måde kunne vi følges med de andre 

skandinaviske deltagere. 

Vor hjemkomst til Kastrup mandag 

formiddag blev en lidt kedelig afslut

ning på en pragtfuld rejse. Jans taske 

og min kuffert var borte, og vi måtte 

tage hjem uden dem. Heldigvis duk

kede SAS op på vore adresser med 

dem tirsdag aften, og vi kunne igen 

glæde os over en helt igennem vidun

derlig oplevelse, som vi med dette si

ger alle vore klubkammerater tak for, 

at vi fik lov at være med til. 

Med sejlerhilsen 
W 4202 
Iver, Jan og Henrik 

Breve til SSF 

Vi takker hermed alle vore venner i 

SSF for udvist opmærksomhed ved 

vort sølvbryllup. 

Ester og Karl Bjørn 

EPISODER FRA EN 
SØMANDS LIV 

Vi sejlede 3 rundture mellem Skot

land og Norge, props og kul, alt Ipsset 

med håndkraft, men som forud bemær

ket uden skældsord fra oven, men med 

een gennem tiderne oplært evne til at 

udnytte magt og mennesker (drenge) til 

det yderste, og det mærkelige er, at 

man sagde til sig selv, ja værre kan det 

da ikke blive, men det blev det alligevel. 

Hvad vi fik at leve af, tør jeg slet ikke 

begynde at nævne af frygt for at gøre 

disse sandfærdige episoder skade. 

Under et ophold i Leith var jeg 

kommet til skade med min hånd. 

Lediggangen brugte jeg til at gå hen på 

et skib, der lå loge foran os. Grundet 

krigen var det forbudt, men de venlige 

bobbyer så gennem fingrene med os 

drenge og ville ikke bøje sig for 

kaptajnens ønske, at jeg skulle have 

den største bøde, der kunne gives for 

min store forseelse at være gået i land i 

arbejdstiden uden landlov. 

Der blev afholdt forhør ombord, og da 

beviserne forelå klart, blev jeg idømt 

fradrag af % måneds hyre. Vi sejlede til 

Nykøbing Sjælland og inden ankom

sten dertil, forløb kaptajnen sig ved at 

foreslå, at dersom jeg ville give 1/2 

måneds hyre til Sømandsmissionen, så 

skulle jeg slippe med det. Men den gik 

jeg dog ikke på, at han skulle stå med 

palmer i hænderne og få takkeskrivelse 

for mine surt fortjente penge. 

Nu mente jeg, at jeg havde lært nok i 

skonnernter, afm. 4- bøden, var hjemme 

i 6 dage og mønstrede i: 

3. m. Fuldskib Karmø af Skudenæs den 
15/61916 i Korsør. 
Afsejlede fra Korsør til dokning i 

Kristianssand i Norge, og man følte sig 

betydelig bedre tilpas under de større 

forhold. 

Efter dokning gik vi til Buenos Aires, 

hvorfra vi afsejlede 12. januar 1917 med 

korn til Queenstown. 

Tyskerne havde lige erklæret den 

uindskrænkede undervandsbådskrig, 

og mange sejlskibe gik tabt. Vi havde en 

ualmindelig lang rejse -134 dage i søen 

mod almindeligvis ca. 90 dage. Grun

den kan kun tænkes at være kaptajnens 

mangel på erfaring med vejrforholdene 

i Atlanten, da han aldrig havde været 

uden for Nordsøen. Der sker jo meget 

på en lang rejse. Et skib lastet med korn 

fra Sydamerika har sædvanligvis mange 

rotter, og hvad det så kan blive til i antal 

efter 4 måneder i søen, kan kun en 

sømand tænke sig til. Vore køjer havde 

vi tilskoddet, og dog skete det for en 

bykammerat, vi var tre fra samme 

provinsbyombord, at da han ved udpir-

ring sprng ud af sin køje, skreg han af 

smerte, og det viste sig, at rotterne 

havde afskrabbet den tykke hud under 

hans fodsåler. Skulle vi ind og purre ud 

i ruffet, tændte vi en flagermuslampe 

først, da lys var det eneste, rotterne 

havde en smule respekt for. Om 

morgene lige før lysning var dækket 

levende af disse uhyggelige store sorte 

bæster, der skulle op og slikke dug på 

skibssiden, det var det eneste væde, de 

kunne få. 

Proviant og ferskvand blev rationeret. 

Vi knuste majs med en mukkert i en 

sejldugspose og blandede dette med de 

sidste knuste stumper af skonrokker 

(hårdtørret brød til brug i redningsbå

de). Saltkødet og flæsket fik selvfølgelig 

en tanke. Efter 3 md. i søen begyndte 

sygdommene i form af beri-beri, store 

samlinger af blødt dødt kød på arme og 

ben, og vi heldige fik lettelse i form af 

store bylder, jeg talte, da jeg afmønstre

de, 56 ar på begge arme. 

Skibet var på 300.000 tons, besætnin

gen forude 14 mand hvoraf vi, da vi 

nærmede os Irlands kyst, var 6 arbejds

dygtige til at gå tilvejrs. 3 andre kunne 

tage ror, når de fik lov at sidde ned. 

Nu havde vi heldet med os. I mere end 

en uge krydsede vi frem og tilbage 

udfor kysten med det stærkt begroede 

skib, for små sejl, da vi kke havde 

kræfter til at bjerge sejl i tilfælde af 

storm. Morsede vor t navn og bestem

melsessted til armerede trawlere. Holdt 

ud fra kysten om natten og ind om 

dagen, da der ingen fyr var tændte. Vi 

hørte skud om natten og passerede 

hver dag drivende vraggods, så blev en 

armeret trawler ked af at se os ligge der 

som let bytte for tyskerne og slæbte os 

ind på Queenstown red. Her skulle vi 

ligge for moorede ankre, d.v.s. først et 

anker ud med 115 fv., så lader man det 

andet anker gå, hiver så ind på det 

første og kommer således til at ligge 

midt imellem og kan svaje på skibets 

længde. Med de få kræfter vi havde i 

behold, tog det til hen på eftermidda

gen at gøre vore sejl fast og så moore 

skibet. Så blev storbåden gjort klar, for 

kaptajnen skulle i land (med style). 

(fortsættes) 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

£fc} Amagerbanken 
- den er nærliggende. SE*.«** 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V » 35 6788 

1. november 1976 flytter vi 

til ny og storre butik (v. Drottning Torget) 

Meget nårmere Oresundsbådene 

Båd rad i o og Walkie Talkie 

BENO RADIO- & BÅTTILLBEHdR AB 

Nye adr. Gronegatan 11 (hj. Norregatan) 

21127 - Malmo - Tlf. 0094640 11 1464 

- DU ER MEGET VELKOMMEN -

Ring direkte hjem med 

S.P. VHF-radiotelefon type RT-144 
55 kanaler 

25 watt 

Pris kr. 3500- excl. moms (12 v) 

S.P. forhandler 

I. STENGAARD MEYER 

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S 

TELEFON (01)58 30 45 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 
Dr. Elisabethsalle 1 

30 70 02 
Valby Langgade 226 

DET ER EN GOD INVESTERING 
at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1400 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 

ansv. redaktør holger møller, postparken 30, kastrup, 50 41 01 . tryk: karl povlsen, svanemosegardsvej 4, kbh. v. telf.: 35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S. - Tlf. 58 32 96 

V MEDLEM AF DANSK IDRÆTS-FORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Hans Guldager, Nyvang Allé 11 50 73 23 og 

13 73 23 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, Amagerbrogade 197,1 55 79 39 
Richard Nielsen, Hardangergade 3, st ØB 5823 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Vagn Preisler, Artillerivej 44, 4., 2300 S AM 5844 
Lennart Larsen, Højdevej 18, 2300 S 55 46 86 

Kapsejladschef: Bent Knudsen, Nyrnberggade 30, 2 58 74 05 
Skolechef: Bent Petersen, Stolemagerstien 17, S 58 49 37 
Juniorleder: Carl Steffensen, Englandsvej 86, S 58 27 72 

Jollerepræsentant: Jørgen Bengtson, Bregnerødgade 3 ÆG 8333 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, c/o Pehrson, 
Lyngbyvej 160, st. tv 18 22 76 

Redaktør: Holger Møller, Postparken 30, Kastrup 50 41 01 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Øresundsvej 74 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Forsidebilledet: Juniorerne på sommerferie. 

Kasserer 

formanden 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag 

kl. IO-SO.30 
i klubliusei 
tlf. 50 35 80 

ICeilaktoren 
ti'ii'fiVs den *i<l«4e 

torsdag i liver 
måned 

Husk postgiroen 70 56516. Ved 

indbetaling opgiv medlems-nr. 

E R  D I N  F O R S I K R I N G  I  O R D E N ?  

bmk mm mm mm mm tmmm mm nmm mm mm mm mm mm 

#1 

J U L E T R Æ S F E S T  
for medlemmernes børn afholdes 

søndag den 19 december kl. 14.00 
Husk voksne betaler kr. 5.00 i entré 

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. 
Festudvalget 



Formandens beretning ved 
GENERALFORSAMLINGEN 
den 26. oktober 1976 
Det er atter min tunge pligt at med

dele generalforsamlingen, at 3 af vore 

afholdte medlemmer er afgået ved dø

den. 

Den 20. april døde medlem nr. 272 

Gunnar Østergaard; han var en sær

deles flittig skribent både i vores eget 

blad og i den øvrige sejlsportspresse 

og var i en årrække medlem af blad

udvalget. Han har under min tid som 

formand fået tildelt Sundby Sejlfor

enings hæderstegn. 

Den 21. april døde Poul Larsen, 

medlem nr. 219, bedre kendt som ma

leren. 

Og den 3. oktober afgik medlem nr. 

619 Leon Petersen under tragiske om

stændigheder ved en bilulykke ved dø

den. Leon var sejlmager og har igen

nem tiden syet flere sejl til forenin

gens egne både. 

Æret være deres minde. 

Den alvorligste begivenhed, som har 

ramt søsporten i dette efterår, har væ

ret regeringens og forligspartiernes 

lovvedtagelse af bådskatten ... en 

skat udarbejdet på et så vilkårligt 

grundlag som kaskoforsikringen er en 

uværdig og uretfærdig foranstaltning, 

hemmeligholdt til det sidste for at 

undgå de protester, der uvægerligt 

ville komme. 

Selv både til ungdomsbrug og sko-

lesejlads bliver beskattet med 50 pro

cent af kaskoens pris efter 1. decem

ber. 

Dansk Sejlunion har gennem Idræts

forbundet protesteret mod dette for

hold, og det eneste svar, der til dato 

er kommet fra kompetent side, er at 

vor protest er modtaget og ellers in

tet. 

Jeg er fra Dansk Sejlunion blevet 

anmodet om at undersøge mulighe

derne for at sikre os på anden måde. 

Disse muligheder er meget små, 

men man kunne tænke sig den mulig

hed at oprette en såkaldt havarifor

ening. Der skal være mindst 200 med

lemmer og disse skal betale et ind

skud på mellem kr. 2-3.000 plus de

res sædvanlige præmie; yderligere bør 

der være en selvrisiko på kr. 5.000, alt 

efter bådens værdi. Dette er en svag 

mulighed for at undgå beskatning, og 

alligevel er denne sikringsform ikke 

skudsikker over for lovgivningen. Er 

der interesse for dette, vil jeg gerne 

høre herom. 

Den største arbejdsplads i bestyrel

sen er uden tvivl i dag havn og plads, 

vi har her haft alvorlige problemer at 

kæmpe med hele sommeren og efter

året. Havneudvalget fik ved forårsge-

neralforsamlingen et nyt medlem efter 

Jens Green - nemlig Gunnar Hou. Han 

kom uden tvivl med de bedste forud

sætninger og en mening om at gøre 

et godt stykke arbejde; arbejdspresset 

og nerverne må have været for meget 

for Gunnar Hou, der tog nogle vilde 

og ustyrlige dispositioner, der nær 

havde splittet bestyrelsen for alle 

vinde. 

Vi prøvede i bestyrelsen at hjælpe 

Gunnar Gou på den rette vej, men 

utallige berettigede klager fra bitre og 

sure medlemmer i massevis, og yder

ligere selvtægt over for et medlem, 

gjorde, at jeg med bestyrelsen i ryg

gen måtte bede Gunnar Hou om at gå, 

og jeg tager selvfølgelig det fulde an

svar herfor. 

Jeg skal på nuværende tidspunkt 

ikke yderligere komme ind på Gunnar 

Hou's meriter, blot oplyse, at besty

relsen senere har modtaget et brev 

fra Gunnar Hou med en erkendelse af, 

hvad der er sket og en undskyldning 

herfor. 

Første suppleanten Holger Larsen 

blev indkaldt til bestyrelsen som med

lem af havneudvalget, og det er klart 

at et medlem af havneudvalget har et 

stort handicap ved at blive taget ind 

midt i sæsonen, alligevel har Holger 

Larsen her udført det arbejde, som 

man med rimelighed kan forlange, 

upåklageligt. 

Det var nødvendigt for bestyrelsen, 

hvis havneudvalget fortsat skulle have 

chance for at fungere, at indkalde et 

interesseret medlem til dette udvalg. 

Richard Nielsen, som i manges øjne 

gik rundt og virkede som en selvbe

staltet havnefoged, meldte sig frivilligt 

til at gøre et stykke arbejde, og han 

har her arbejdet loyalt og med inter

esse i havnens problemer, selv om der 

i vore love står, at et sådant medlem 

kun kan være rådgivende. 

Vi må med skam erkende, at det 

ikke i år har været muligt at holde 

havnen fri for de såkaldte pladspira

ter. Det er ikke her alene, det har væ

ret sådan, overalt i Øresundsområdet 

har der været panik og desperation -

selv i havne med kommunalt ansatte 

til at være bussemænd. 

Der er en svag trøst at hente i at 

inden for den nærmeste fremtid, er en 

storhavn i Kastrup klar med 700 båd

pladser, og i løbet af næste år, om alt 

går vel, skulle Sejlklubben Lynetten få 

deres egen havn med 650 bådpladser 

i alt, endvidere er Københavns kom

mune i fuld gang med at planlægge 

en havn lige uden for vore døre til 

1.000 både, med strandpark, parke

ringspladser og hele herligheden -

om få år bliver det ikke et spørgsmål 

om at være i havnene, men et spørgs

mål om at være på vandet. 

Vi har i år indført pladsmærkater 

til dem med fast plads i havnen, dette 

vil sikkert virke udmærket, om de blev 

anbragt og anbragt rigtigt. Når næste 

sæson begynder, må det være alles 

pligt at få disse mærkater udleveret og 

sætte dem på bådene på den rigtige 

måde. Udover mærkater til de faste 

pladser, er der også en mærkat i an

den farve til de få, der kan få tildelt 

en låneplads, det er ligeledes vor me

ning at samtlige småbåde, rojoller 

m. m. til næste år skal være forsynet 

med en mærkat for at vise, at der er 

betalt pladsleje for dem. Vi vil ligele

des på samtlige havnepladser indføre 

de kendte røde og grønne skilte med 

dato, der viser om pladsen er optaget 

eller ledig i nogle dage. 

Vor mangeårige pladsmand tog sin 

afsked i september måned af egen fri 

vilje, ikke fordi han var utilfreds med 

løn eller ansættelsesforhold, men på 

grund af regnskabsmæssige proble

mer ved bådoptagningen, som var 

hans egen forretning. 

I den tid han har virket som vor 

pladsmand, har han udført et godt og 

tilfredsstillende arbejde for forenin

gen. 
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Ved avertering efter ny pladsmand 

fik vi en del ansøgere, meget få af 

dem havde beskæftiget sig med båd

optagning og arbejde på havn og 

plads før, og ingen af dem ville efter 

vort skøn kunne bestride jobbet med 

optagning af både, ansættelse af med

hjælpere samt regnskaberne med det

te på tilfredsstillende måde. 

Vi har antaget den bedste mand 

blandt ansøgerne, Ruben Olsen, som 

klarer det daglige arbejde godt. 

Den gamle pladsmands sædvanlige 

medhjælpere, Verner og Bent, så sig 

af regnskabstekniske grunde på da

værende tidspunkt ikke i stand til at 

påtage sig opgaven med bådoptagnin

gen. 

På dette tidspunkt tilbød vogn

mandsfirmaet Preben Jacobsen hav

neudvalget, at tage medlemmernes 

både på land med sine kranvogne til 

samme pris som hidtil med undtagelse 

af de helt store både og de meget 

små. Bestyrelsen tog en forhandling 

med vognmandsfirmaet ud fra den be

tragtning, at om ganske kort tid skulle 

bådene på land inden vinteren, og vi 

måtte give medlemmerne mulighed 

for, at alt kunne gå nogenlunde til

fredsstillende. 
En aftale blev indgået mellem besty

relsen og vognmand Preben Jacob

sen. Vi skulle påtage os indskrivning 

og modtagelse af gebyret for optag

ning på kontoret, som en vis kontrol 

med det hele. Det blev klart fastslået, 

at dette var et forsøg fra begge sider, 

om det kunne gøres på denne måde, 

og det blev ligeledes fastslået over for 

Preben Jacobsen, at medlemmerne 

fortsat ifølge lovene selv havde ret til 

at tage deres både på land med egne 

hjælpere, mod at pladsmanden be

tjente vogn og spil. 

Hele dette cirkus brød sammen, in

den det rigtigt var kommet i gang. 

Vognmandsfirmaet Preben Jacob

sen var utilfreds med, at en hel del 

medlemmer tog deres både på land 

ved egen hjælp eller med Verner og 

Bent som hjælpere; alt dette var til

ladt ifølge lovene, og det hverken 

kunne eller ville vi gøre noget ved, og 

da tilmed vognmandsfirmaet nægtede 

at underskrive den skrevne aftale og 

ganske kort efter meddelte os, at nu 

ville der ikke blive taget flere både på 

land til trods for, at vi på kontoret 

havde modtaget 106 tilmeldinger om 

optagning, det er ca. 18 procent af 

det mulige - og det inden optagnin

gen rigtig var begyndt - var gode råd 

jo dyre. 

Da dette var sivet ud, meddelte Ver

ner og Bent mig, at de i løbet af få 

dage havde fået deres regnskabstek

niske problemer løst, og at de var vil

lige til at tage bådene på land på sæd

vanlig manér, til samme pris som Pre

ben Jacobsen. 

Det må erkendes, at ikke alle både 

kan tages med vognen, og de med

lemmer, der ønsker det, kan stadig 

kontakte Preben Jacobsen, der er vel

kommen til at tage de både på land, 

som ønsker det. 

På havn og plads er der foretaget 

omfattende istandsættelser, der er 

bl. a. kommet det længe tiltrængte lys 

på søndre mole, vi har anskaffet en ny 

traktor plus en i reserve med kost. 

Ligeledes er der på det sidste foreta

get en renovering af det gamle maste

skur, det skulle således være muligt 

fremover, at opbevare masterne uden 

at få dem ødelagt; dette arbejde kom 

ret sent i gang, men dels ville vi ger

ne have pengene i kassen først, og 

dertil kom, at kommunen pludselig 

havde givet os et problem på halsen 

af de dyre. Vejdirektoratet meddelte 

os, at man med kort varsel ville gå i 

gang med udvidelse af Strandvejen 

med deraf følgende ekspropriering af 

en god bid af plads og parkerings

plads, og foruden dette skulle vi ifølge 

vor kontrakt selv bekoste et nyt hegn 

og flytning af lågerne. 

Ved forhandlinger hen ad vejen og 

med sædvanlig forståelse fra kommu

nens side, er det lykkedes at begræn

se afgivelsen af vort område til det 

mindst mulige - og endelig det sidste, 

kommunen har også erklæret sig villig 

til at bekoste et nyt hegn samt flyt

ning af lågerne med en omkostning 

på ca. kr. 25.000. 

Når vejen er færdig med cykelsti og 

græsrabatter, vil vi få en pæn og præ

sentabel indgang til Sundby Sejlfor

ening. 

Parkeringspladsen kan ikke undgå 

at blive mindre, selv om det er det 

dårligste stykke, man tager, men vi 

håber, vi til næste år vil kunne få pen

ge til asfaltering og dermed en op-

stribning af parkeringsbåse. På denne 

måde kan arealet udnyttes fuldt ud, så 

der endda bliver plads til flere biler, 

end vi har i dag. 

Der har været planer fremme om at 

inddrage de sidste haver på søndre 

plads til parkering; herom er der ikke 

taget bestemmelse endnu, og de på

gældende haveejere kan regne med 

endnu ét års frist. 

Ved forskellige lejligheder har jeg 

konstateret, at enkelte medlemmer ik

ke har tegnet ansvarsforsikring på de

res både; det er komplet uansvarligt 

og kan være til økonomisk ruin for 

dem selv og andre at undlade dette, 

og det står i vore love, at der skal 

være i det mindste en sådan forsik

ring, undladelse heraf kan medføre 

udvisning af foreningen. 

Vi har en del medlemmer liggende 

for svaj uden for havnen, hvilket vel 

nok er naturligt i disse tider, men jeg 

må stærkt opfordre disse medlemmer 

at have forsvarlige fortøjninger og 

sten på deres bøjeplads, det kan ikke 

hjælpe, man ligger på 3 brosten og en 

tørresnor, når elementerne raser. Utal

lige medlemmer har med mere eller 

mindre risiko for mandskab og skib 

deltaget i bjærgningsopgaver, hvilket 

enhver sejler gør som en selvfølge, 

men de fleste af disse bjærgningsop

gaver kan undgås. Jeg har selv måt

tet ud kl. 1 om natten i september må

ned og bjærge en båd, der drev af 

sted med sten og det hele på vej ud 

i den store sejlrende og minsandten 

om ikke samme båd i næste måned 

blev slået totalt til vrag, højst sand

synlig med den samme sten og fortøj

ning. Derfor sørg for ordentlig og sik

ker fortøjning, og er der ikke selvlæns 

i båden, så hold den forsvarlig over

dækket. Forsikringsselskaberne udle

verer gerne fortøjningstips til de inter

esserede. 

Her i klubhuset har Sundhedsmyn

dighederne igennem det sidste par år 

holdt vort køkken under skarp kontrol, 

og i sidste måned fik vi besked på, at 

der skulle lukkes for madlavning un

der enhver form, idet man hævdede, 

køkkenet ikke overholdt de krav og 

betingelser, man har for et sådant. 

Ydermere var det for lille, og der var 

ingen omklædning til damerne. Ved 

forhandling med myndighederne har 

vi fået endelig udsættelse til 15. ja

nuar 1977 - og så er det uigenkalde

ligt slut. Bestyrelsen har derfor stillet 

forslag til generalforsamlingen om en 

gennemgribende modernisering og ud

videlse, som vi senere skal behandle 

her i aften. 

Sundby Sejlforening har i somme
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rens løb afholdt en række kapsejlad

ser, hvoraf det uofficielle Danmarks

mesterskab i Flipperjoller vel nok var 

det største arrangement, der strakte 

sig over 4 dage, og selv om kræfter 

udefra forsøgte en grovkornet spøg, 

blev dette stævne alligevel en stor 

succes. Jeg vil gerne her benytte lej

ligheden til at takke de mange med

lemmer, der har lagt kræfter og skib 

til som dommerbåde og følgebåde i 

hele kapsejladssæsonen; uden dem 

havde vi ikke kunnet påtage os disse 

arrangementer. 
Kapsejladschefen Else Madsen har 

ønsket at trække sig tilbage efter 3 års 

virke på denne ansvarsfulde post, som 

hun fuldt ud har bestridt til alles til

fredshed, hvilket også gav sig til ken

de ved den sidste kapsejlads her i 

SSF, hvor Else Madsen af sejlerne fik 

overrakt et flot halssmykke og alle ti

ders største blomsterdekoration. 

Der er stadig fremgang i sejlspor

ten, vi har været repræsenteret ved 

alle større stævner med gode resulta

ter. Også vore jollesejlere er særdeles 

aktive, og har deltaget i flere uden

landske stævner. Den største ære, der 

er overgået en Sundbysejler i år, var 

vel nok Valdemar Bandolowski's sejr 

i solingen ved Olympiaden sammen 

med Richard Høj Jensen og Erik Han

sen. Som en anerkendelse herfor ved

tog bestyrelsen, at tildele dem Sundby 

Sejlforenings hæderstegn, der blev gi

vet dem ved det fornylig afholde af rig
gergilde. 

Et af de 7-8 vrag vi har stående på 

pladsen blev i eftersommeren solgt 

ved auktion efter en retssag. Auktio

nen indbragte lige netop 60 kr. mere 

end sagførersalæret og vi fik såiedes 

ikke nævneværdig dækning for vores 

tilgodehavende pladsleje, på den an

den side havde vi heller ikke yderli

gere udgifter ved at transportere det 

til havnevæsenets plads. 

De resterende både, der ligger på 

pladsen, hvor ejerforholdet fortaber 

sig i mørket, eller hvor der ikke er be

talt pladsleje for, vil vi i løbet af 1977 

få af vejen på samme måde. 

Reinhardt Hansen har meddelt mig 

at han til foråret ønsker at trække sig 

definitivt tilbage fra bestyrelsesarbej

de efter mange års virke som sekre

tær; det er med beklagelse, vi må tage 

dette til efterretning, sekretærens ar

bejde i enhver forening er krævende 

og kræver tid at sætte sig ind i, og 

jeg kan på nuværende tidspunkt med

dele medlemmerne, at Frits Kleis er 

villig til at påtage sig denne opgave. 

Tuborgfonden har i år skænket os 

15.000 kroner efter flere års ansøgnin

ger; disse penge skulle ifølge fondens 

ønske gå til juniorarbejde og var så

ledes med til at dække en del af ud

giften til køb af den yngling, som blev 

døbt ved standerhejsningen. 

På bådudstillingen i Bella Centret, 

der finder sted fra den 6. til 14. no

vember, vil vi atter i år forsøge at få 

en aftale i stand om gruppebilletter; 

sidste år var der stor søgning til dette, 

hvor omkring 300 medlemmer kom ind 

til halv pris. Opslag og tegningsliste 

vil blive opslået i klubhuset. 

På bådudstillingen vil Sundby Sejl

forening i øvrigt være repræsenteret 

med en stand sammen med de øvrige 

Amager sejlklubber, hvor der bliver 

undervisning i navigation/tovværk 

samt brug af radio og sikkerhedsud

styr. 

En anden bedrift udført af 3 dygtige 

juniorer Ivar, Jan og Henrik, der i lånt, 

ikke kapsejladsrigget, Wayfarerjolle 

deltog i udtagelsessejladserne til Ver

densmesterskaberne; de placerede sig 

her blandt de 6 første og var således 

udtaget til at repræsentere Danmark 

i Canada. 

En rejse til Toronto i Canada koster 

mange penge, og her viste medlem

merne virkelig sammenhold og offer

vilje; ca. kr. 5.400 blev indsamlet 

blandt medlemmerne og blev oprun

det til kr. 6.000 af bestyrelsen, og ved 

selv at påtage sig al mulig ekstraar

bejde var pengene til rejsen hjemme. 

I har sikkert alle læst i medlemsbla

det om deres oplevelser - her er blot 

at fortælle, at det er svært at kæmpe 

mod top-eliten, men alligevel blev de 

andenbedst af de skandinaviske både. 

Juniorafdelingen har i øjeblikket så 

stor søgning, at vi har måttet lukke for 

yderligere tilgang. Denne side af for

eningens virke ledes dygtigt og effek

tivt af Carl Steffensen. 2 juniorer har i 

år bestået førerprøven, Michael Bo 

Hansen og Aksel Brask Thomsen. 

Efter sommerens aktiviteter skal der 

endvidere uddeles forskellige vandre

pokaler, skænket af medlemmerne. Til 

den mest aktive fører tildeles Tvillings 

vandrepokal Jan Knudsen. Til en ak

tiv junior tildeles Vivi Olsens vandre-

præmie til Finn Hansen. Ligeledes til 

en aktiv junior Heidi's vandrepræmie, 

som går til Michael Bo Hansen. 

Ved sejlerskolens nylig afholdte fø

rerprøve, hvor en repræsentant for 

Statens Søfartsuddannelse, som til

synsførende, udtalte sin anerkendelse 

af vor sejlerskole som fuldt tidssva

rende til de krav, man stiller i dag, 

bestod 7 elever prøven, nemlig Per Yt-

tesen, Ove Rasmussen, Jørgen Søren

sen, Ingolf Gunnar Andersen, Ole Han

sen, Janich Thygesen og John Møller. 

2 medlemmer har i år været med

lemmer af Sundby Sejlforening i 40 år, 

de har tjent foreningen trofast, og al

tid været parate til at yde en indsats, 

de 2 er Alf Krøjser og Henri Madsen. 

Den såkaldte skolefond vokser støt 

og roligt, det er ingen hemmelighed, 

at midlerne hertil kommer fra den au

tomat, der står i gangen til Skipper

stuen. Det er bestyrelsens mening for 

disse midler at indkøbe en motorbåd, 

som kan. bruges til undervisning, føl

gebåd for juniorer og som dommer

skib ved kapsejladser, udlægning af 

bøjer m. m. Derfor er det uforståeligt, 

at et medlem har anmeldt os til Bevil-

lingspolitiet over denne automat. Der 

er ikke noget lovstridigt for vort ved

kommende i at have denne, den er 

ved flere lejligheder godkendt på alle 

leder og kanter af kompetente myn

digheder; ellers var den nok forlængst 

blevet stoppet - nu medfører dette 

bare yderligere besvær og kontrol. 

Der har sommeren og efteråret 

igennem været afholdt forskellige fe

ster og arrangementer for medlem

merne, den mest markante og forhå

bentlig fremover blivende må være 

den afholdte fiskekonkurrence med 

efterfølgende fest, som virkelig er ble

vet en succes og trækker mange med

lemmer - særlig blandt motorbådssej-

lerne. 

Sundby Sejlforenings økonomi er 

sund, og derfor har vi trods prisstig

ninger og andre uforudsete udgifter 

ikke stillet forslag om forhøjelse af 

kontingent og pladsleje, og jeg vil her 

gerne benytte lejligheden til at takke 

al'e de mange, der gør et stort eller 

lille stykke arbejde, eller på anden 

måde hjælper os til gavn for os alle. 

Jeg håber med denne beretning at 

have givet medlemmerne fyldestgøren

de indsigt i de fleste af de problemer 

og glæder, vi har haft siden sidste ge

neralforsamling. 
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Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen 1976 var besøgt 

af formentlig det største antal med

lemmer i mange år, og aldrig før er så 

mange medlemmer gået skuffet bort 

fra en generalforsamling, før den var 

færdig. 

Forsamlingen valgte Blichfeldt til 

dirigent, og da generalforsamlingen 

ikke blev erklæret lovligt indvarslet af 

dirigenten, vides det ikke i skrivende 

stund, om den afholdte generalfor

samling var lovlig. 

Under formandens beretning fik 

Henri Madsen (Kinesermads) 40-års-

tegnet, og der blev delt pokaler ud til 

flittige juniorer. 

Efter formandens beretning, der er 

optaget andet sted i bladet, fik Gun

nar Hou ordet, og i meget kraftige 

vendinger kritiserede han den sidden

de bestyrelse og den behandling, han 

efter sin egen mening var blevet ud

sat for, citat: »Han havde fået en dolk 

i ryggen af hele bestyrelsen«. Diskus

sionen om denne sag udartede, så råb 

og personlige beskyldningen og uar

tigheder fløj gennem lokalet. 

Først da dirigenten havde truet med 

at udvise et højt råbende medlem, 

faldt gemytterne lidt til ro. Selvom der 

også blev diskuteret på et andet 

grundlag end formandens beretning, 

der dog langt om længe blev god

kendt af en forsamling, hvor flertallet 

undrede sig over at 4-5 medlemmer 

havde fået lov til at bruge en time af 

forsamlingens tid til at pleje såret for

fængelighed og udveksling af person

ligheder. 

Formanden og juniorchefen blev 

genvalgt med akklamation. 

Ved valget til havneudvalg lykkedes 

det dirigenten at gøre afstemningen 

så forvirret, at ingen rigtig vidste, hvil

ken plads, der stemtes om, og ved af

stemningen om festudvalg skabte diri

genten den helt store forvirring, selv

om han sagde, at han bar blevet ud

dannet til dirigent hos D.I.F. 

Langt om længe blev Lennart gen

valgt til klubhus-udvalget med 117 

stemmer, efter at Viggo Hind igen 

havde forsøgt at komme i bestyrel

sen. 

Da personlige angreb frem for sag

lighed igen fik overtaget ved valget til 

juniorudvalget, trak Allan sig tilbage 

til stor skuffelse for juniorerne, der 

havde et godt samarbejde med Allan. 

Igen var vi vidne til, at enkelte med

lemmer fik lov til at gengælde et ud

valgsmedlems arbejde i sin fritid til 

gavn for SSF med personligheder og 

mistænkeliggørelser. 

Da dirigenten fandt ud af, at de ud

leverede stemmesedler var soldet op, 

blev der uddelt nye ved at alle skulle 

op og stå i kø for at få nye stemme

sedler. Mange valgte i stedet at gå 

hjem, og det på et tidspunkt (selv om 

det var sent), hvor kun ca. halvdelen 

af dagsordenen var blevet behandlet. 

De vigtigé lovforslag og ændringer 

til foreningens«love blev behandlet af 

de få medlemmer, der blev tilbage ef

ter kl. 23. 

Til forslag om udsættelse og ny ge

neralforsamling svarede dirigenten, at 

han havde tid nok. 

Flertallet ved mange af de foretagne 

skriftlige afstemninger var så lille, at 

det må formodes, at de stemmer, som 

flere juniorer afgav på de til dem ud

leverede stemmesedler, har gjort ud

slaget. 

Hvorfor udleveres der stemmesedler 

til ikke stemmeberettigede? 

Da tilstrækkeligt mange medlemmer 

havde forladt generalforsamlingen, 

lod dirigenten i strid med paragraf 4 

i foreningens love, lovændringer ved

tage ved håndsoprækning uden at 

konstatere, om der var 2/3 majoritet. 

Det lykkedes også dirigenten at vige 

sit sæde for at deltage i debatten om 

lovforslag, uden at der blev valgt ny 

dirigent. 

Det må være mærkelige ting man 

lærer på D.I.F.'s kursus for dirigenter. 

På dette tidspunkt, hvor der endnu 

manglede behandling af så mange sa

ger, at det var tydeligt at de sidste af

stemninger, der skulle foretages af 

den lille tapre skare og dirigenten, der 

»havde tid nok«, ville finde sted ud på 

morgenen, forlod mange mødet klok

ken ca. 1. 

I garderoben hørtes ordene: Kan 

det være en lovlig generalforsamling i 

SSF. 

F.K. 

Generalforsamlingen 
og andet 
Efter en - efter min mening - fyldest

gørende og redelig protokol og beret

ning kom en debat, som man kunne 

synes uværdig for debattørerne. 

Det var mest nærgående personlig

heder, ikke altid lige urbane i ordvalg, 

og for udenforstående blev der ingen 

klaring på skænderierne, om hvem der 

havde ret i sin opfattelse. 

Formanden sluttede dog meget 

skarpt mod G. H. 

Dette opgør tog alt for lang tid og 

tilsidesatte andre emner, som skulle 

have været debatteret, f. eks. plads

spørgsmålet, aftalen med vognmand 

Jacobsen, klubhusets køkken, havne

pladser, havarier m. v., men hvis mø

det skulle slutte inden solopgang, 

måtte dirigenten efter råb fra salen 

slutte debatten »med de indtegnede 

talere«. Og ingen af de for medlem

merne mere konkrete debatemner 

blev bragt på tale. 

Allerede under skænderiet om G. 

H.'s dispositoiner som havneudvalgs

medlem forsvarede både formanden, 

sekretæren og havneudvalgsformand 

With sig, men blev mødt dels fra taler

stolen og dels fra salen med nogle 

meget usømmelige talemåder. 

Fra talerstolen til Orla With bl. a. 

»du må jo være senil, mand«. Taleren 

kunne på en mere høvisk måde have 

givet udtryk for sine meninger om Orla 

With. 

Og fra salen rettet til sekretæren 

»du skulle have været skudt på øst

fronten«. 

Denne udtalelse, eller rettere tilråb, 

påtalte dirigenten meget skarp. 

Jeg mener, at den pågældende rå

ber skulle have været bortvist fra mø

det, og hans evt. forbliven som med

lem af SSF taget til overvejelse i be

styrelsen. 

Det var i høj grad taktløst og ære

rørigt talt mod sekretæren. 

I almindelighed kan et indlæg i en 

debat godt være sarkastisk eller hu

moristisk, når blot indlægget holder 

sig inden for rimelighedens grænser 

og er præget af god tone. 

Nu er jeg ved det centrale. 

Medlem, lad dig vælge ind i besty

relsen og gør det bedste, du kan for 

foreningens trivsel, giv al din fritid for 

foreningen og sæt dit privatliv til side 

for dine kammeraters ve og vel. 
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Og du kan være sikker på, at selv 

om du har været i bestyrelsen i mange 

år og gjort et stort stykke arbejde for 

medlemmerne, så slutter din karriere 

næsten altid med at få en spand lort 

i nakken og blive sjoflet tilmed. 

Det er takken for dit arbejde i be

styrelsen. 

Når jeg alligevel er faret i pennen, 

vil jeg henstille til bestyrelsen og re

daktøren at sanere lidt på de ordrette 

referater fra bestyrelsesmoderne. 

Jeg henviser her til vort oktoberblad 

side 7 øverst, hvor der står: »Orla With 

var ikke meget for at tale med plads

manden om dette (tømning af affalds

poserne) da han fandt, at det var 

svært at komme på talefod med plads

manden. Formanden lovede at tage en 

samtale med denne«. 

For udenforstående kunne det ty

des, som om pladsmand Erik var en 

bul I bider, en brutal fyr eller lign., som 

sønderrev O. W. eller andre end for

manden, når de henvendte sig til ham. 

Sådan er og var pladsmand Erik 

ikke. Han er jordbunden, fredelig og 

ædruelig, men har sin egen form for 

humor og stillingtagen til at lade sig 

kommandere med. 

Han var foreningen en god plads

mand i de 5 år han har haft jobbet, 

men det materiel, der har været til 

hans rådighed, har været under al kri

tik. Alt for meget af hans tid er gået 

med at reparere og vedligeholde de 

museumsgenstande som traktorerne 

var. 

Henri Madsen, 108 

GENERALFORSAMLINGEN 
Det kan man vel nok kalde en gene

ralforsamling, eller skal vi kalde den 

for de lange knives nat. Man kunne 

mærke på hele stemningen, at SSF's 

medlemmer var ude på at få gjort op 

én gang for alle, med de bestyrelses

medlemmer, som var uduelige, for vi 

har set de to sidste år, at i havnen 

har det været et stort virvar. På plad

sen har det ligget og flydt med gamle 

bukke, klodser, gamle malerbøtter og 

lignende. Det har simpelthen været en 

stor losseplads, men nu håber vi, at 

de to nye havneudvalgsmedlemmer i 

løbet af vinteren og det kommende 

forår, kan få ryddet op i det, de andre 

ikke fik gjort. 

Gunnar Hou vil jeg ikke diskutere 

her i bladet, da hans sidste bemærk

ning til Reinhardt Hansen gjorde så 

dybt indtryk på mig, at han i mine øjne 

står som noget af det laveste, en 

sportskammerat kan være. 

Vi må så til foråret på generalfor

samlingen prøve at få ryddet op i det, 

der er tilbage, da der endnu er nogle 

i bestyrelsen, som tror, at når vi 

har valgt dem ind, så er de fredet i 

klasse A, men sådan må det ikke væ

re, så må de gå planken ud og skiftes 

ud med nogle, som vil og kan gøre 

arbejdet bedre i SSF's interesse og 

trivsel. 

Jeg vil hermed slutte mit eget pri

vate indtryk af denne generalforsam

ling, og på mine egne og kammera

ters vegne takke vores formand for 

hans diplomatiske måde at være på, 

samtidig med at han er meget be

stemt, og i mine øjne er han både 

smidig og tolerant. 

Poul Holst Jensen 
medlem nr. 156 

KRITIK 
Jeg var med til den sidst afholdte ge

neralforsamling, og i den anledning 

føler jeg trang til at fremkomme med 

en del kritik af den måde, den blev af

viklet på. 

Dirigenten var ikke sin opgave vok

sen, han bestilte ikke andet end at 

diskutere med andre om hvordan og 

hvorledes de forskellige forslag skulle 

fremlægges, og sidst men ikke mindst, 

da der blev foreslået en ekstra gene

ralforsamling, fordi klokken var blevet 

mange, og der var mange forslag til

bage, blev dette afslået med den mo

tivering, at formanden ville have sit 

forslag om modernisering af køkkenet 

afgjort. På den tid var de fleste af 

medlemmerne gået, og jeg synes, det 

er forkert, at et så dyrt foretagende 

(det var på 425.000 kr.) skulle bestem

mes af den rest medlemmer, der var 

tilbage. 

Jeg kan ikke indse andet end, at en 

så dyr affære skulle have været frem

lagt mens alle medlemmer var tilstede, 

og forslaget kunne være blevet or

dentlig behandlet; nu blev det kørt 

hurtigt igennem, og med et forslag fra 

et medlem om 200 kr. i ekstra kon

tingent. Den slags synes jeg nok for

manden kunne meddele i tide. 

Medlem nr. 506 

E. H. Jensen 

Baltica's lystfartøjsforsikring 
betyder: 

Landtransport dækkes overalt og hele aret 
med selvrisiko pa 500 kr. ved skader, sket 
udenfor oplægningspladsens omrade! 

Indhent nærmere oplysninger hos foreningens 
formand, 

eller kontakt den lokale Baltica-assurandør. 

BALTICA 

STØT FORENINGEN 

Tegn din bådforsikring I SSF 

HVER TORSDAG MELLEM 19-20 30 



NYE MEDLEMMER 
som søger optagelse 

i SimclAy. SejllføMHWQ. 

A 495 Jørn Givskov 

Amagerlandevej 34, Ka. 

A 841 Børge Lentz Christensen 

Keplersgade 6, S. 

P 73 Annie Danris 

Balsamvej 8, Ka. 

P 140 Ilse Simonsen 

Sindshvilevej 11, F. 

J 54 Karsten Knudsen 

Portugalsgade 19, S. 

ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i 

først udkomne nummer af S.S.F. 

Protest skal skriftligt tilstilles besty

relsen senest 14 dage efter offentlig

gørelsen. 

SLETTEDE MEDLEMMER 
A 27 Elo E. W. Nielsen 

Lyngbyvej 319 A, Gentofte 

A 49 Hans Chr. Olsen 

Øresundsvej 3, S. 

A 71 Jack Olsson 

Stolemagerstien 22, S. 

A 165 Svend Å. Andersen 

Bremensgade 55,S. 

A 168 Svend Rasmussen 

Kastrupvej 29, S. 

A 213 Ole Lissau 

Athensvej 30, S. 

A 257 Oskar Dyrehave 

Rådalsgård Strandpark 7, 

Jyllinge. 

A 356 Henrik Fogh 

Vorgodvej 14, Ka. 

A 395 Hans H. Olsen 

Øresundsvej 3, S. 

A 446 Kenneth K. Hansen 

Sundholmsvej 54, S. 

A 573 Sv. Å. Sørensen 

Ved Kløvermarken 12, S. 

A 598 Bo Ronne 

Rødager Allé 49, Rød. 

A 685 Leif Lykkestrand 

Hveensvej 8, S. 

A 704 Børge Olsson 

Halfdansgade 27, S. 

A 756 Jean Petit 

Chr. Kanal 6, K. 

A 764 Bent F. Christensen 

Bremensgade 23, S. 

A 863 Ole Berg Nielsen 

A 884 Jørgen Jensen 

Njalsgade 44, S. 

A 887 Finn C. Justesen 

Rådvadsvej 136, NV. 

A 888 Niels K. Froeshøj 

Elbagade 77, S. 

A 894 Kurt P. Waidtløw 

Liflandsgade 7, S. 

A 939 Arne Guldbech 

Ndr. Strandvej 5 B, Dragør. 

A 941 Ole Eckhardt Paulsen 

Baunegårdsvej 34, Jyllinge. 

A 1003 Benny Brennan 

Parmagade 41, S. 

A 1018 Jørn Pagh 

Televænget 30, Ka. 

A 1032 Dorte Lindrup 

Diget 82, Glostrup 

A 1033 Johnny Hjort Petersen 

Woltersgade 7 A, S. 

A 1040 Morten Kirketerp Nielsen 

Turesensgade 27 C, K. 

A 1056 Per B. Frederiksen 

Eskildsgade 18, V. 

A 1060 Einer Pedersen 

Parmagade 14, S. 

A 1063 Kaj Glæsner 

Nyhavn 42, K. 

A 1073 Kurt Kai Persson 

Marengovej 13, S. 

A 1098 Finn Schlein Christiansen 

Liberiavej 7, Ka. 

P 18 Klaus Rasmussen 

Amagerbrogade 206 B, S. 

P 28 Cornelius Nielsen 

Wibrandtsvej 8, S. 

P 35 Roland Petersen 

Wittenberggade 20, S. 

P 39 A. Christensen 

Palermovej 7, S. 

P 42 Lisbeth Solvkjær 

Messinavej 15, S. 

TAK 
Juniorerne i SSF's juniorafdeling vil 

hermed med sejlerhilsen takke Allan 

Schmidt for veludfort arbejde i opti

mistafdelingen. Dette arbejde har du 

udfort godt og samvittighedsfuldt. Og

så tak for dine råd til vi »store«. Men 

endnu en gang tak. Vi håber, at du vil 

komme tilbage en gang, da vi har til

tro til din kunnen og viden, samt vilje 

til at hjælpe og gore et fornuftigt ar

bejde for klubben. Men endnu en gang 

tak for din indsats. 

Juniorerne 

SÅ ER DET TID IGEN 

Vi vil igen i år holde julefrokost for alle dem, der har lyst til at 

være blandt gode venner. Kristine laver det helt usandsynlige 

store kolde bord med kaffe for den latterlig lave pris af 42 kr. 

Lørdag den 11. december 1976 kl. 13.00 

NB. Husk en lille julepakke, som vil blive solgt. - Pengene går 

til en lil le én til kaffen. 

Sig til i god tid til bager Poul eller kobmand Erik. 
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AFRIGGERGILDE 
Lørdag den 16. oktober sluttede en 

god sejlsæson ved at SSF havde stan-

dernedhaling og afriggergilde. 

Som vanlig ved denne lejlighed 

havde SSF inviteret nogle gæster, som 

på den ene eller anden måde har 

gjort sig bemærket i sit forhold til sejl

sporten og til SSF. Malmo Segel Sel-

skap var repræsenteret ved viseord-

forande Hans Noack og desuden del

tog fra Sverige Sigvard Wallenberg, 

der i flere år har vist vor Svagførefest 

sin interesse. Derudover deltog mand

skabet fra den Soling, der vandt guld 

ved de olympiske lege i Canada: Poul 

Richard Høj Jensen, Erik Hansen og 

Valdemar Bandolowski. Den sidst

nævnte er mangeårigt medlem af SSF. 

Tuborgfondet var repræsenteret ved 

formanden for Tuborg Sejlklub, Peter 

Stellinger, og Amagerbanken ved fuld

mægtig Hugo Bechsgård, og endelig 

deltog fra Sejl og Motor Vilhelm D. 

Krause. For hovedpartens vedkom

mende gælder det, at de respektive 

fruer var med. 

Middagen bestod i år af gule ærter 

med flæsk og pølse, øl og snaps og 

pandekager med is og solbærrom og 

kaffe til sidst. Tak til Kristine for vel

smagende og veltillavet mad. Det er 

jo lidt af en præstation at bespise ca. 

200 mennesker på så kvik en måde, 

som det blev gjort her. 

Meningen med at invitere de tre 

olympiadedeltagere var at hædre dem 

ved at tildele dem Sundby Sejl For

enings hæderstegn, hvilket deres for

midable indsats i Canada gjorde dem 

højst fortjent til. Samtidig fik SSF's tre Viseordforande Hans Noack 

juniorer, Henrik, Jan og Iver overrakt 

en lille erindring som tak for deres 

præstation ved at kvalificere sig til og 

deltage i VM for Wayfarer i Canada. 

Sigvard Wallenberg modtog som tak 

for sit arbejde for de svagføre en 

bordlampe med SSF's stander, og han 

kvitterede med at udnævne vor for

mand til Skånes ambassadør for Kø

benhavn og omegn. Endelig var der 

en buket blomster ti! SSF fra Malmo 

Segel Selskap med tak for det gode 

samarbejde. 

Forinden standeren blev halet ned, 

omtalte Hans Guldager den af Folke

tinget vedtagne bådskat, der virker for 

vilkårligt på bådejerne alt efter den 

pågældendes forsikringsforhold, hvor

for sagen må tages op på højeste 

plan. Omtalte endvidere SSF's indsats 

ved kapsejladser og nævnte, at der ef

terhånden lægges mærke til vor klub. 

Vi yder jo også støtte i det omfang det 

findes forsvarligt og hvor det findes til

trængt til jollesejlernes befordring til 

de forskellige stævner såvel i indland 

som i udland, hvor jollesejlerne delta

ger, idet det er på en sund og god 

ungdom, klubbens fremtid må bygges. 

Sluttede med at beordre standeren ha

let ned. 

Under spisningen og til det efterføl

gende bal spillede et godt og velop

lagt orkester, som var med til at skabe 

den gode stemning, som var beteg

nende for en god og værdig afslutning 

på en god sejlsæson. 

Sakset fra Ringkøbing Amts dagblad 

AT LAVE BLAD 
er morsomt - men ikke altid bare 
sjovt. 

Hvis det bringer vittigheder, siger 
læserne, at det er pjattet. Hvis det 
ikke gor det, er det kedeligt. 

Hvis det klipper i andre blade, er 
det for dovent til at skrive selv. Hvis 
det ikke gor det, er det for glad for sit 
eget. 

Hvis det ikke optager indlæg, bidra
ger det ikke til den sande oplysning. 
Hvis det gør det, er bladet fuldt af vås. 
Hvis det skriver sandheden, risikerer 
det at få en på »tuden«. 

Ja, sådan er det. Det er vel nok 
vanskeligt at lave blad. 

Hans Jessen 
Grønnevang 6, Ringkøbing 
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BREVE TIL SSF 
Hjertelig tak for den smukke blomster

hilsen, som jeg har modtaget under 

min sygdom. Den livede op i blæsten 

og kulden. 

Venlig hilsen 

Ann-Britt With 

Vi takker for venlig opmærksomhed 

ved vort 40 års jubilæum. 

Københavns Motor Yachtklub 

Min mor og jeg takker for venlig del

tagelse ved min fars begravelse. 

Esther og Erik Bærentzen 
(Sejl og Motor) 

Det var en mægtig aften - men spø'r 

hel're Falck/Zonen, hvordan vi kom 

hjem! Mange tak for festen. 

Val og Hugo Bechsgaard 
(Amagerbanken) 

»Så gik den sommer« var hr. K. H.'s 

indlæg i SSF's medlemsblads okto

bernummer. Må undertegnede hermed 

takke for den rosende omtale af vor 

Havnefest og Fiskekonkurrence. Det 

var bare synd for de deltagere, der fik 

»ondt i deres maver« af ålene, men 

mon ikke det skyldtes, at vedkommen

de har haft ålene liggende for længe 

i deres taske - til dagen efter fælles

spisningen. 

Det var også synd at hr. K. H. glem

te at omtale familieturen til Barsebåck 

for slet ikke at tale om West-turen. 

Hvordan gik det egentlig med de ar

rangementer? Hvem er forresten K. H. 

Jørgen Christiansen 
medlem nr. 828 

K. H. glemte ikke at omtale Barse-
båckturen og West-turen. Indlægget 
var indleveret til redaktionen inden 
disse arrangementer blev afholdt. 

Red. 

JMHiU 

Efter et bredt udtrykt ønske blandt jol

lesejlere er der i sommerens løb op

ført 20 skure på jollepladsen. Skurene 

er beregnet til salg blandt jollesejlere, 

men indtil nu er kun 3 skure solgt. Og 

det er for dårligt!!! Foreningen har 

mange penge ude på den konto. Så er 

du jollesejler, og vil du købe et skur, 

skal du henvende dig til kontoret in

den 1. januar. Efter denne dato vil 

skurene blive udbudt til salg blandt 

foreningens øvrige medlemmer. Jeg 

gør opmærksom på, at prisen 950 kr. 

kan betales i to rater efter aftale med 

kassereren. 

J. Bengtsson 

jollerepræsentant 

EPISODER FRA I 
Det norske flag agter, puder på agter

toften og signalflag på tofterne, 2.-

styrmand til rors og vi fire, der knapt 

kunne stå på benene af mangel på 

kræfter, ikke alene fordi vi så længe 

ingen nærende kost havde fået, men 

straks da vi kom ind til annkers, kom 

skibshandlerne og ville have skibets 

forretninger under opholdet, de havde 

kød med, og kokken gik straks igang 

med at lave suppe, men vi kunne jo ikke 

nære os for at spise for meget af det, og 

vore maver kunne slet ikke fordøje det. 

Det var 4 sløje udslidte og udskidte 18 

års drenge, der skulle ro skibets kaptajn 

ind til Queenstown - 3 sømil. Han havde 

så travlt, at han ikke kunne vente, til vi 

fik strømmen med, men af naturlige 

årsager, 2.-stryrmanden havde også 

spist for meget, og da han sad agter ved 

siden af kaptajnen, måtte vi roere vende 

næsen forefter, mens styrmanden stak 

enden ud over agterenden, og strøm

men vendte til vor fordel. Men det 

mærkelige var, at vi slet ikke syntes, det 

var morsomt. Jeg sad og ønskede, at 

kaptajnen også skulle på potten g så 

ville vende om, så vi kunne få lidt søvn, 

men han var af noget hårdere materiale 

- havde sikkert haft sin egen kost. 

Lige ved solnedgang sidst i maj, en 

skønnrer aften kunne ikke tænkes, satte 

vi kaptajnen i land, hvor han blev 

modtaget af politi for pas o.s.v., og vi fik 

besked på af lægge fra kajen og holde 

N SØMANDS LIV 
os 2 bådslængder fra kajen. Sådan lå vi 

til kl. ca. 10, da 2.-styrmanden fik lov til 

at gå på bar, hvor kaptajnen og 

skibshandleren sad. I mellemtiden hav

de der samlet sig en del mennesker på 

kajen for at se på de mærkelige dyr, der 

sad i den båd og engang imellem 

forrettede et meget nødvendigt ærinde. 

Vi blev af den bevæbnede vagt på kajen 

med truende gebærder gjort opmærk

som på, at han tålte ingen blufærdig

hedskrænkelse hverken af den ene eller 

anden art, så efterhånden blev stanken i 

båden så slem, at vi besvimede og faldt i 

søvn af træthed, og båden drev ind til 

kajen, hvor endelig forstående irlænde

re holdt fast i båden for os, da vagten 

nægtede fortøjning. 

Hen på natten kom kaptajnen og 

styrmanden tilbage glade og fornøjede, 

og vi roede ombord. Nu går det vel ikke 

at fortælle mere, for skal jeg berette om 

mine tanker, ville de sikkert forskrække 

mig selv. Men lige dette: Jeg skrev 

ovenfor, at vi spiste knust majs og 

skonrokker, fordi vi ikke havde mere 

mel i provianten, men næste dag kom 

skibshandleren og fik 500 sække fin 

hvedemel, kaptajnen havde haft med 

for egen regning og nu solgte til 

skibshandleren. De sække skulle vi 

PARKERINGSSKILTE 
»Optaget-skilte« på havnepladsen må 

fjernes, når båden tages på land. 
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slæbe op fra lazarettet og stuve ned i 

skibshandlerens båd. 

6 mand kom på hospitalet. Vi fik post, 

og vi tre bysbørn fik at vide, at skibet 

havde været meldt savnet sidst i april, 

og der var blevet holdt mindegudstjene

ste for os i vor hjemby. 

Der kan ikke findes den fulde 

forståelse mellem folk på en sø og land, 

så meget er forskelligt, levemåden i alle 

retninger, megen tid til sig selv og sine 

tanker de lange nattevagter, uretfær-

digmisbrugt grundet en nødvendig 

sølov, ugleset overalt og snydt og 

bedraget, intet regnet for, da ingen 

normale mennesker vil tåle en sådan 

behandling. Alt dette kan kun ske, fordi 

man får noget uforklarligt på søen, som 

får en til at fortsætte livet igennem. 

Efter et kort ophold i det skønne 

Irland med de behagelige irlændere 

afmønstrede vi og rejste til Cardiff i 

Wales. Vi flyttede sammen ind på et 

typisk engelsk boardinghouse i havnek

varteret og begyndte at søge hyre. Der 

var ingen sejlskibshyrer at få, der, som 

før omtalt, var nødvendig for os for at få 

sejltid. 

Værtinden på boardinghuset var me

get utilfreds med os, da vi mødte til alle 

måltider, hvad der ikke var egnet med, 

og da så vort værelse, der var beregnet 

til 6, husede 12 om natten, og vore 

sengepladser udlejede hun om dagen 

til havnearbejdere, som var på nathold, 

var det på tide at komme" bort. 

Jeg fik hyre på en engelsk kuldamper. 

Soutwaite of Cardiff - 8000 tons 

Da undervandsbådskrigen var på det 

højeste uden for Bristol-Kanalen, skete 

det ofte, at besætninger kom tilbage fra 

torpederede skibe højvandet efter at 

være afsejlet. Derfor lod man sit bedste 

tøj blive i forvaring på boardinghuset på 

opfordring, hvorfor opfordringen kom

mer senere i beretningen. Vi afgik i 

konvoj til Gibraltar og sejlede herfra 

mod Genua, kun om natten og ikke når 

der var månelys. Vi var omtrent inde i 

hver lille bugt langs Middelhavskysten, 

og det var meget interessant. Under 

sejladsen mødte vi ofte vraggods fra 

torpederede skibe. Efter losning i 

Genua gik vi mod Suez-Kanalen og tog 

Italiens og Siciliens kyst på samme 

måde til St. Pauls Bau på Malta, hvor 

jeg var så så uheldig at falde 40 fod ned 

i lasten og brække højre lårben. Da der 

stadig var fare for torpedering, blev jeg 

efter forbinding, som af stewarden blev 

gennemvædet med jod, anbragt på en 

båre i en redningsbåd. Den eneste, der 

tog sig af mig, var Thorvald Greisen fra 

Dragør, som var matros ombord. Port 

Said: En flink araberdreng klippede mig 

skaldet for et par bukser, da jeg ingen 

penge kunne få. Jeg blev firet ned langs 

skibssiden til 2 arabere i en lille jolle. Da 

de skulle tage mig i land ved et 

slæbested, kom de op at skændes, 

resultatet var, at de lod båren falde, og 

da jeg endnuvar surret fast til denne, fik 

jeg hovedet under vand,hvad jo ikke 

hjalp på mit humør eller allde de stærke 

engelske gloser, jeg kunne. Derfra kom 

jeg op på et fladt hestekøretøj, og det 

gik over stok og sten til det engelske 

hospital, der lå et stykke uden for byen 

ved kysten. Den køretur var lige ved at 

gøre det af med mig, så det indtryk, de 

fik af mig ved ankomsten til hospitalet, 

pilskaldet, møjbeskidt, pjaskvåd, og det 

flød flød over med de værste engelske 

gloser på meget mangelfuldt engelsk, 

var langtfra til min fordel. 

Jeg kom i bad ad flere gange, og da 

lægen så, hvordan jeg havde fået 

jorforbrænding af srewardens forbin

ding, bandede han også. Efterveerne 

fra beri-beri, byldearrene var langtfra et 

skønt syn, og jeg blev undersøgt på alle 

ender og kanter, da jeg ikke kunne gøre 

dem forståelig, hvordan de var opstået. 

Det var et militærhospital, og da jeg lå 

der med mit ben i stræk, talte dårligt 

engelsk, var dansk neutral, pilskaldet 

og fortalte, at min hjemby lå ikke langt 

fra den tyske grænse, lignede og blev 

taget for tysker, var jeg jo et taknemme

ligt drilleoffer, og det forbedrede ikke 

mit ordforråd. 

Araberne, der bragte os mad, fedtede 

for englænderne og gjorde deres bed

ste for at vise deres modvilje mod en 

neutral, lod som oftest maden passere 

forbi min næse. På engelske hospita

ler i troperne bliver man vækket kl. 5 

og får en portion engelsk salt for af

føring. Araberen, der skulle stille »bed

pen« under mig og tage den igen in

den kl. 7, var langtfra nænsom. 

Helt galt blev det, da der efter nog

le dage intet resultat var; han tog det 

som en personlig fornærmelse og 

mente, at jeg ville skade ham hos den 

vagthavende sygeplejerske og bande

de på arabisk; derfor har jeg et af de 

største ordforråd i arabiske eder, som 

den ene araber ikke tør sige til en an

den. 

Ægypten var også neutral, derfor 

var postgang mulig over Schweiz. Min 

far havde som håndværker været på 

valsen. En af hans kammerater bo

satte sig i Schweiz i Rabbersville, og 

gennem ham fik jeg brev på engelsk, 

at min far var omkommet ved et ulyk

kestilfælde. Det tog hårdt, men da der 

nogle dage senere indløb en penge

ordre til mig fra min mor, blev jeg an

taget for spion og under stor mistro 

forhørt af overlægen og den engelske 

konsul. Dette kunne jo ikke gå stille 

af, forholdene over for de øvrige pa

tienter forværredes, de kunne ikke 

tænke sig, at en almindelig sømand 

på ærlig vis fik tilsendt 100 Pund. 

Da jeg blev oppegående med kryk

ke og stok, fik jeg besked på at hen

vende mig på Bank Lynaie. Her taltes 

kun fransk. En tilstedeværende herre 

så mine vanskeligheder, det var den 

danske skibshandler Charles Hansen, 

der var mig behjælpelig med at retur

nere pengeordren. Da jeg havde pen

ge tilgode hos den engelske konsul, 

og min mor nu var enke, mente jeg, at 

hun havde mere brug for dem end jeg. 

Efter udskrivning fra hospitalet fik 

jeg logi i et græsk boardinghus, hvor 

alverdens dårligste elementer samle

des for hjemsendelse. Det var en af 

de uhyggeligste perioder i mit liv, men 

heldigvis var der en portugisisk neger, 

der beskyttede mig over for de subjek

ter, jeg blev udsat for. 

Som omtalt før, tog jeg meget lidt 

tøj med fra England og havde som 

fodtøj kun et par fedtlæderstøvler. Da 

jeg henvendte mig til konsulatet om 

penge, fik jeg at vide, at der kun blev 

udleveret 2 sh. pr. uge til ilandgående 

sømænd, da de kun drak pengene op 

og lavede ballade. Vicekonsulen var 

malteser, og det var hans son, der 

nægtede mig penge. Jeg så rødt, slog 

ham og en araberbetjent ned med min 

krykke og gik ind til den engelske 

(fortsættes) 

I DECEMBER MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 11-15 
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GENERALFORSAMLINGEN 
den 26. oktober 1976 kl. 19.30 
i Sundby Sejl-Forening 
Dagsorden: 

1. valg af dirigent 

2. protokol og formandens 

beretning 

3. valg til bestyrelsen 

4. lovændringsforslag 

5. andre forslag 

6. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til for

samlingen, og udbad sig forslag til en 

dirigent. Foreslået blev Frits Kleis, 

Blickfeldt og Øberg. Øberg ønskede 

ikke at modtage valg. 

Da der måtte foretages afstemning, 

udbad formanden sig forslag til et 

stemmeudvalg og følgende blev valgt: 

Poul Christiansen, Øberg og Grethe 

Jensen. Blickfeldt valgtes til dirigent 

med 83 stemmer imod Kleis' 35. Di

rigenten takkede for valget, og bad 

medlemmer, som ønskede ordet, om 

at opgive medlemsnummer og navn. 

Dirigenten gav sekretæren ordet for 

oplæsning af referat fra bestyrelses

mødet, der afholdtes den 5. oktober. 

Sekretæren oplæste protokollen, 

hvorefter formanden fik ordet til sin 

beretning. 

Første taler med kommentarer til 

beretningen var Gunnar Hou, der i en 

længere tale gjorde rede for sin tid i 

havneudvalget, og hvad han havde 

været udsat for af ubehageligheder 

fra bestyrelsesmedlemmernes side, og 

det var ikke småting - efter Gunnar 

Hou's udsagn. 

Vagn Preisler, som bl. a. også havde 

fået en over nakken, udtalte sin for

bavselse over den svada, Gunnar øste 

ud over samtlige bestyrelsesmedlem

mer, men han regnede med, at det var 

en syg mands ord. 

V. P. havde altid kun kendt G. H. 

som en flink og rar mand, men havde 

ganske vist kun kendt ham fra, når 

han gik ned i sin båd, og når han gik 

op af sin båd igen. Det havde været 

V. P.'s mening at hjælpe et nyt besty

relsesmedlem men beklagede, at det 

var blevet misforstået. 

Sekretæren redegjorde for de sam

taler, han havde haft med Gunnar 

Hou. Et medlem blev irettesat af diri

genten for at komme med uparlamen

tariske tilråb, og at gentagelsestilfæl

de ville medføre udvisning. 

Næste taler var Viggo Hind, der 

bl. a. foreslog at finde en anden 

mand til pladsmandsjobbet, da Orla 

With heller ikke kan tale med den nye 

pladsmand. 

Erik Gilsager fik derefter ordet, men 

indlægget blev af dirigenten kendt 

som ikke hørende til formandens be

retning. 

Gunnar Hou kom endnu en gang på 

talerstolen med et angreb på sekre

tæren. Sekretæren udtalte, at han 

kunne af flere ting se, at det nok så 

meget drejede sig om noget person

ligt mod ham, hvorfor han bad med

lemmet, som stod bag, om at komme 

på talerstolen og forklare sig nær

mere, så skulle han nok få et svar. 

Dette blev dog ikke tilladt, da det 

ikke havde relation til beretningen. 

Freddy Hornshøj redegjorde for en 

kontrovers med G. H., der en aften 

havde vist Freddy ud af havnen. 

Torben Olsen anmodede om, at man 

holdt alle personlige intriger borte fra 

generalforsamlingen. 

Olaf Hansen syntes, at Gunnar Hou 

havde gjort et udmærket stykke ar

bejde, idet han havde tid til at tale 

med folk, og derfor kunne finde de 

rette pladser til de rette både. 

Orla With tilbageviste G. H.'s ud

sagn om, at With havde været med i 

beslutningen om eget bådkøb og om 

tilladelsen til, at »Skrækkelige Olfert« 

kunne ligge i havnen resten af som

meren, efter salg. 

Der blev begæret afslutning med de 

indtegnede talere. 

Jens Sørensen havde 2 spørgsmål, 

et om Jens Bachs spørgsmål om be

styrelsens fortolkning af bestemmel

sen om bådenes max. bredde, 3,1 m, 

og endvidere: I referat af bestyrelses

møde den 3. august stod der, at be

styrelsen havde besluttet, ikke at skri

ve flere på venteliste. Hvordan kan 

der så i sidste nummer være opført en 

række mennesker, der søger opta

gelse. 

Viggo Hind udtalte, at det selvføl

gelig ikke var pladsmanden, der skulle 

udskiftes. Endvidere, at der også var 

nogle, der selvbestaltet skaffede sig 

plads, nemlig en optimistjolleleder, 

som ligger ved enden af midterbroen. 

Allan Schmidt: (til forretningsorde

nen) Det er mig, der ligger ved mid

terbroen. Jeg vil gerne vide, hvem jeg 

har sagt til, at jeg ikke vil have med 

juniorarbejdet at gøre, hvis jeg skal 

afgive den plads. 

Gøsta Øberg takkede for en fyldest

gørende beretning. Et punkt i beret

ningen stødte Øberg, nemlig, at et 

medlem havde anmeldt foreningen for 

at have en automat stående. Bad med

lemmet komme frem og forklare sine 

bevæggrunde. 

Allan Schmidt: (til forretningsorde

nen) Jeg kræver, at Carl Steffensen 

kommer her op og bekræfter eller af

kræfter, at jeg skulle have udtalt mig 

som anført. 

Carl Steffensen svarede, at han 

havde talt med Viggo, og spurgt om, 

hvor han havde fået det at vide. Viggo 

ville dog ikke ud med det. Hvorimod 

fru S. havde sagt, at det var umuligt 

for dem at tage sig af optimisterne, 

hvis de ikke kunne ligge på pladsen. 

Hertil havde C. F. svaret, at det kunne 

han ikke tage stilling til, det måtte de 

selv ordne med havneudvalget. 

Formanden fik herefter ordet til re

plik, og udtalte, at det var da rart med 

en generalforsamling, hvor der kunne 

blive renset op i evt. misforståelser. 

Om Gunnar Hou var der ikke så me

get at sige, kun et eksempel på, hvor

dan G. H. havde taget en plads til sig 

selv, som var tildelt en anden. 

Formanden forklarede for Jens Sø

rensen om bestyrelsens fortolkning af 

bestemmelsen om bådbredden, samt, 

hvordan der stadig kunne forekomme 

liste over optagelsessøgende. 

Protokol og beretning blev taget un

der afstemning, og blev vedtaget med 

6 stemmer imod. 

3. Ved valg til bestyrelsen blev for

manden genvalgt med akklamation. 

Til Kapsejladschef i stedet for Else 

Madsen, der ikke ønskede genvalg, 

foreslog formanden Bent Knudsen. 

Der var ikke andre forslag, og Bent 

valgtes enstemmigt. 
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Juniorlederen Carl Steffensen gen

valgtes ligeledes uden modkandidat. 

Orla With, som skulle afgå som re

præsentant for havn og plads, var vil

lig til at modtage genvalg. Endvidere 

foresloges Arne Olsen. 

Resultatet af skriftlig afstemning 

blev, at Arne Olsen valgtes med 143 

stemmer imod 119 stemmer for Orla 

With. 

Lennart Larsen var villig til genvalg 

som repræsentant for klubhus og fe

ster. Endvidere foresloges Knud Pagh 

og Viggo Hind. Knud Pagh var ikke 

tilstede, og kunne ikke opstilles, da 

der ikke forelå skriftligt tilsagn om, at 

K. P. ville modtage valg. 

Resultat: Lennart Larsen genvalgtes 

med 117 stemmer imod 113 stemmer 

for Viggo Hind. 

Mens man ventede på afstemnings

resultatet, gjorde formanden opmærk

som på, at man havde glemt, at der 

havde været afholdt førerprøve på sej

lerskolen. 6 elever af 7 indstillede be

stod prøven. 

Til juniorudvalgsmedlem var Allan 

Schmidt villig til genvalg, og gjorde 

forsamlingen opmærksom på, at dette 

var uanset, om han havde plads i hav

nen eller ikke. Endvidere foresloges 

Svend Malm. 

Efter at et par medlemmer havde 

udtalt sig til fordel for den ene og den 

anden kandidat, trak Allan sit kandi

datur tilbage til fordel for Svend Malm, 

der herefter var valgt. 

Som jollerepræsentant genvalgtes 

Jørgen Bengtsson med akklamation. 

Som suppleant til bestyrelsen var, for

uden Holger Larsen, foreslået Egon 

Kjeldsen (Pløk) samt John Simonsen. 

Resultat: Holger Larsen valgt med 

87 stemmer imod John Simonsen 85 

og Egon Kjeldsen 62 stemmer. 6 var 

blanke og 5 ugyldige. 

Ekstraordinært valg af repræsentant 

til havn og plads, gældende til gene

ralforsamlingen i marts 1977. 

Der foresloges Erik Christiansen, 

Richard Nielsen, Søren Bødtker, Orla 

With og Jens Bach. 

Efter afstemningen valgtes Richard 

Nielsen med 76 stemmer mod Erik 

Christiansen 57, Orla With 53, Søren 

Bødtker 34 og Jens Bach 12 stemmer, 

der var 5 blanke og 1 ugyldig stemme. 

4. Bestyrelsen havde stillet forslag 

til ændring af § 5, 3.-4. stk., der om

handler supplerende medlemmer til 

bestående udvalg. 

Dirigenten oplæste forslaget og for

manden motiverede. 

Der var en del kommentarer til for

slaget og Hans Eskildsen stillede et 

ændringsforslag med følgende ordlyd: 

Ændring til forslag 4.1, første punk

tum. Sammen med de valgte repræ

sentanter nedsætter bestyrelsen et 
kapsejlads-, et skole- og et festud

valg, disse udvalg kan, sammen med 

øvrige fornødne udvalg af bestyrelsen 

suppleres med medlemmer uden for 

bestyrelsen. Sådanne supplerende ud

valgsmedlemmer o.s.v., o.s.v. Der 

stemtes først om Eskildsens forslag 

skulle nyde fremme. Dette blev ned

stemt. Derefter skriftlig afstemning om 

bestyrelsens forslag. Forslaget vedta

get med 103 stemmer for, 26 imod, 7 

blanke og 3 ugyldige. Bestyrelsens 

næste forslag, en tilføjelse til § 9, der 

omhandler udmeldelse, blev vedtaget 

ved håndsoprækning. 

Bestyrelsens forslag, nr. 4.3, gav 

anledning til megen diskussion om 

sidste stykke. Der foresloges, at man 

strøg ordet »eventuelle« i sidste styk

ke, hvilket bestyrelsen gik med til. Der 

var andre forslag til ændring af for

slaget. 

Frits Kleis udtalte, at dirigenten nu 

for anden gang vildledte medlemmer

ne til at omgå foreningens love, nem

lig ved nu at gennemføre lovændrings

forslag ved håndsoprækning. Iflg. lo

vene kan disse kun vedtages ved 

skriftlig afstemning, og med 2/3 majo

ritet. Dette ønskede F. K. ført til pro

tokollen. 

Niels O. Nielsen foreslog, at man 

suspenderede generalforsamlingen, 

og derefter indkaldte til en ny gene

ralforsamling, så de indkomne forslag 

kunne blive forsvarligt behandlet. Det 

var blevet sent og mange medlemmer 

havde forladt forsamlingen. 

Også bestyrelsen var stemt for at 

afbryde, blot skulle bestyrelsens for

slag om udvidelse af køkkenet dog kø

res igennem i aften, da det var en sag, 

der hastede. 

Forsamlingen var dog stemt for at 

gøre det hele færdigt. 

Det blev foreslået, at bestyrelsen 

trak sit forslag nr. 4.3 tilbage, og at 

genfremsætte det til foråret. Det ville 

jo alligevel ikke få aktualitet før til den 

tid. Bestyrelsen trak derefter forslaget 

tilbage. 

Preben Nielsens forslag, nr. 4.4 og 

4.5 blev også trukket tilbage, og for

slag nr. 4.6, der var stillet af dirigen

ten selv og Viggo Hind, blev motive

ret af dirigenten, idet han bad forman

den om at overtage dirigenthvervet så 

længe. 

Også dette forslag affødte livlig de

bat, for og imod forslaget. Gøsta 

foreslog at udsætte forslaget til for

året. Dette blev forkastet. Resultatet 

af afstemningen om selve forslaget 

blev, at forslaget forkastedes med 60 

stemmer imod 22 for forslaget. 

5. Andre forslag. Bestyrelsens for

slag, nr. 5.1, til ændring af havnereg-

iementets § 2, med tilføjelse om skilt

ning når havnepladsen forlades, blev 

ændret, idet man strøg »Pladser, der 

er ledigblevne, o.s.v.«. Første del af 

teksten blev vedtaget med 42 stemmer 

for og ingen imod. 

Bestyrelsens forslag, nr. 5.2, om 

ændring af havnereglementets § 3 

blev enstemmigt vedtaget. 

Bestyrelsens forslag til ændring af 

havnereglementets § 9 forkastedes 

med 30 stemmer imod og 25 for for

slaget. 

Som formanden havde bebudet i sin 

beretning, var der fra bestyrelsen for

slag om at udvide og modernisere 

køkkenet i henhold til de af myndig

hederne stillede krav for køkkenets 

fortsatte eksistens, en ombygning, der 

ville koste ca. 400.000 kroner + moms. 

Der var størst stemning for, at man 

selvfølgelig måtte have et køkken i 

forbindelse med klubhuset, men der 

var en del debat om, hvem der skulle 

betale gildet. Der var flere der mente, 

at man måtte finansiere det ved at 

forhøje madpriserne. Andre mente, at 

f. eks. Rotary-clubberne og andre, der 

benytter vort klubhus, må betale mere 

derfor. 

Ved afstemning blev forslaget ved

taget med 57 stemmer for og 3 stemte 

imod. Et tillægsforslag til bestyrelsens 

forslag, om et eengangskontingent på 

200 kroner pr. aktivt medlem, evt. at 

betale i 2 rater i 1977, blev stillet af 

Poul Holst Jensen. Forslaget faldt i 

god jord hos bestyrelsen, såvel som 

hos medlemmerne, da man med en så 

god opbakning hurtigt kunne få bragt 

det påtænkte banklån ned, og derved 

spare en masse dyre renter. Et med

lem forlangte skriftlig afstemning om 

ekstrakontingentet. Dirigenten fast

holdt dog, at da det ikke var noget 

lovændringsforslag, kunne der stem

mes ved håndsoprækning, og derved 
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blev det. Resultatet af afstemningen 

blev, at 49 stemte for forslaget og 11 

stemte imod. Forslaget om 200 kroner 

pr. aktiv var hermed vedtaget. 

Forslag nr. 5.5 var fra nr. 972, Th. 

Brønnum Jensen, der opfordrede be

styrelsen til at ændre medlemsbladets 

udseende og udstyr, for at nedbringe 

udgifterne til bladet betragteligt. 

Brønnum Jensen motiverede sin 

henstilling. Fl. Kempf stillede et æn

dringsforslag, hvorefter generalfor

samlingen kræver, at bestyrelsen skal 

nedbringe udgiften til bladet med 

50%. Der blev en hed debat om pro

blemerne. Til slut besluttedes det, at 

Fl. Kempf skulle trække sit ændrings

forslag tilbage, og der skal nedsættes 

et udvalg, som skal søge udveje for 

et billigere blad. 

Forslag nr. 5.6 om kontingentfrihed 

for Allan Petersen udgik, idet denne 

overfor formanden havde givet udtryk 

for, at han ikke ønskede en sådan ord

ning. 

Forslag nr. 5.7 vedr. fartøjers læng

de og bredde motiveredes af Kempf, 

der mente, at paragrafens nuværende 

ordlyd var misvisende. 

Eskildsen stillede et ændringsfor

slag, der lød: Fartøjer over 13,0 m 

længde og/eller 3,10 m bredde kan 

ikke tildeles havneplads, ved udskift

ning af fartøjer, der måler mere end 

ovennævnte, gælder max. længde og 

bredde. 

Kun 3 stemte for Eskildsens æn

dringsforslag. Kempfs forslag fik 4 

stemmer for og 21 imod. Forslaget 

var hermed forkastet. 

Forslag nr. 5.8 vedtoges med 29 

stemmer for og ingen imod. 

Forslagene 5.9 og 5.10 udgik, da det 

omhandlede var indeholdt i andre pa

ragraffer. 

Kempfs forslag, nr. 5.11, om opta

gelse på ekspektanceliste og tildeling 

af havnepladser vedtoges med 20 

stemmer for forslaget og 3 imod. 

Forslag nr. 5.12, fra Kempf, var, ved 

en fejltagelse ikke aftrykt i bladet. 

Forslaget lød: Nyt afsnit under § 2 

mærket: Fartøjer uden tildelt plads! 

Medlemmers fartøjer henlagt uden 

pladsmærke kan havne- og pladsud

valget straks tage på land uden var

sel, for ejers regning og risiko. 

Derudover betales en bøde udgø

rende 200 kr., der tilfalder foreningen. 

Medlem nr. 383 
F. Kempf 

Øberg fandt forslaget godt, men 

mente, at der skulle stå skal, ikke kan. 

Hendil stillede ændringsforslag. Dette 

nød dog ikke fremme, idet kun een 

stemte for og 18 imod. 

Kempfs forslag vedtoges med 20 

stemmer for og 3 imod. 

Under punkt 5, eventuelt, var der 

nogle indlæg, der bar tydeligt præg 

af, at man var nået ud på de små ti

mer. 

Schlichter udtalte sig om, at bå-

kerne og ophalergrejet skulle bringes 

i bedre orden. 

Også Poul H. Jensen udtalte sig om 

båkerne. 

Øberg rettede en tak til bestyrelsen, 

og mindede medlemmerne om, at be

styrelsens arbejde var ubetalt fritids

arbejde. Henstillede til bestyrelsen, at 

forsøge at begrænse antallet af uved

kommende gæster. 

Formanden sluttede af med at ud

trykke sin tilfredshed med at køkken

sagen var blevet ført igennem, og kl. 

03.45 kunne dirigenten motivere et 

Leve for SSF. 

Sign. 

Kjeld Blickfeldt 
dirigent 

Sign. 

Reinhardt Hansen 
sekretær 

HUSK! HUSK! 

Det koster 100 kr. ekstra hvis 

K o n t i n g e n t  
og pladsleje, der forfalder 1.1.77 ikke er betalt inden 

15.3.77 
Kontingent er pr. halvår: 
Aktive Kr. 95,00 
Aktive, ekstra kontingent ifølge 
generalforsamlingsvedtagelse Kr. 200,00 
Passive Kr. 30,00 
Juniorer Kr. 45,00 
Skurleje pr. enkelt skur (incl. forsikring) .. Kr. 50,00 

Pladsleje pr. m2 kr. 20,00 + kr.4,50 i moms pr. fartøj 
Kontoret åbner igen 3.2.77 

Kasserersken 

NYE MEDLEMMER 
som søger optagelse 

i SunMy. SejjØfohwisuj. 

A 49 G. Elkjær Madsen 

Vestergårdsvej 15, Glostrup. 

A 238 Peter Fabricius 

Rønne Allé 10, Dragør. 

A 356 Ralf P. Jensen 

Sixtusvej 10, S. 

A 598 James Hansen 

Topperne 15, Glostrup. 

A 619 John A. 0. Lauridsen 

Birkegade 8, N. 

A 840 Finn Grønlund 

Søllerødgade 31, N. 

A 863 Curt C. Corneliussen 

Chr. Voldgade 9 D, K. 

A 884 Johnny Madsen 

Langelandsvej 34, F. 

A 1032 Arne Mortensen 

Østrigsgade 12, S. 

A 1039 Henrik Gerhardt 

Vodroffvej 28, V. 

ifølge lovens § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i 

først udkomne nummer af S.S.F. 

Protest skal skriftligt tilstilles besty

relsen senest 14 dage efter offentlig

gørelsen. 



Åbent brev til bestyrelsen 
for SSF 
SSF-bladet er netop kommet ind ad 

døren og selvfølgelig læst med intens 

interesse. 

Det er påfaldende, at bladet ikke 

indeholder noget som helst referat af 

protokol for generalforsamlingen. 

Vi er mange medlemmer, som dag

ligt taler om, hvad der blev vedtaget 

eller forkastet af de bekendtgjorte 

forslag, og nu er bladet her uden re

ferat, som vi havde ventet. 

Der har været tid nok for bestyrel

sen til at få et sådant referat med i 

dette nummer af bladet, men det er 

måske med overlæg? 

Sindene og meninger falder til ro 

alt som tiden går, men alligevel. 

Der er formentlig ikke andre end 

bestyrelsen, som har været klar over, 

at deres forslag nr. 5.4 vedr. køkke

nets istandsættelse skulle beløbe sig 

til ca. en halv million kroner. 

Det skulle have været oplyst i ok

tobernummeret. 

Jeg stiller mig ved siden af den kri

tik, medlem 506 E. H. Jensen fremsæt

ter i bladet, og jeg betvivler også lov

ligheden af, om et mindre antal med

lemmer (jeg har hørt noget om ca. 60) 

kan vedtage noget som helst ekstra

kontingent eller eengangsydelse, når 

det ikke med beløbs angivelse har 

været fremlagt som forslag og offent

liggjort inden generalforsamlingen. 

Da jeg så bestyrelsens forslag, hav

de jeg og mange andre den opfat

telse, at omkostningerne kunne hol

des inden for det almindelige budget, 

så jeg vil tillade mig at udtale, at den 

formulering, bestyrelsens forslag hav

de, tangerer bondefangeri. 

Jeg vil henstille til bestyrelsen, at 

der aldeles omgående udsendes et 

ekstranummer af bladet med et fyl

destgørende referat af generalforsam

lingens protokol. 

Med venlig hilsen 

Kinesermads, 108 

MERE KRITIK 
Jeg ser, at et medlem mener, at stem

mesedlerne er blevet misbrugt; hvis 

det er tilfældet, er generalforsamlin

gen jo ulovlig, og for fremtiden må 

kun medlemmer, der har stemmeret, 

komme til generalforsamling. 

Vi kan ikke tillade juniorer og pas

sive adgang, og hvis det er rigtigt 

med stemmesedlerne, kan jeg ikke se 

andet, end der skal indkaldes til en ny 

generalforsamling. 

Da jeg ser, at formanden for SSF 

fra Dansk Sejlunion er blevet anmodet 

om at finde en anden måde at forsikre 

bådene på, vil jeg gerne spørge dig, 

om du finder det rimeligt at forsøge at 

omgå lovene. Jeg mener, at de med

lemmer, der har råd til at købe de 

dyre både, vel også har råd til at be

tale, hvad det koster. Og så en anden 

ting, vi vil jo gerne have de forskellige 

tilskud til klubben. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til Al

lan for alt det kønne, du går og laver 

for os i din fritid. 

Medlem 506 
E. H. Jensen 

Kommentar til Henri Madsens 
åbne brev 
Der ankedes bl. a. over manglende re

ferat fra generalforsamlingen i med

lemsbladet, og det antydes, at måske 

tilbageholdt bestyrelsen det med vilje. 

Hvorfor skulle bestyrelsen dog gøre 

det? 

Grunden er den enkle, at et referat 

over en generalforsamling, som den 

nys afholdte, kan jeg ikke med mine 

ringe evner gøre færdig så hurtigt, at 

den kunne komme med i bladet den

ne gang, desværre. 

Det er sket tidligere, at et general-

forsamlingsreferat ikke har kunnet nå 

det først udkommende blad, og det er 

der aldrig nogen, der har lavet vrøvl 

over. 

Altså - skylden er min, ikke besty

relsens. 

Sekretæren 

Kommentarer 
til det åbne brev 
Det havde også været bestyrelsens 

ønske, at protokollen kunne komme 

med i første nummer af bladet efter 

generalforsamlingen. 

Som bekendt sluttede denne gene

ralforsamling den 27. oktober om mor

genen, der er vel ingen, der kan for

tænke sekretæren i at gå hjem og 

sove en dags tid oven på dette mara-

thonmøde. 

Derefter er der kun 6 dage til at 

renskrive et referat efter et møde, der 

har varet i 8 timer, og som også mø

dets dirigent skal gennemgå og evt. 

rette. 

Og så er det stadig fritidsarbejde, 

der her præsteres, hvilket enkelte lyk

keligt glemmer. 

Med hensyn til modernisering og 

ombygning af køkkenet i klubhuset: 

de krav, der er stillet til Sundby Sejl-

Forening fra Miljø- og Levnedsmiddel

kontrollen, har forøvrigt sejlklubberne 

»Frem« og »Sundet« også måttet igen

nem, og flere andre er på vej. 

Brevskriverens mening om bonde

fangeri må vist stå for hans egen reg

ning. Det var ikke bestyrelsen, der fo

reslog et ekstra kontingent, men en 

række medlemmer, der stillede dette 

som et tillæg til bestyrelsens forslag 

og uden at informere denne først. 

Må jeg forøvrigt her benytte lejlig

heden til at takke medlemmerne for 

Deres ekstraordinære indsats, det gør 

at vi uden væsentlige indskrænknin

ger kan føre en linje videre, nemlig 

stadig at vedligeholde, forny og for

bedre forholdene i Sundby Sejl-For

ening til gavn for medlemmerne. 

God jul. 

Hans Guldager 
formand 

& 
Skyd ikke på pianisten 
Det gamle år er ved at rinde ud, og vi 

har fået en grim generalforsamling på 

afstand. Grim i den forstand at den 

blev benyttet til at vælte personlighe

der ud over hinanden i stedet for at 

koncentrere sig om det væsentlige. 

Man brugte lange stunder til at vælge 

dirigent - til at diskutere hvorvidt der 

skal stå det ene eller det andet ord i 
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en lov, og først hen på de sene timer 

nåede man til det som jeg syntes var 

mest nødvendigt, nemlig køkkenom

bygningen. Det er sørgeligt, at en ge

neralforsamling skal trække ud til kl. 

4 om morgenen, før nogle få menne

sker er blevet færdige med at kaste 

sten på den siddende bestyrelse. 

Jeg ved ikke, om der hviler noget 

odiøst over det at sidde i bestyrelsen, 

selv er jeg aldrig blevet imponeret, 

men jeg har i de 6 år jeg har været 

i SSF gang på gang oplevet, at folk er 

blevet fuldstændig forandrede, så 

snart de kommer til at sidde bag det 

ovale bord. Sidst så jeg det med min 

ellers så fredelige og gode nabo 

Gunner Hou, der i den grad gik op sin 

opgave så den var ved at kvæle ham. 

Det er virkelig synd, når en mand skal 

have sit nervesystem fuldstændig 

spoleret af en opgave, han frivilligt og 

ulønnet har påtaget sig. Jeg kan ikke 

lade være at tænke på, om han selv 

havde gjort sig nogle tanker om hvil

ket stort og utaknemmeligt arbejde, 

det er at sidde i bestyrelsen. Stort for

di man bruger så mange timer på sejl

foreningen, at kontingentfritagelsen 

på 175 kr. giver en timeløn, der sva

rer til en tiendedel af en indisk land

arbejders løn, og utaknemmeligt, for

di man er skydeskive for andre bedre

vidende; ligesom på fodboldbanen 

hvor tilskuerne altid ved bedre end 

den, der spiller bolden. Jeg håber, 

fordi jeg altid har været optimist, at vi 

fremover vil bruge lidt mere diploma

tiske vendinger over for de menne

sker, der i hvert fald gør deres job i 

en god mening, og som tager en mas

se af deres mere eller mindre gode 

fritid til gavn for andre. Til slut vil jeg 

gerne sige tak til alle dem, som har 

taget et nap med ved fester og lig

nende i klubhuset, og ikke mindst til 

de Tordenskjolds soldater, der har la

det sig lokke af mig med over på Flak
fortet, hvor de har gjort en enorm ind

sats, antallet taget i betragtning. God 

jul og godt nytår til alle venner, samt 

dem, som jeg i hvert fald ufrivilligt er 

kommet til at »træde over tæerne«. 
Vagn 

BESTYRELSESMØDE 
den 2. november kl. 19.00 
i Sundby Sejl-Forening 
Bent Petersen havde meldt forfald. 

Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. havn og plads 

3. klubhus og fester 

4. sejlerskolen 

5. juniorafdelingen 

6. kapsejlads 

7. joller 

8. motorbåde 

9. sikkerhedsafdelingen 

10. bladet 

11. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen og 

udtalte, at han ville fremkomme med 

nogle praktiske oplysninger vedr. køk

kenudvidelsen. 

Formanden oplæste et kontraktud

kast, der skulle sikre, at køkkenind

retningen blev udført i overensstem

melse med de krav, der er stillet, og 

at arbejdet bliver udført til tiden. 

Formanden oplyste endvidere, at 

man må se på køkkengulvet, da der er 

fæle revner i dette. 

Kl. 19.15 ankom Ib Sørensen fra 

køkkenindretningsfirmaet, og kon

traktudkastet blev gennemgået og 

godkendt. 

Man diskuterede køkkengulvet, som 

er i en sørgelig forfatning. Prisen for 

et nyt gulv, når man er ved at lave om, 

vil andrage kr. 18.550,- + moms, og 

det skønnedes ikke, at det kan betale 

sig at vente, og så bliver gulvet må

ske alligevel kasseret af myndighe

derne om et år eller to. Efter samta

len med Ib Sørensen gik man videre 

med formandens beretning. Diverse 

skrivelser oplæstes. Der var indby

delse fra sejlklubberne »Øst« og »Sun

det«. Der var skrivelse fra Fl. Hansen, 

der udbad sig tilladelse til at overtage 

Niels Peters interimistiske byggeskur, 

når N. P. er færdig. Man havde talt 

om, at skuret skulle fjernes, når N. P. 

er færdig med sin båd, men da FL 

Hansen for længe siden havde fået 

løfte om overtagelse, foresloges det, 

at han kunne overtage skuret imod, at 

han fjernede det senest den 15. ok

tober 1977. 

Jørgen Bengtsson udtalte sig imod, 

at skuret skulle stå endnu et år. En 

afstemning gav til resultat, at tilladel

sen blev givet med 7 stemmer for, 1 

imod. 2 undlod at stemme. 

Der var et par klager fra medlem

mer. Disse vil blive undersøgt nær

mere og behandlet. 

Div. skrivelser fra D.S. og K.D.Y. to

ges til efterretning. 

Et fhv. medlem, der var slettet på 

grund af restance havde beklaget sig 

og undskyldt sig med ikke at have 

fået rykkerskrivelse. Man enedes om, 

at sletning af medlemmet skulle stå 

ved magt. 

2. Der klagedes over en regulær los

seplads bag et skur på ndr. plads. 

Havneudvalget vil kontakte skurets 

ejer så forholdet kan blive bragt i or

den. 

Det oplystes, at et medlem, uberet

tiget, er i besiddelse af nøgle til de 

store låger. Nøglen skal inddrages. 

Der ankedes over en ophalervogn 

på pladsen. Denne skal bringes i or

den. 

3. Fra festudvalget oplyste Vagn 

Preisler, at man havde droppet det år

lige andespil. Derimod bliver der af

NILLERS RE[SE TIL DE WEST-INDISKE ØER 
et meget interessant filmforedrag, der går over 

2 aftener. 

1. del - fredag den 18/2 1977 kl. 19.30 

2. del - lørdag den 19/2 1977 kl. 19.30 

Om lørdagen slutter aftenen med en sving om. 

• 



holdt juletræsfest for medlemmers 

børn den 19. december. 

Lennart Larsen foreslog, at man 

skulle forsøge at lave en revy. Dette 

kræver dog et mægtigt forarbejde. 

V. P. bebudede, at man vil genop

tage pejseaftenerne, han mente at der 

kunne skabes noget at samles om, 

man vil bl. a. få »Niller« fra »Sundet« 

til at komme og vise film. 

4. Fra sejlerskolen var der intet, da 

skolechefen var fraværende. 

5. Juniorlederen manglede div. sejl 

til ynglingene 24 og 31, samt til flip

per 5036, og oplyste, at der for tiden 

er mange billigtilbud, så der er penge 

at spare ved at købe nu. 

Juniorlederen anmodedes om at 

indhente tilbud på det fornødne. 

Der var utilfredshed blandt junio

rerne over den måde man havde valgt 

et nyt medlem til juniorudvalget. Man 

var ikke i tvivl om Sv. Malms store er

faring og dygtighed, men juniorerne 

havde været glade for samarbejdet 

med Allan Schmidt, og det syntes 

uretfærdigt, at man ikke spurgte om 

juniorernes mening, når det drejede 

sig om et så vigtigt junioranliggende. 

6. Formanden bød Bent Knudsen 

velkommen til arbejdet i bestyrelsen 

som kapsejladschef, og udtrykte håb 

om et godt samarbejde. 

Man drøftede anskaffelse af et kom

bineret ledsage- og dommerfartøj. 

Man havde set et glasfiberfartøj i fi

skekuttertype, som ville være veleg

net. Bent tilbød at levere masten til et 

sådant fartøj. 

Der gjordes opmærksom på Ama-

gerkreds-mødet den 22. november i 

Kastrup, hvortil kapsejladschefen an

modedes om at komme tilstede. 

7. Jollelederen oplyste om tilstun

dende møde for jollesejlerne. Man 

ville drøfte tilskudsordningen, som 

ikke fandtes at være helt tilfredsstil

lende. 

På formandens forespørgsel om, 

hvordan det gik med at få skurene 

solgt, oplystes det, at det var gået 

trægt med salget. Man enedes om at 

fastsætte en termin, inden for hvilken 

skurene skulle være solgt, ellers vil 

man sælge dem til andre medlemmer 

end jollesejlerne. 

8. Til motorbåde var der intet. 

9. Sekretæren oplyste, at man ved 

den kommende stand på bådudstillin

gen, hvor man som sidste år vil op

stille klubbens nødradiostation, vil ud

vide standen til også at omfatte alt 

sikkerhedsudstyr, som hører til i en 

båd. 

10. I fortsættelse af diskussionen om 

medlemsbladet på generalforsamlin

gen, enedes man om at nedsætte et 

bladudvalg med redaktøren, forman

den og Flemming Kempf. Formanden 

indkalder til møde i udvalget. 

11. Under eventuelt oplyste forman

den om adgang til bådudstillingen for 

halv pris på gruppebilletter. 

Man drøftede igen båkerne med 

indsejlingsfyrene. Bent skal finde en 

løsning i samarbejde med havneud

valget. 

Vagn Preisler omtalte arbejdet på 

Flakfortet. Der var blevet beplantet og 

indhegnet og muret til i gangene. 

Endvidere var der etableret 4 toiletter. 

Man drøftede, at man igen stiller for

slag om en vagtmandsordning på for

tet. 

Der blev klaget over, at erhvervsfi

skere sviner til derovre, når de ren

ser deres grejer. Der skal nu sættes 

skodder for vinduerne for vinteren. 

Fremmødet til arbejdet på fortet 

havde været meget minimalt. 

Arne Olsen foreslog at man lukker 

for baderummene i vinterhalvåret. Det 

mentes dog, at der må være adgang 

til at få et bad for dem, der går og la

ver båd i stand. 

Mødet sluttede kl. 23.30. 

Sign. 

Hans Guldager 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 
sekretær 

Vidste du 
Vidste du, at der gives fradrag på 
selvangivelsen for gaver til SSF? 
Endnu gælder det med hjemmel i lig

ningslovens § 8 A, at bidrag til veldæ

dige formål på indtil 1000 kroner er 

fradragsberettiget undtagen for de 

første 100 kroners vedkommende. Vil 

man derfor benytte eller udnytte reg

len maksimalt, må man altså give 1100 

kroner. 

Men ethvert beløb er velkomment. 

Fremgangsmåden er denne. Man 

sender på giro pengene til Dansk 

Sejlunion, Svanemøllehavnen, Strand

vænget, 2100 København 0 - mærket 

fradragsberettiget gave - til SSF. Pen

gene vil derefter tilgå Sundby Sejl-

Forening ubeskåret. Postkvitteringen 

er samtidig bevis til skattevæsenet og 

vedlægges selvangivelsen. 

med fradragsberettiget tak 
Hans Guldager 

BOGANMELDELSE 
Ferrocementbyggerens bibel 
Gennem de canadiske Ferrocement-

specialister Samson Marine er netop 

udsendt en ny bog om ferrocement-

bygning »Design, techniques and ap-

plication« af forfatteren Bruce Bing

ham som også tegner sig for et hav 

af fotos og illustrationer. 

Bogen er med sin grundighed og 

alsidighed nærmest en slags bibel for 

ferrocementbyggeren. I fire hovedka

pitler og 27 afsnit omtales bl. a. grund

teorierne for skibsbygning med stabi

litet, skrogtyper og rigning. Hertil 

kommer en indgående gennemgang 

af, hvordan man bygger et ferroce

ment fartøj fra linietegning til prøve

tur. Med illustrationer gives anvisnin

ger på stilladsbygning og forme samt 

en minutiøs gennemgang af selve stål

konstruktionen i ferrocementprocedu-

ren. Støbningen omtales på lignende 
måde og slutningen af bogen er helli

get udrustnings- og apteringsarbejdet 

af fartøjet. Til sidst er der 20 sider 

med egnede skrogtyper for ferroce

ment. Selv ved en overfladisk gen

nemgang af bogen kan man ikke und

gå at bemærke forfatterens indgående 

kendskab både til teori og praksis og 

det gælder såvel det skibsbygnings-

mæssige som det sejladsmæssige. 

Der er så mange gode detaljer i bo

gen, at den vil være til stor hjælp for 

alle selvbyggere, også de, der ikke 

vælger ferrocement til skroget. De 

sprogvanskeligheder, der måtte være, 

løses til dels af de mange skitser. 

Et index på seks sider gør det me

get let at finde rundt i »bibelen«, og 

gør den derved også meget anvende

lig som opslagsbog. 

Bruce Bingham: Ferro-cement, 450 

sider i format 22X28,5 cm, fotos og 

431 skitser. Pris 147 kr. 4- forsendelse. 

Udgivet af Cornell Maritime press, 

Cabridge, Maryland. Bogen kan rekvi

reres ved henvendelse til Møller, 

Stockholmsgade 43, 2100 Kbh. 0. 
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JOLLEMØDE 
den 4. november 1976 
Efterårsjollemødet i år var vel ikke så 
godt annonceret som sædvanligt, idet 

jeg ikke havde mulighed for at med

dele rettidigt i bladet. Men heldigvis 

havde dette ingen indflydelse på 

fremmødet. 

Jeg vil kort redegøre for mødets 

forløb og fremdrage nogle af de vig

tigste debatpunkter. Debatten var liv

lig, undertiden ligefrem ophidset (ge

mytterne er livlige i denne forening). 

På de ophidsende punkter synes jeg, 

reaktionerne var på sin plads. Der var 

især stærke reaktioner over et sær

ligt punkt, som jeg lige straks skal 

komme tilbage til. 

Først må jeg lige forklare, at jeg 

som bestyrelsesmedlem i en vis ud

strækning må anlægge en loyal hold

ning over for bestyrelsesbeslutninger, 

selv om disse synes mig nok så for

kerte. I den konkrete sag var der af

stemning i bestyrelsen. Jeg kom i 

mindretal mod den samlede øvrige 

bestyrelse, og dette ville under nor

male omstændigheder ikke have givet 

anledning til yderligere kommentarer. 

Men i denne sag mener jeg det beret

tiget, at jeg så at sige tager ordet 

uden for dagsordenen og tilføjer nog

le kommentarer til det i dette blad 

trykte referat af det omtalte bestyrel

sesmøde. 

Ved bestyrelsesmødet umiddelbart 

før generalforsamlingen blev det be

sluttet, at det byggeskur, som i nogle 

år har stået på jollepladsen, skulle 

fjernes når Niels Peter var færdig 

med sin båd. Det blev fremført og 

anerkendt af alle, at skuret i sin tid 

blev opført på arealer, der blev be

nyttet som jolleplads, og at det der

for nu ville være rimeligt at tilbageføre 

arealet til brug for jollesejlere. Be

slutningen var enstemmig, referatet 

blev oplæst på generalforsamlingen 

og godkendt, og den implicerede part 

har ikke gjort indsigelse mod beslut

ningen. Efter sædvanlig praksis bety

der dette at beslutningen herefter ikke 

vil blive ændret af evt. efterkomne ny

valgte bestyrelser. Denne praksis er 

almindeligt anerkendt i SSF, og har 

tidligere været anvendt i sager om 

havnepladser, som med forskellige 

uregelmæssigheder af bestyrelser før 

den nuværende formands tid er ble

vet tildelt medlemmer. 

I denne sag har bestyrelsens flertal 

imidlertid efterkommet en ansøgning 

fra et medlem om at kunne benytte 

det omhandlede skur efter, at den nu

værende bruger har gjort sit arbejde 

færdigt, og har således klart ændret 

en tidligere enstemmig vedtagelse, 

taget i den forrige bestyrelse. Jeg me

ner naturligvis, at denne beslutning 

var forkert. Som jeg fremførte på jol

lemødet, må vi regne med, at skuret 

nu bliver stående i yderligere lang tid, 

og kan på nuværende tidspunkt kun 

tage dette til efterretning. Hvad mener 

I? Lad mig høre nogle meninger i bla

det. 

På trods af at mange ikke jollesej

lere i vores forening vist egentlig ikke 

har indtryk af, at der foregår noget 

derude på nordre plads, kan jeg efter 

denne sommer konstatere, at der sta

dig er megen aktivitet, og at aktivite

ten stadig udvides. Vores jolleafde

ling har i de sidste 2-3 år været cen

trum om en intens fornyelse af Pirat

jollen, hvoraf vi har Danmarks største 

flåde, og som nu er den hurtigst vok

sende jolletype herhjemme. 

Sidste år viste den første Finnjolle 

sig hos os, og i denne sommer har vi 

allerede passeret den halve snes med 

forventning om yderligere tilgang til 

klassen i næste sæson. En kreds af 

jollesejlere er i begyndelsen af no

vember måned startet med at bygge 

en række Finnjoller, med benyttelse 

af en række avancerede konstruk

tionsdetaljer inden for glasfiberbåde. 

Projektet har haft svære vanskelighe

der i begyndelsen, idet det viste sig 

næsten umuligt at finde lokaler at 

være i, men i skrivende stund er de 

første måtter allerede på plads i for

men, som er erhvervet fra Norge. 

Derudover vil jeg nævne, at der nu 

omsider synes at være kommet gang 

i Trapezjolle hos os. Hidtil har der 

kun været en enkelt eller to, men nu 

synes jeg, at der er optakt til en vækst 

også hos denne jolle. Det er spæn

dende at se om vi også på dette om

råde kan opnå en vægtig repræsenta

tion. Wayfarerjollerne har præsteret 

en sand invasion på jollepladsen i 

VI VIL FORSØGE AT LAVE EN SSF REVY 

Jørgen fra Det kongelige Teater vil være instruktør. 
G. Øberg og Jørgen Christiansen har foreløbig meldt 
sig som tekstforfattere ... 

MEN VI MANGLER OGSÅ DIN HJÆLP! 

Kan du synge - spille - optræde - more - underholde 
eller skrive tekster om livet og personer i SSF, er du 
v e l k o m m e n  t i l  a t  s m i d e  e n  k u v e r t  m æ r k e t :  R E V Y  
gennem brevsprækken på kontoret - eller henvende 
dig til ovennævnte eller festud valget. 

Pigerne er også velkomne. 
Lennart 
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denne sommer, men I har endnu væ

ret noget tilbageholdne ved kapsej

ladserne. Kom frit frem! 

Og så lidt mere om jollemødet. Jeg 

efterlyste gode forslag til forbedrin

ger på jollepladsen i den kommende 

sæson, og der kom mange forslag, 

som jeg vil bringe videre til bestyrel

sen. 

Herefter drøftedes jollehuset og de 

nye opbevaringsskure. Der var enig

hed om, at i betragtning af, at der nu 

er tilbudt opbevaringsfaciliteter, som 

alle har adgang til, er det rimeligt, at 

jollehuset fremover udelukkende be

nyttes til fællesformål. Det vedtoges, 

at de, som i øjeblikket opbevarer grej 

i de små rum, skal have fjernet deres 

ting senest 1. februar 1977. Herefter 

skal de små rum benyttes til omklæd

ning og kun omklædning. Det er her

efter strengt forbudt at efterlade grej 

i jollehuset, specielt vil vi for fremti

den ikke se våde sejl og lign. hen

slængt i det store rum. I de små rum 

vil alle døre blive taget ned for at 

skabe mere plads, og siden vil der 

evt. blive lavet en ny dør til det fri fra 

det ene lille rum. Det lille grønne skur, 

som blev opstillet i foråret, skal lige

ledes for fremtiden være fælles, og 

de, som nu benytter det, skal fjerne 

deres ting inden 1. februar 1977. Der 

vil blive ophængt reglement for jolle

huset i det store rum, og jeg beder 

alle i fælles interesse holde sig dette 

efterretteligt. 

Endelig drøftede vi den kommende 

sæsons kapsejladser. Simon fik til op

gave at fremskaffe liste over sejlad

ser og derefter kontakte kapsejlads

chefen. 

Tak for en god sæson. Den nye star

ter, når isen er af vandet. 

Jollerepræsentant 
Jørgen 

Udpluk fra bestyrelsesmødet: 
Klubhuset er lukket fra og med den 

16. januar 1977, og åbner igen den 17. 

februar. 

Juniorchefen efterlyser glade givere, 

der vil være sponsorer til optimist

jollesejl. 

Optimistjoller med reklamer i sejlet 

må gerne deltage i kapsejladser. 

Rettelse til adresselisten: 

Rich. Nielsen's telf. er ØB 5923. 

Det ekstra kontingent på kr. 200-, der 

blev vedtaget på generalforsamlingen, 

kan betales over 2 gange: 1. gang in

den 15/3, 2. gang inden 15/9 1977. 

Klubben køber en motorbåd, der skal 

løse opgaverne som ledsagebåd ved 

kapsejladser, hjælpebåd ved jolle

stævner, undervisning af motorbåds-

sejlere, navigationstræning samt som 

slæbe- og redningsfartøj. Det var en 

stor mundfuld! - men den valgte båd, 

en D.M. FISHERMAN med dieselmo

tor, er meget velegnet til de nævnte 

opgaver. Fartøjet leveres udført i hen

hold til Statens Skibstilsyn's krav til 

professionelle fartøjer. 

Båden finansieres på samme måde 

som »TYVEKNÆGTEN«. 

Ved Dansk Sejlunion's hovedbestyrel

sesmøde, der blev afholdt den 23. no

vember i Svendborg, blev Poul Linde

mark, der oprindelig er kommet med 

forslaget om fælles træner, indstillet 

og ansat som rigstræner, da der ikke 

ved annoncering var fundet et egnet 

emne. 

Er optagningen af bådene i SSF tids

svarende? Der optages maksimalt 12-

15 både på en dag. Med det antal 

både der ligger i havnen den 1. de

cember, tager det måske 3 måneder, 

før de sidste fartøjer er oppe, og så 

skal de i vandet igen. 

Hvad med forsikringen af de både, 

der er bestilt optaget før den 15. no

vember - men som stadig er i vandet? 

Den eneste varige løsning er at 

skifte teknik. I Kastrup havn tages 
alle både op med kran. Til en rimelig 

betaling og til aftalt tid. 

Ideen med Preben Vognmand var 

rigtig - han fik bare ikke tid til at ind

arbejde systemet - og medlemmerne 

blev ikke informeret på den helt rig

tige måde, så den lille gruppe i SSF, 

der ser negativt på alt, også her var 

med til at vælte et godt initiativ. 

Skal vi over til at tage op og ud

sætte fartøjerne med kran, kommer vi 

ikke uden om en udgift til forstærk

ning af kaj, eventuelt skal der bygges 

en slags mole, kranvognen kan køre 

ud på. 

Bliver disse ting bragt i orden, vil 

fartøjer op til ca. 7 tons kunne løftes 

med kran, og sikrere sættes på land. 

BREVE TIL SSF 
Vi vil hermed gerne takke SSF for op

mærksomheden den 1. november, da 

jeg flyttede til min nye butik. 

Venlig hilsen 
»Beno« 

vi Bent Nielsen 

En hjertelig tak for venlig opmærk

somhed ved min fødselsdag. 

Medlem 291 
I. Lindqvist 

den 25. november 1976 

Lodseriet, Skælskør Fjord 

Hr. Reinhardt Hansen. 

Har modtaget Stander og Jubilæ

umsskrift med glæde - og studeret det 

- men jeg kan ikke finde det, da vi 

stillede de gamle renovationstønder 

op, vi fik af kommunen, langs grøften 

i 1926; jeg var den første, der havde 

en båd liggende uden for til ankers og 

en pram at ro ud i, ærlig talt farligt på 

åben kyst. - Jeg ser også, I har æres

medlemmer, er jeg ikke vordende til 

det efter mit slid i 26-27? - prøv at 

spørge bestyrelsen. 

Håber du kan læse dette, da jeg 

lige har fået opereret mit højre øje. 

Sundby Sejlklub har altid været mit 

hjertebarn, men jeg syntes ikke, der 

var stjerne i standeren dengang. 

Venlig hilsen 
Arthur Møller 

I JANUAR MÅNED HAR 

SHOPPEN 

åbent 

Lørdage kl. 12-13 
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EPISODER FRA EN SØMANDS LIV 
konsul Mr. Knox, der nok kikkede lidt 

forbavset på mig, men forklarede, at 

der var intet at gøre. Da jeg kom ud, 

blev jeg puttet i spjældet, og den dan

ske vicekonsul blev tilkaldt. Han var 

også malteser og sagde, at denne 

gang gik det, men næste gang, der 

var det mindste vrøvl, kom jeg i fæng

sel. Da jeg kom tilbage til mit logi, var 

der en gave, et par tennissko fra den 

engelske konsul. 

Det var en forbandet tid. Efter 3 må

neders forløb havde der endnu ikke 

været skibslejlighed grundet den en

gelske vicekonsuls had. 

En dag traf jeg skibshandleren på 

gaden. Han standsede op - meget for

bavset over, at jeg endnu var her, og 

jeg er sikker på, at jeg så farlig ud. 

Han fik mig med til den danske kon

sul, der sagde, jeg var oprører, hvori 

han sandelig havde ret, derfor var jeg 

blevet holdt tilbage. Men skibshandler 

Charles Hansen helmede ikke og fik 

udvirket, at jeg kom hjem til England 

ved første lejlighed. Jeg kom med et 

transportskib »Worchestershire« sam

men med en hurtig konvoj på 7 hurtig

gående skibe, og efter en enerverende 

rejse på 17 dage kom vi til London den 

6/12 - 17.-dagen efter det første Zep-

pelin-angreb på London, men da var 

vi kun 3 skibe tilbage, de andre var 

gået tabt undervejs. 

Nu stod jeg der i London med billet 

til Cardiff, hvor jeg var påmønstret, og 

2 sh. til fortæring på rejsen. Min ba

gage bestod af en lille kakisæk med 

undertøj, alt andet var solgt i Port 

Said. I lommen havde jeg en lille æske 

med sysager, da mine bukser havde 

tendens til at revne, når jeg bukkede 

mig. Jeg gik stadig med krykke og 

stok, men klima og kostforandringen 

havde givet mig lidt kræfter. 

Ankommen til Cardiff henvendte jeg 

mig først til boardinghuset, hvor jeg 

havde efterladt mit tøj, men først var 

der ingen, der kendte noget til mig 

eller noget tøj, men da jeg stillede mig 

truende an og nu kunne noget mere 

engelsk, kom det frem, at de regnede 

mig for død ved mit ulykkestilfælde og 

havde solgt mit tøj. De sagde rigtig

nok, at de havde foræret det til en tor

pederet sømand. Det troede jeg nu 

ikke på, men der var intet at gøre. To 

små skibsmodeller, som min bykam-

merat under sejladsen på »Karmø« 

havde lavet til mig, stod over kami

nen; dem konfiskerede jeg uden vide

re - trods protest. Disse to skibsmo

deller var nu det eneste værdifulde, 

jeg ejede, og ved at sætte dem i pant 

på det skandinaviske sømandshjem 

fik jeg lov til at bo der, og forstande

ren sendte venligst et telegram hjem, 

at jeg trængte til penge til at rejse 

hjem for. 

Jeg henvendte mig derefter til 

»Southwaite's« rederi for at få udbe

talt sygehyre og eventuel erstatning 

for invaliditet. De fik mine papirer og 

bad mig sidde ned og vente, da den 

herre, jeg skulle tale med, ikke var til

stede. Jeg sad til kl. 12, da de gik til 

lunch, kom igen og sad, til de lukkede 

om aftenen. Jeg havde ingen penge til 

mad og måtte låne hos andre sø

mænd. Næste dag kom jeg igen, sam

me behandling, og da min tålmodig

hed var udløbet efter lunch, skældte 

jeg ud og blev vist porten med trussel 

om politianmeldelse. 

Nu var der ingen anden udvej end 

at forsøge at sælge min regnfrakke. 

Jeg gik ind til en marskandiser, og al

drig har jeg været så nær ved at begå 

mord, da jøden i forretningen spurgte 

om, hvor jeg havde stjålet den. Jeg gik 

stadig med stok, og den dag i dag ved 

jeg ikke, hvad eller hvem der var skyld 

i, at jeg havde nok selvbeherskelse til 

at spytte ham i ansigtet og vendte ryg

gen til og gå ud efterfulgt af de skøn

neste skældsord og trussel om politi. 

Udtrykket med at se rødt har sin rig

tighed. 

Nu gik jeg til »National Sailors and 

Firemens Union«, som jeg måtte mel

de mig ind i for at komme med en

gelsk skib. Her fik jeg at vide, at jeg 

havde været medlem mindre end et år 

og kunne så ingen støtte få, men når 

jeg havde været i land i 4 uger, kunne 

jeg komme igen og søge fattighjælp. 

På sømandshjemmet fik jeg at vide, at 

jeg måtte flytte. 

3 m. amerikansk skonnert Newburgh 
af Hoboken søgte sejlskibsfolk. Skibet 

lå lidt uden for Cardiff. Jeg tog dertil, 

efterlod min stok på jernbanestatio

nen, hvor den måske står endnu, og 

gik ombord til kapt., en 72-årig irlæn

der og fik hyren som matros og det 

første måltid rigtige mad i lange tider 

uden at skulle tigge. 

Da jeg fik forskud, gik jeg til det 

skandinaviske sømandshjem og ville 

betale min gæld, men fik at vide, at 

de havde taget mine modeller som be

taling for at ligge i en 12-sengs stue i 

4 nætter, men der var brev til mig 

hjemmefra med rejsepenge, 20 £. 

Det var særdeles anstrengende ar

bejde tilvejrs på skonnerten, hvor der 

foruden mig var en kineserkok og to 

unge norske maskingutter, der var 

rømt fra deres skib. 

Der var udgangsforbud efter kl. 9 

om aftenen, og som regel kom vi til

bage fra Cardiff ved midnat. Så var 

»home-guard'en«, der bestod af gam

le soldater, gået hjem, men juleaften, 

da vi havde været til julefest i den 

norske sømandskirke og sandsynligvis 

ikke haft flere penge, kom vi til Pen-

narth, ligesom home-guard'en var ved 

at slutte sin aftenrunde, og blev ført 

med på politistationen, fik en mægtig 

balle, at vi neutrale tilsidesatte den 

kgl. engelske regerings bestemmelser 

og skulle straffes derfor, så vi blev 

puttet i spjældet efter at have opgivet 

navnet på vort skib. Her sad vi så til 

kl. 6 om morgenen, og jeg kunne ikke 

lade være med at tænke på, hvordan 

enhver mor sender tanker ud: hvor er 

mit barn i nat? Kl. 6 kom vor gamle 

kaptajn og betalte bøden - 2 £ for 

hver. Da vi kom ombord, måtte vi skri

ve under på 3 £ for hver, da kapt. sag

de, det var gået til øl til »home-

guard'en«, der havde været så flinke 

at slippe os ud, fordi det var jul. Dette 

slog hovedet på sømmet, nu skulle det 

være slut. I Pennarth lå lige efter nytår 

en dansk kuldamper 

»Hamlet« fra Vejle, klar til at gå til søs 

lastet med kul til den danske marine. 

Jeg fik at vide, at der manglede en 

mand i besætningen, gik til den dan

ske konsul i Cardiff, der sagde, at jeg 

kunne få hyren, hvis jeg kunne klare 

afmønstring fra amerikaneren, og 

kapt. ville have mig. Jeg kunne ikke 

tro andet, så jeg blev afmønstret på 

det amerikanske konsulat fra »New

burgh«. 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

^7'/KSEVS1^•,, 

Amagerbanken 
- den er nærliggende. 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V * 35 6788 

1. november 1976 flytter vi 

til ny og storre butik (v. Drottning Torget) 

Meget nårmere Oresundsbådene 

Båd radio og Walkie Talkie 

BENO RADIO- & BÅTTILLBEHOR AB 

Nye adr. Gronegatan 11 (hj. Norregatan) 

21127 - Malmo - Tlf. 0094640 111464 

- DU ER MEGET VELKOMMEN -

Ring direkte hjem med 

S.P. VHF-radiotelefon type RT-144 
55 kanaler 
25 watt 

Pris kr. 3500- excl. moms (12 v) 

S.P. forhandler 

I. STENGAARD MEYER 

KASTRUPVEJ 180 - 2300 KØBENH. S 

TELEFON (01) 58 30 45 

ELEKTROMONTØREN 
Aut. elektroinstallatør 

KBH. FRB. NESA SEAS NVE 

Klubbens benyttede elektriker 

58 89 50 
Dr. Elisabethsalle 1 

30 70 02 
Valby Langgade 226 

DET ER EN GOD INVESTERING 
at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er ca. 1400 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 

ansv. redaktør holger møller, postparken 30, kastrup, 50 41 01 . tryk: karl povlsen, svanemosegardsvej 4, kbh. v. telf.: 35 67 88 


