
JANUAR 
1981 

10. ÅRGA 



S.S.F. JANUAR 1981 Nr. 1 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15,2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 6516 
Bestyrelsesværelset 01 - 59 35 80 
Restaurationen 01 - 58 32 96 
Havnekontoret 01 - 58 14 24 

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55 

Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33. 
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Madsen, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 12300 Kbh. S 55 79 39 
Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S 59 54 02 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 
Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 

Genuavej 22 A 59 79 95 
Skolechef: Bent Petersen, 

Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle- Jens Johansen, 
repræsentant: Rødager Allé 67, 1., 2610 Rødovre 02-914411 
Motorbåds- John Lauritsen, 
repræsentant: Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup 5015 72 

Målere: Jørgen Madsen, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Karl Thorup, 
Bremensgåde 46, 2300 Kbh. S 58 43 11 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Hans Guldager 

Tanker ved Årsskiftet 
Atter er et år svundet for S.S.F., et 

år med mørke økonomiske skyer, heldig
vis for S.S.F. vendt til det bedre på det 
sidste. 

Behovet for bådpladser i vor havn er 
stadig stort, hvilket giver anledning til 
uro og mistænksomhed blandt vore 
pladssøgende medlemmer, hvoraf nogle 
har 12 til 15 års anciennitet, ja, enkelte 
endnu mere. 



Tanker ved 
Hvilke motiver får disse medlemmer 

til at holde ud år efter år for at få en plads 
i havnen, til trods for, at det i dag er mu
ligt at få en bådplads fra den ene dag til 
den anden i Køge Bugt området, hvis 
man har tegnebogen i orden, eller i vore 
nærmeste omegnskommuner, om man 
bor der, hvor ventetiden er overskuelig. 
Det er ligeledes tankevækkende, at 
S.S.F. for fem til seks år siden startede 
sejlklubben Lynetten for netop ved hjælp 
af et rimeligt indskud og nogle timers 
pligtarbejde at få et større antal havne
pladser op at stå. Man kan kun gisne 
om, hvilke motiver eller ideer der ligger 
til grund for at kun et efter forholdene 
meget lille antal medlemmer af S.S.F. 
uden havnepladser, benyttede sig af 
denne mulighed. 

Motiv er i dag odiøst og lyder nær
mest kriminelt, hvilket, og det skal siges 
med det samme, absolut ikke er menin
gen, men hvad får disse gode medlem
mer til at holde ud år efter år? 

jL 

1987 lober af stabelen 

Er der noget i vejen med de nuværen
de fordelingsprincipper, når det gælder 
ledige havnepladser. De nuværende reg
ler, der er vedtaget og forbedret gennem 
utallige generalforsamlinger, hviler på 
ideen om anciennitet og millimeterde
mokrati: den, der har længst medlem
skab, kan få en ledig plads, om bådstør
relse og plads passer sammen. Kan sy
stemet forbedres? Kan det laves om? 

Ved årskiftet overtages Shoppen og 
brændstofsalget af Jens Andersen og 
kone, der efterhåhden som vinteren og 
foråret skrider frem, vil få Shoppen op 
at stå med de ting, vi har brug for til 
den daglige vedligeholdelse af vore far
tøjer. Jeg har den største tiltro til, at 
familien Andersen på alle måder vil be
tjene os til vor fulde tilfredshed, men det 
er givet, at der i den første tid vil være 
ting og sager, som der ikke er tænkt på 
skal være i en forretning af Shoppens 
karakter, men ved fælles hjælp, plus det 
gode humør, Jens Andersen og kone er 
i besiddelse af, falder også dette på 
plads. 

Efter nogle års stilstand har vor junior
afdeling fået vokseværk, og en hel del 
nye optimistsejlere vil i de kommende år 
færdes i vor havn. Også de skal på en 
god og venlig måde lære at tilpasse sig 
sejlerlivet, og de vilkår vi har i S.S.F. 

Som et nytårs-ønske må det være, at 
medlemmerne tager vel imod dette nye 
tilskud af ungt blod i S.S.F. 

Et andet nytårs-ønske skal være, at 
den krise, samfundet i dag er udsat for, 
må ramme mindst muligt iblandt os, og 
når vinteren og kulden atter er for
trængt, at vi stadig har vort gode sejler-
humør og livsglæden hos os. 

Og hermed ønsker jeg samtlige med
lemmer og venner af Sundby Sejl-
Forening et godt nytår 1981. 

Hans Guldager 
formand 

FORSIDEBILLEDET: 
Om et par måneder står båden igen på 
beddingevognen, nymalet og nypoleret, 
klar til søsætning 
Foto: Holger Møller 

nytårsskiftet 
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Referat af bestyrelsesmødet den 
1.12.80 kl. 19.00. 

Dagsorden: 
Punkt 1. Protokol 
Punkt 2. Beretning 
Punkt 3. Havn og Plads 
Punkt 4. Klubhus og Fester 
Punkt 5. Sejlerskole 
Punkt 6. Juniorafdeling 
Punkt 7. Kapsejlads 
Punkt 8. Joller 
Punkt 9. Motorbåde 
Punkt 10. Sikkerhed 
Punkt 11. Bladet 
Punkt 12. Eventuelt. 

Punkt 1: Protokol 
Protokollen fra forrige bestyrelses

møde blev oplæst og godkendt af be
styrelsen . 

Punkt 2: Beretning. 
Formanden indledte med at oplæse 

indkomne breve; der var blandt andet en 
ansøgning om nedsættelse af pladsleje 
samt af kontingent fra et medlem, der 
var blevet pensionist. Ansøgningen blev 
bevilget, idet medlemmet opfyldte betin
gelserne ifølge foreningens love. 

Mellem S.S.F. og vor nye forpagter 
af »Shoppen« Jens Rudolf Andersen, er 
der nu indgået en skriftlig aftale. Jens 
R. Andersen overtager »Shoppen« pr. 
den 1.1.81, 

Den 4.1.81 afholder K.S.U. general
forsamling i Triton. 

Den 8.12.80 vil der blive afholdt et 
møde i »Fritidsnævnet«, Jørgen Haar, 
Hans Guldager og Jens Johansen vil 
deltage i dette møde. 

Hans Guldager har været på ferie i Is
rael. Ved denne lejlighed fik han kontakt 
med flere sejlklubber. En af sejlklubberne 

inviterede en del af vore optimistsejlere 
samt juniorer ned på ferie. I Israel håbe
de man så, at vi i vor klub ligeledes ville 
invitere deres børn her til Danmark. Bør
nene skal selv betale rejsen, men vil få 
hele opholdet gratis. Ovenstående er al
lerede forelagt en del børn og deres for
ældre, og tilsyneladende er der stor til
slutning til denne rejse. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
Havneudvalget spurgte, om ikke det 

var en ide at lukke alle låger med en 
hængelås hele vinteren undtagen ho
vedlågen. Bestyrelsen var uenige med 
havneudvalget, og ved afstemning blev 
det fastslået at lågerne skal være nor
malt låst. »Bollen« har sejlet rundt i hav
nen for at bryde isen. Det var nødven
digt for at de sidste både kunne komme 
på land. 

Hegnet ind til S.A.S. Sejlklub er atter 
blevet repareret. 

Punkt 4: Klubhus og Fester. 
Claus Akkermann lovede at lægge nyt 

tagpap på taget ved indgangen til klub
huset. 

Baderummene vil blive lukket indtil 
15.3.81, man kan dog ved henvendelse 
til Kristine låne en nøgle. 

Der skal indkøbes 25 nye stole til klub
huset. Jens Johansen har lovet at se på 
ventilatiorsen i klubhuset. 

Punkt 5: Sejlerskole 
»Øveballen« er nu kommet på land. Et 

presenningtelt er rejst over den. Plads
manden skal i gang med at reparere den. 
Der skal blandt andet udskiftes bund
stokke og nogle bord. 

Punkt 6: Juniorafdeling 
Ved et møde i juniorafdelingen, hvor 

alle var indkaldt, var mødeprocenten 
100, også optimistsejlerne samt deres 
forældre mødte talrigt op. 7 forældre lo
vede ved dette møde at deltage i brovag
terne til sommer. 

Fra onsdag den 1.2.81 og fremover 
hele vinteren vil man hveranden onsdag 
aften holde instruktionsmøde for junio
rer. 

Den 31.1.81 samt den 21.3.81 vil der 
blive afholdt diskotek. 

Torsdage og lørdage hele vinteren vil 

Husk! Husk! 

Det koster 100,00 kr. ekstra hvis 

kontingent og 
pladsleje 

der er forfaldet 1.1.81 ikke er betalt 15.3.81 

Kontingent pr. halvår: 
Aktive , kr. 135,00 
Passive kr. 50,00 
Juniorer kr. 75,00 

Skurleje pr. enkelt skur: 
incl. forsikring kr. 63,00 

+ moms 22% kr. 11,65 

Pladsleje 
pr. m2 kr. 29,00 

+ moms 22% kr 6,40 

Ved betaling af pladsleje skal gyldig an-
svarsforsikringskvittering forevises. 
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være instruktionsdage for optimistsej
lerne. 

Klaus Akkerman og Jørgen Haar vil 
sammen se på taget i juniorskuret. 

Punkt 7: Kapsejlads. 
Den 26.11.80 deltog kapsejladschefen 

i et planlægningsmøde for sommerens 
kapsejladser i Sundet. Dette møde blev 
afholdt i Frem. De sejladser vi i S.S.F. 
havde påtænkt at afholde i sommerens 
løb, blev alle godkendt. 

Kapsejladschefen oplyste, at man for
søgsvis vil prøve at sejle 3 lørdagssej-
ladser sammen med Lynetten og Ka
strup, således at hver klub afholder en 
lørdagssejlads. 

Punkt 8: Joller. 
Jollerepræsentanten oplyser, at man 

har for lidt skur- og skabsplads på jolle
pladsen, og man vil gerne have 10 skure 
mere. Havneudvalget lovede at indhente 
tilbud på skurene, hvis der er sikkerhed 
for, at der er aftagere til disse skure. 

Dette mente jollerepræsentanten, at 
der er. 

Punkt 9: Motorbåde 
Intet. 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Motorbådsrepræsentanten spurgte, 

om ikke det var muligt at få sat et 
blinklys op på slæbestedet på søndre 
plads. Det skal blinke, når spillet er 
igang. Bestyrelsen var enige om, at 
ideen var god, og man vil sørge for at få 
dette blinklys monteret. 

Punkt 11: Bladet. 
Redaktøren oplyser, at han nu har fået 

at vide, hvor det gamle billede stammer 
fra, der var sat i bladet. Billedet er taget 
i 1938, både »Pløk« og Frits Otto er med 
på billedet. 

Punkt 12: 
De enkelte udvalg i bestyrelsen frem

lagde deres budgetforslag for det kom
mende år. 

Der vil blive afholdt dommer 2 kursus 
i Vejle. Jens Johansen vil deltage. Juni
orafdelingen vil tage på ferietur i juli. 
»Bollen« skal være ledsagefartøj. 

Mødet slut kl. 23,15. 

Sign. Hans Guldager 
formand 

Else Madsen 
sekretær 

På grund af sygdom sælges 30 kvm. 
spidsgatter »Irene«. Der tilhører nybyg
get mast med rustfri stål rig og nye da-
cron sejl. 

Ny 10 HK Albin motor med dynastart. 
Rustfrit søgelænder. Autopilot. 

Tlf. 01 - 55 52 59 
»Rigger Ejner« 

msmmmmmmm 

Kristine ønsker alle 
medlemmer af S.S.F. 

et godt nytår. 

Den traditionelle 

Fastelavnsfest 
afholdes 

Søndag den 1. marts 1981 
kl. 12.00 prc. 

Tøndeslagning 
for børn, damer og herrer af begge køn. 

Chokolade til børnene. 
Fine præmier til alle kattekonger- og dronninger! 

Mød op i god tid, da vi begynder præcis. 
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75 årig med 42 års medlemskab 
»Rigger Ejner« fortæller 

Min karriere til søs startede, da jeg 
som stor dreng udmønstrede med et 
sejlskib, siger Ejner Pedersen bedre 
kendt som »Rigger Ejner«. Det var et 
hårdt liv dengang; man kunne ikke regne 
med at få varm mad hver dag, og faste 
vagter var der heller ikke tale om. 
Skulle der mindskes sejl eller skulle der 
sættes flere sejl, blev man kaldt på dæk, 
hvad tid på døgnet det end var. Der var 
heller ikke nogen sejlmager med. Matro
serne blev sat til at sy sejl, som kaptaj
nen havde skåret til, og Ejner fik på 
denne måde en færdighed, som han 
senere kunne drage megen nytte af. Det 
var lastskibe, han sejlede med. Mange 
ture gik til Finland, hvor man hentede en 
last træ, og en gang imellem var man i 
England efter en last kul. Efter 15 år med 
sejlskibene fik Ejner hyre på forskellige 
dampskibe. 

Den sidste jeg sejlede med, siger Ej
ner, var amerikadamperen Frederik den 
VIII. Om bord på dampskibe havde man 
faste vagter og fast fritid. Med Frederik 
den VIII tog turen over Atlanten 11 dage, 
hvorefter den lå i en uge i New York; 
også turen tilbage tog 11 dage, og så var 
der 1 uge fri i København. Karrieren på 
de store have sluttede efter krigsudbrud
det i 1939. Flere af kollegaerne blev der
ude, og Ejner blev af sin kone bedt om at 
gå i land. Dog forsøgte han sig som re
der: Han havde købt et lastskib på 165 
tons, men det totalforliste på vejen til 
København. Da havde han taget Kyst-
skippereksamen. 

I 1940 fik han et riggerjob på Orlogs-
værftet, hvor han var i 30 år. 

Som fritidssejler startede Ejner i 1938, 
da han reagerede på en annonce om en 
kragejolle, der var til salg ude i Sundby 
Sejl-Forening, som han, der boede på 
Nørrebro, slet ikke kendte noget til. Med 
besvær fandt han frem og forhandlede 
med Otto Hansen, en Yachtmægler, der 
forlangte 600-700 kr. for den. Så mange 
penge havde han ikke, men efter nogle 
dage fik han den tilbudt til 600 kr. med 
250 i udbetaling og resten med 50 kr. om 
måneden. Båden hed BIBS og var en 
klinkbygget Kragejolle. 

Men den anden verdenskrig lagde en 
stor dæmper på sejlernes aktiviteter. I 
starten var det tilladt at sejle 2500 m ud 
fra land og så højt op som til Rungsted, 
og der var politivagt på broen i S.S.F., 
som stemplede et pas, når man sejlede 
ud, og når man kom hjem, og man 
skulle være hjemme inden solnedgang. 
Der var ingen benzin at få til motoren, så 
hvis det kneb med vinden, måtte man 
have årerne frem. Senere blev sejlads
området begrænset til Københavns 
Havn eller Isefjorden. Bibs havde da sta
tion i Skudehavnen, men Ejner fik afslag 
på ansøgningen om tilladelse til at sejle 
fra Sundby til Skudehavnen, men fik 
samtidig at vide, at bugsering var tilladt. 
Han aftalte da med en anden, der også 
skulle til Skudehavnen, at den ene 
kunne bugsere den anden, så sagen blev 
klaret på den måde. Men i 1944 blev det 
helt forbudt med sejlads i Sundet. Det 
var kun med megen betænkelighed, at 
tyskerne gav tilladelse til at bådene kom i 
vandet, og det gjorde de kun, hvis der 
blev lagt en bom over havnehullet, og på 
betingelse af, at bådene ikke fik master 
på. Dengang var det jo træbåde, der 
kunne lide stor skade ved at stå på land. 

»Bibs« 

»Rigger Ejner« fortæller 

Efter krigen kom der gang i sejladsen 
igen, men en dag fik Ejner besøg af en 
der var blevet »varm« på Bibs, og han 
talte så godt for sig, at han inden han gik 
havde købt båden for 2300 kroner. Det 
var i 1946, og der skulle nu gå 2 år inden 
Ejner igen blev bådejer. Og det var ikke 
så lige til, for det var det år, der blev pen
geombytning, og der var mange, der in
vesterede i både for at undgå at få afslø
ret sorte penge. Men i 1948 fandt han en 
30 kvm. spidsgatter i Dragør, som han 
fik presset ned til 4.500 kr. Der var en 
meget stor kahyt på, men han blev rådet 

»Irene« 
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fra at gøre den mindre, og efter et be
tænkningsår beholdt han kahytten, som 
den var. 

Der var, hvad der var ualmindeligt 
dengang, ståhøjde i kahytten. Den fik, 
ligesom Ejners yngste datter navnet 
Irene, fordi det skulle være den sidste 
båd han skulle have, ligsom Irene var det 
sidste barn. »Irene« er bygget i 1921 på 
Michelsens væft i Sønderborg, og var 
gaffelrigget indtil den for 5 år siden blev 
rigget om. 

En del af pengene til »Irene« havde 
Ejner tjent ved at lave »plys-fendere«. 
Materialerne kostede 4 kr. og han fik 6 
kr. for dem, og det var adskillige, som 
han kunne nå at fremstille i løbet af en 
vinter. De elever, som har gået til tov-
værkskursus hos Ejner, vil være sær
deles godt bekendt med disse fendere. 

1948 var også det år, da Ejner begynd
te som lærer på Øveballen, og i femten 
år har han været lærer på towærkskur-
sus, og han har medvirket som censor 
både ved prøver i sejlads og ved tovværk, 
efter at han var holdt op som lærer. 

I begyndelsen af tresserne var der fæl-
lesture for de Københavnske Sejlersko
ler, og han husker særligt en tur til Sles
vig under ledelse af Fischer-Hansen. Der 
var 25 gaffelriggede skolebåde med. Det 
var et flot syn med de mange både, og 
der blev sejlet kapsejlads fra havn til 
havn. Om aftenen lejede man sig ind på 
byens hotel og holdt bal. Der var ca. 5 
i hver båd, så det drejede sig om en 125 
unge mennesker, og den »fik hele ar
men« . 

Dengang var towærkskursus lagt ind 
under aftenskolen, men juniorerne måtte 
ikke deltage, fordi de skulle passe deres 
skole om dagen. Så blev der lavet kursus 
for juniorerne søndag formiddag. Ejner 
kunne godt lide at have med de unge 
mennesker at gøre, selv om han engang 
imellem måtte tage den strenge mine på. 

Blodprop, hjerneblødning og svigten
de syn (grå stær) har nu gjort, at »Irene«, 
som det fremgår af en annonce andet
steds i bladet, er sat til salg. Det er 
klart, at det er med en vis vemod, han 
siger farvel til sin båd efter mere end 30 
år, men han bliver stående som medlem 
i S.S.F. Han har jo en lille jolle med på
hængsmotor, og han siger, at der altid 
er en eller anden, der vil med ud at fiske. 
Vi kontingent og V* pladsleje gør, at det 
økonomisk er muligt for ham at fortsæt
te i den forening, hvor han har været 
medlem i 42 år. 

Under krigen var der bom over havneløbet 

tOOOOOOOMOCXXXJOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOCOOQ 

Carl Jensen, aktiv jollesejler på 78 år, 
har overladt dette foto til redaktionen. 
Det viser Carl Jensen, der optrådte som 
linedanser på et tov spændt over havne
bassinet. Carl siger, at den eneste grund 

til, at han ikke gennemførte hele turen, 
var, at der var en, der slækkede tovet, så 
han gik i vandet. Billedet viser netop det 
øjeblik, da tovet blev slækket, og Carl 
falder i vandet. 

Angående havnefesten 1938 

KON'lTlNGE'NrT 

Nytårshilsen fra kassereren 

SOOOOOOOOOOOOOOODDOOOODDOOOOOOOOOOOOOOO 
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Velbesøgt juletræ 
Børnenes juletræ forløb på traditionel 

vis, og vi lader billederne fortælle. 

1. Juletræet med sin pynt, venter på vi 
får begyndt. 

2. Julemanden slår døren op til godterne 

3. Forventningsfulde børn foran orkestret 

4. Dans omkring træet 

5. Nisserne synger for 
7 

2 
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7. Den, der kommer allersidst, skal i den 
sorte gryde 

8. Der blev nogle få godteposer til overs 

9. Julemanden omgivet af de mange 
børn 

10. Så gør vi sådan, når vi tørrer vort tøj 

Fotos: Holger Møller 11. Så er der boller til alle 



Dansk Sejlunions top 25 

største Plac. Navn Antal medl. S.S.F. stadig den 
lokalklub 

Nu foreligger de forskellige klubbers 
medlemstal fra Dansk Sejlunion, og der 
er ikke de store overraskelser. K.D.Y. 
ligger på førstepladsen, men kan ikke 
sammenlignes med de øvrige klubber, 
da KDY har medlemmer over hele lan
det medens de øvrige klubber er geogra
fisk bestemt. 

S.S.F. har haft en fremgang på 6 
medlemmer, medens Rungsted, der lig
ger nærmest, har haft et minus på 53 
medlemmer, hvorved afstanden mellem 
de to klubber er øget. Lynetten på fjer
depladsen haler betænkeligt ind på 
Rungsted. 

Nye på listen er Kolding Sejlklub, der er 
rykket ind på 18. pladsen med en frem
gang på ikke mindre end 128 medlem
mer. Ny er også Struer Sejlklub, der som 
nr. 21 også har haft en bemærkelses
værdig fremgang. Ud af listen er faldet 
Køge Bugt Sejlklub samt Vedbæk Sejl
klub. 

De 3 klubber, der har haft størst frem
gang er: Kolding Sejlklub ( + 128), Mid
delfart Sejlklub ( + 112) samt Struer Sejl
klub (+95). 

Størst tilbagegang har følgende haft: 
Køge Bugt Sejlklub (-129), Brøndby 
Strand Sejlklub (-122) samt Køge Sejl
klub (-79). 

Tilbagegangen for de 3 bugt-klubber 
hænger utvivlsomt sammen med opret
telse af nye klubber i området i forbindel
se med det store havnebyggeri - Køge 
Bugt Strandpark. Ikke mindre end 3 af 
de nye klubber, med tilsammen 786 
medlemmer, er hjemmehørende i Køge 
Bugt kredsen. 

Her er TOP 25 listen: 

Tak 
Hjertelig tak til alle, der glædede mig 

på min 75 års fødselsdag. 

»Rigger Ejner« 

1 K.D.Y. 
2. Sundby Sejl-Forening 
3. Rungsted Kyst Sejlklub 
4. Sejlklubben Lynetten 
5. Holbæk Sejlklub 
6. Hellerup Sejlklub 
7. Roskilde Sejlklub 
8. Skovshoved Sejlklub 
9. Egå Sejlklub 

10. Horsens Sejlklub 
11. Kaløvig Bådelaug 
12. Aabenraa Sejlklub 
13. Sejlklubben Sundet 
14. Sejlklubben Neptun, Vejle 
15. Næstved Sejlklub 
16. Sejlklubben Suset, Hvidovre 
17. Kjøbenhavns Amatør Sejlklub 
18. Kolding Sejlklub 
19. Jyllinge Sejlklub 
20. Kerteminde Sejlklub 
21. Struer Sejlklub 
22. Frederikssund Sejlklub 
23. Fredericia Sejlklub 
24. Yachtklubben Furesøen 
25. Dragør Sejlklub 

Det vil føre for vidt at prøve at analy
sere udviklingen i klubberne, men udvik
lingen i kredsene var nok værd at se lidt 
på. 

Plac. Kredsnavn 

1. Sundkredsen 
2. Østjylland Kredsen 
3. Isefjord Kredsen 
4. Køge Bugt Kredsen 
5. Sydstævne Kredsen 
6. Østersø Kredsen 
7. Lillebælt Kredsen 
8. Limfjord Kredsen 
9. Fyn Kredsen 

10. Lillebælt Syd Kredsen 
11. Svanemølle Kredsen 
12. Nordøstjylland Kredsen 

Tak 
Vi vil hermed sende en tak til alle, 

der var med til at gøre vor »sølvdag« så 
festlig, som den blev. 

Hilsen Aase og Arne 

+ / - Plac. 79 

2672 + 77 1 
1318 +6 2 
1240 - 53 3 
1196 + 65 4 
1042 - 6 5 
982 + 85 6 
877 + 55 9 
875 + 3 8 
848 - 41 7 
723 - 49 12 
660 - 23 11 
658 0 13 
648 + 32 17 
615 + 71 10 
605 - 30 14 
601 -s- 6 18 
594 + 56 25 
589 + 128 
581 - 23 19 
572 - 29 20 
571 + 95 
563 + 10 24 
563 - 53 15 
560 - 41 21 
557 + 2 23 

+ / - Plac. 79 

7600 - 180 1 
6112 -s- 47 2 
6083 + 154 3 
4610 + 595 5 
4527 + 317 4 
4134 + 149 6 
3481 + 493 10 
3356 + 230 9 
3235 + 66 7 
3234 - 20 8 
2516 + 103 11 
2292 + 53 12 

Bemærkelsesværdigt er, at såvel 
Sundkredsen som Østjyllandkredsen har 
tilbagegang, de har i mange år været 
inde i en rivende fremgang. At »Køge 
Bugt« fortsat vokser, hænger sammen 
med havnebyggerierne i området. Til 
gengæld synes Svanemøllekredsen at 
have vendt de seneste års tilbagegang 
til fornyet fremgang. 

Medlemstal 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 
22. marts 
kl. 9.00 
i klubhuset 

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 

søndag den 1. marts kl. 9.00. 

Bestyrelsen 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Else Madsen 
Skolechefen, Bent Petersen 
1 medlem af havneudvalget, Henning 

Jensen. 
1 medlem af klubhus- og festudvalg, 

Bente Bang Christensen 

Motorbådsrepræsentanten, 
John Lauritsen, 

1 suppleant, Preben Nielsen, 
Kasserer Erna Christensen, 
Kasserersuppleant Annie Lindquist, 
Revisor Gosta Øberg, 
Revisorsuppleant Erling Sørensen, 
Redaktør Holger Møller, 
2 juniorudvalgsmedlemmer, Ole Poul 

Petersen og Søren Christensen, 
2 målere, Jørgen Madsen og Karl 

Thorup. 

Jule og nytårshilsen fra topsikring: 
I £R SYNES JEG VI SKAL 

WOLDE LIDT I GEM MEP DET 
VILDE JULE GAVE: RALS 

GODTI-SX fcl'R 
JEG Bl LEM 
10 L. BENZIN 

Poeten og Lillemor tegnet til topsikring af Jørgen 
Mogensen - julen 1980. 

JA-INGEN UNØDVENDIGE 
LUKSUSTIN6,S0M DEN HAR 
FÅET DE TIDLIGERE ÅR 

DEN TRÆNGER 
TIL ET PÆNT NYT 

VASKESKIND 

JEG GIR 
SHAMPO 

Med ønsket om en 
glædelig jul og 
et godt nytår 

sender vi de venligste 
hilsener 
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Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02-902034 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Søren Christensen 
Italiensvej 6, st., 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01 -59 62 28, 
arbejde: 01 -57 2222(3628) 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 9203 

Valg af jolle 
Dansk Sejlunion har udgivet et emne

hæfte om valg af jolletype, og vi bringer 
her forordet til hæftet, og vil i senere 
numre bringe hæftets omtale af joller, 

som menes at have interesse for S.S.F.s 
juniorer ved valg af jolle, når man er vok
set fra optimistjollen. 

Forord 
Jollesport handler denne gang om 

valg af jolletype ud fra dine ambitioner, 
fysik, økonomi og lokal klub. 

Der er meget at vælge imellem i den 
brogede stak af kapsejladsjoller, tur
både, en- og tomands. Før du vælger 
din jolle, bør du gøre dig klart: 

1. hvilke ambitioner har du 
2. vil du satse internationalt (evt. OL) 
eller lokalt, 
3. eller vil du kun sejle alene eller med 
andre. 
Hvis du gerne vil være OL-mester, bør 

du vælge en jolle, som ligger tæt op af 
den OL-type, du gerne vil sejle. 

Ved OL-1980 var der følgende jolle
klasser: 

Tornado 
470 

Flying Dutchman 
Finn. 
Problemet med disse klasser er, at de 

talmæssigt er meget svagt repræsente
ret her i landet. Dette betyder, at man 
nødvendigvis skal sejle meget i udlandet, 
for at blive god nok til at vinde. Da joller
ne er ret dyre i anskaffelse og drift, for 
ikke at tale om rejse- og transportom
kostningerne, så bliver det hurtigt en dyr 
fornøjelse. (Har du tidligere vist resulta
ter, er der begrænset økonomisk støtte 
at hente hos OL-udvalget). En billigere 
måde at opnå den konkurrencemæssige 
baggrund er, at du finder en nationalt 
udbredt jolle, som ligger tæt op af den 
olympiske type, du har valgt, og sejler 
de nødvendige stævner i den. 

For at få konkurrence er det ikke nød
vendigt at sejle i OL-klasserne. Der er 
mulighed for at få lige så god konkur
rence i de andre internationale klasser. 
De mest udbredte er: 

505 
Fireball 
420 
Laser (pæn udbredelse i DK) 
Mange af de samme ting gælder for 

disse joller, som for de foregående. For 
disse, generelt lette konstruktioner gæl
der dog, at holdbarheden er begrænset. 

Er man med på topplan, må man der
for regne med ofte at udskifte skrog og 

grej, dels på grund af slitage (minime
ring af materialer) og på grund af den 
stadige udvikling (ikke Laser) som fore
går i disse klasser. Det er dog billigere at 
sejle i jollerne i denne gruppe, end i OL-
jollerne. 

Følgende lette konstruktioner har en 
international udbredelse 

Europe (stor udbredelse i DK) 
OK 
Flipper, Trapez (Skandinavisk ud

bredelse) 
International Moth 
Her gælder også det samme som de 

foregående. Alment må man tage hen
syn til sin egen vægt og de lokale for
hold. 

De tungeste joller i denne oversigt 
(mest holdbare) er Pirat, Snipe og Way-
farer. Disse opfordrer også til andet end 
kapsejlads - tursejlads evt. med flere om
bord, men der findes selvfølgelig også 
ivrige kapsejlere inden for klasserne. 

Snipen er den mest internationale af 
typerne, i hvilken der sejles meget kap
sejlads, mens Wayfarer er den mest tur
prægede båd. Piraten er til gengæld den 
mest udbredte af de 3 her i landet. 

Vi håber hermed, at du/I har fået no
get at tænke over ved valg af jolletype, 
så der er større mulighed for at træffe 
det rette valg. 

God fornøjelse. 

o 

jl. % 75 
" begge dage KLl 19 -

. ̂  OO -o 
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Forbered sæsonen nu 
Følgende fejlfindingsskema har vi fun

det i DYK-NYT (DYK = Dansk Yngling 
Klub): 

Nu da vi skal til at forberede os til 
1981-sæsonen, bør vi se tilbage på den 

i 

^ 
l 

Advarsel! 
Der er to gange sket tyveri af termo

stater på toiletterne med indgang fra 
søndre plads. 

Der gøres i denne forbindelse op
mærksom på, at tyveri medfører omgå
ende eksklusion, hvis det bliver opklaret. 

Ekspektancelisten 
Havneudvalget gør opmærksom på, 

at man, hvis man ønsker at komme i be
tragtning ved uddelingen af havneplad
ser, må indsende ansøgning om optagel
se på ekspektancelisten inden den 15. 
marts 1981. 

foregående sæson, for at se, hvad der 
gik galt. For at hjælpe jer med at rette 
fejlene, bringer DYK-NYT hermed et fejl
findingsskema: 

Havne 

NYT 

Energisparetyv på spil 

Vi har modtaget: 

Fra misvisende til 
retvisende 

Under henvisning til referatet fra ge
neralforsamlingen i S.S.F. d. 19-10-80, 
som er trykt i vort medlemsblad fra de
cember måned 1980, refereres under
tegnede for i debatten omkring »Shop
pen« at have fremsat et forslag, hvor 
Dorthe og Klaus skulle anmodes om, »at 
genåbne Shoppen på de af bestyrelsen 
fremsatte vilkår og betingelser og om 
seddelautomat«. 

Det i citationstegn ovenfor anførte er 
helt i uoverensstemmelse med, hvad jeg 
sagde, samt det der stod i forslagets 
skriftlige form, som bestyrelsen modtog 
ved Else Madsen, sekretæren. 

Det, forslaget lød på, var rettelig: Ge
neralforsamlingen i S.S.F. d. 19-10-80 
må på det skarpeste tage afstand fra den 
måde, bestyrelsen har handlet på i for
bindelse med lukningen af Shoppen, 
hvorfor det pålægges bestyrelsen øje
blikkelig at tage kontakt med Klaus og 
Dorthe Schlichter med henblik på at an
mode dem om at genåbne og videreføre 
Shoppen på de af bestyrelsen fremsatte 
betingelser kravet om seddelautoma
ten. (Jeg gentager! Minus kravet om 
seddelautomaten). 

I øvrigt vil jeg gerne udtrykke min mis
billigelse med den måde referatet er skå
ret til på - sådan som jeg opfattede og 
husker generalforsamlingen, så udtryk
ker referatet i en vis grad fortielser og 
forvrængninger af det, der blev fremført 
på generalforsamlingen. 

Mere præcist referat udbedes for 
fremtiden. 

Jørgen Rasmussen 
medlem A-61 

Jørgen Rasmussens indlæg er fore
lagt sekretæren, der på det nævnte 
punkt har rettet protokollen i overens
stemmelse med det anførte. 

red. 

Symptom Løsning 
Båden sejler for langtsomt: Undersøg om du har sat storsejlet (det 

største sejl) 
Båden sejler overhovedet ikke fremad: Prøv at løsne fortøjningerne. 
Båden sejler for langsomt 2: Storsejlet skal sættes bag masten og 

fokken foran. 
Båden er luvgirig: Sæt fokken. 
For dårlig højde: Få spileren ned i en fart. 
God høide men dårlig fart: Du er startet i en Hobie Cat-sejlads. 
Båden krænger for meget: Sejl tilbage og saml gasterne op. 
Posen i storsejlet er for langt tilbage: Undersøg om ikke sejlet er sat med 

agterliget fremad. 
For megen afdrift: Husk at bolte kølen fast til næste år. 
Du får skudstart og du fører over

legent. 
Sejl tilbage, du er startet på 5-minut-

teren. 
Du ligger godt ved første mærke: Undersøg om dine konkurrenter har Y 

i sejlet. 
Du fører ved første mærke: Det er krydsmærket, der skal rundes 

først, ikke slaqmærket. 
Du har knækket masten: Undersøg om Trine Spork er i nær-

Du står øverst på resultatlisten: Blad over på side 1. 
Du blev Danmarksmester: Du drømmer! 
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DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCMOOOOaOOOOC 

Skal vi danne et 

S.S.F. Hornorkester??? 
Interesserede bedes henvende sig til: 

medlem nr. 705, Villy Jul Hansen 

Hostrups Have 58, 4. sal, 

Telf.: 01 -35 86 55 

Instruktør haves, som også kan undervise begyndere (gratis). 

OOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOC 

Vi har modtaget: 

Små hvepsestik og gætterier 

Ved efterårsgeneralforsamlingen i 
S.S.F. d. 19-10-80 faldt et medlem af 
bestyrelsen næsten over sine egne ben, 
da han i sin iver sprang op og proklame
rede, at bestyrelsen havde bestemt, at 
foreningens formand skulle være æres
medlem i S.S.F.. 

Efter at det ivrige bestyrelsesmedlem 
igen var indfanget og bragt ned på jor
den, blev den øvrige del af generalfor
samlingen taget med på råd, hvorefter 
en afstemning afgjorde, at formanden 
skulle udnævnes til æresmedlem i vores 
forening. 

Om formandens berettigelse til dette 
æresmedlemsskab i foreningen, skal der 
ikke røres ved her, men med hensyn til 
den anvendte fremgangsmåde, synes 
jeg nok, der kan rejses en hel del kritik. 

Kort fortalt skete der det, at forman
den netop havde afsluttet sin beretning, 
da han blev udnævt til æresmedlem. Be
retningen havde på dette tidspunkt end

{ 2 Z 1 
okI.LJ. 

Nye medlemmer, - ~ ~ -
^ der søger optagelse 

t-\ i SunclÅy, 

A 420 Jørgen Skibby Jensen 
Strandlodsvej 15, S. 

A 437 Klaus Jørgensen 
Fyrtårnsvej 1, S. 

J 28 Pia Bergmann 
Lerfosgade 10, S. 

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af SSF. Protest skal 
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

»oooooo«ooooooooc 

Fremlysning. 
En kuglepen af mærket Ballograf er 

fundet ved cykelstativet på nordre plads. 
Aftale om afhentning kan træffes med 

redaktøren. 

»ODOOOOOOOOOOOODOa 

nu ikke været til debat og som følge her
af ej heller til afstemning. 

Naturligvis havde formanden nogle 
godbidder med i sin beretning, men der 
var så sandelig også nogle punkter, hvor 
bestyrelsen på forhånd kunne forvente 
så meget kritik, at det kunne medføre, at 
beretningen ikke blev godkendt, hvilket 
igen havde den mulige følge, at forman
den og bestyrelsen måtte trække sig til
bage. 

Nu stillede man generalforsamlingen i 
det dilemma, at man lige havde udnævnt 
formanden til æresmedlem - kunne man 
så forvente, at den samme generalfor
samling kort efter ville vælte formanden 
og bestyrelsen ved at underkende beret
ningen - hvordan ville dette tage sig ud 
i andres øjne - hvordan ville man betrag
te sig selv?? 

Var det en grov manipulation med 
medlemmerne på generalforsamlingen 
eller hvad? 

Hvem mon i øvrigt, der forventer at 
blive hæders- eller æresmedlem i S.S.F. ? 

Jørgen Rasmussen 
medlem A-61 
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JMlHJiÆ, 
Ved jollemøcJst søndag den 1. fe

bruar kl. 13.00 foregår planlægningen 
af sommerens aktiviteter. 

Dagsorden 
1. Tursejlads 
2. Kapsejlads 
3. OK-jolle-projekt 

Jens 

OK 
På dagsordenen til jollemødet den 1. 

februar er pkt. 3. OK-jolleprojekt. 
Vi finder derfor anledning til at bringe 

en omtale af OK-jollen fra Dansk Sejl
unions emnehæfte: Valg af jolletype. 

OK-jollen 

OK-jollen er konstrueret af danskeren 
Knud Olsen engang i halvtredserne. 
Hans idé gik ud på, at jollen skulle ama
tørbygges, have en god holdbarhed og 
være spændende at sejle i. 

At ideen var rigtig, ses af, at jollen sta
dig selvbygges mange steder, ja, nogle 
laver endda selv master og sejl. Desuden 
kan ældre joller konkurrere på lige fod 
med nye (alderen betyder ikke noget), 
og jollen er nem at reparere. 

Konstruktionen er en let-planende jol
le med stor stivhed og med mange trim-
muligheder, som kan give en sejler utal
lige spændende timer på vandet. Endelig 
kan OK'en gøre det nemmere at hoppe 
over i den olympiske Finn-jolle. 

OK'en giver individualisten de store 
muligheder. 

A. 

Jollen har sin store udbredelse i Euro
pa, Australien og New Zealand. 

B 
Antal joller i verden: 
Europa: 
Skandinavien: 
Danmark: 

C. 

5.000 
4.000 
1.500 

300 

D. 
OK-klubbens antal medlemmer: 130 
Heraf juniorer: 20 
Heraf passive: 

E. 
Klubben udgiver sit eget blad, OK-

Nyt, som udkommer 4-6 gange årligt. I 
bladet er der en masse spændende artik
ler og referater samt diverse informatio-

- 5:3 ' 

I Danmark er jollen koncentreret om 
Sønderborg, Århus og Hvidovre. 

Vanskeligheder kan 
opstå. 
Bliver vejret dårligt, sejl da 
straks mod land. Lad alle om 
bord sætte sig i bunden af 
båden, så klarer den sig bed
re i bølgerne. 
Kan De ikke nå land, søg da 
at holde bådens stævn op 
mod bølgerne, eventuelt ved 
brug af drivanker. 
Driver vind og strøm båden 
udad, kast anker, hvis vand
dybden er mindre end halv
delen af ankertovets længde, 
eller benyt drivankeret. 
Kæntrer båden så bliv ved 
denne, medmindre De er helt 
sikker på, at De kan svømme 
eller vade i land. Tænk på 
strømmen. 

ner om kommende stævner. Der gives 
også mulighed for køb og salg-annoncer 
for private. 

OK-jollen kan transporteres på taget 
af en almindelig bil, eller med 2-3 joller 
på en trailer eller et lad. 

En ny jolle koster: 
1 årgammel: 
2 år gammel: 
5 år gammel: 

H. 

14.000 kr. 
10-12.000 kr. 
8-10.000 kr. 
5-6.000 kr. 

Det er muligt at hjemmebygge OK-
jollen lige fra grunden af, hvilket faktisk 
var formålet, da jollen kom frem sidst i 
halvtredserne. Desuden kan jollen købes 
i mere eller mindre færdig stand. 

I. 
Forhandlere/ Fabrikanter: 

Henriksens Jolleværft 
Bredballe 7100 Vejle 
Tlf. 05-81 5511. 
Jesper Kold 
Dannebrogsgade 17 
8000 Århus C. 
Tlf. 06-1229 49. 

Sejlernes idealvægt ligger omkring 
75 + 3 kg. 

K. 
OK-klassens årlige store stævner i 

Danmark er udtagelsesstævnerne til NM 
og VM, DM (som er åbent) og OK-cup. 

Internationale resultater: 
VM 

80 1 
79 
78 1 

M. 
Dansk OK-jolleklub: 
Formand: 
Jan Ankerstjerne 
Lundbygade 28,1 
8000 Århus C 
06 -13 59 02 

Kasserer: 
Hanne Risvang 
Montanagade 60,3 
8000 Århus C 
06-19 31 95 

NM 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 
NYHEDER! 

FIND DE SIDSTE NYHEDER 
HVOR UDVALGET ER STØRST 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
- den er nærliggenae 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser Nødudstyr, raketter 
Vindviseranlæg Zodiac gummibåde 

Logge Flåder, drivankre 
VHF-radio Komplet jollebeslags-

Olietøj program - RWO 
Termotøj Selvbyggermaterialer 

Landgangstøj Eget riggerværksted 
Spil og blokke VHF-radiokursus 

Evinrude og Volvo motorer - og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S. 

TLF. (01) 58 30 45 

Ring efter prøver og få et tilbud. SEJL 
KALECHER 

/Ri Arne Olsen 
Offset 

WINDBREAKS 
COCKPIT-TELTE 

BOMPRESENINGER 
VINTERPRESENINGER 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 DAN-S Al LS 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

KMS BÅDUDSTYR 
V \J L/7 J Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Pris eks,: 20 kvm. genua kr. 3006.-
Inci moms, |>ose, tickiers og hager 

i rustfrit stål, Bainbridge dug 6,5 oz. 

PS* reperafcioner fra dag til dag. 

TLF OTb/6717 
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Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15,2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 6516 
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80 
Restaurationen 01 - 58 32 96 
Havnekontoret 01 - 58 14 24 

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55 
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33. 

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Madsen, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 12300 Kbh. S 55 79 39 
Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S 595402 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 
Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 

Genuavej 22 A 59 79 95 
Skolechef: Bent Petersen, 

Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle- Jens Johansen, 
repræsentant: Rødager Allé 67, 1., 2610 Rødovre 02 - 91 44 11 
Motorbåds- John Lauritsen, 
repræsentant: Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup 5015 72 

Målere: Jørgen Madsen, 
Platanvej 18, st., 1810 København V. 

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

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Referat af bestyrelsesmøde den 
5.1.81 kl. 19.00. 

Dagsorden: 
Punkt 1. Protokol 
Punkt 2. Beretning 
Punkt 3. Havn og Plads 
Punkt 4. Klubhus og Fester 
Punkt 5. Sejlerskole 
Punkt 6. Juniorafdeling 
Punkt 7. Kapsejlads 
Punkt 8. Joller 
Punkt 9. Motorbåde 
Punkt 10. Sikkerhed 
Punkt 11. Bladet 
Punkt 12. Eventuelt 

Punkt 1. Protokol: 
Protokollen fra forrige bestyrelses

møde blev oplæst og godkendt af besty
relsen. 

Punkt 2. Beretning: 
Formanden indledte med at oplæse 

indkomne breve og takkekort. 
Den nye forpagter har nu overtaget 

»Shoppen«. Der vil hurtigst muligt blive 
opsat en el-måler i »Shoppen«. 

Ved mødet i Fritidsnævnet, hvor bl.a. 
Hans Guldager og Jørgen Haar samt 
Jens Johansen deltog, erfarede man, at 
medlemmer, der ønsker at deltage i et 
kursus, der vil være til gavn for forenin
gen, kan søge om tilskud gennem Fri
tidsnævnet. 

Hans Guldager har i 8 mdr. skrevet i 
sejlerspalten i Amagerposten. For dette 
arbejde får Sundby Sejl-Forening 2 opti
mistjoller. 

Ved Københavns Sejlunions general
forsamling blev Flakfortets fremtid dis
kuteret. Det er stadig uvist, hvem der 

FORSIDEBILLEDET: 
Sådan sej/es en Flipper 
(se artiklen side 13) 
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skal overtage Flakfortet, efter at sejler
nes lejemål er udløbet. Det kan lige så 
vel blive afhændet til privat side som til 
offentlig side. Flakfortudvalget vil an
søge Fredningsnævnet om at få Flak
fortet fredet. Sker det, vil Flakfortet ikke 
kunne sælges til'private. 

Formanden fremlagde den færdige 
dispositionsplan dækkende samtlige ud
valg for det kommende regnskabsår. 
En enig bestyrelse godkendte planen. 

Dansk Sejlunion, Danmarks Motor-
bådsunion samt Direktoratet for Søfarts-
uddannelsen har afholdt møde. Her 
sammensatte man en ny censorordning, 
der skal benyttes ved aflæggelse af due
lighedsprøver. Mange klubber bl.a. fra 
Svanemøllekredsen, er utilfredse med 
denne nye ordning, bl.a. fordi hver elev 
der går på sejlerskole, vil komme til at 
betale 300 kr. i gebyr, idet sejlerskolen nu 
er delt op i 3 faser, der går over 3 år. Det 
sidste år skal man aflægge prøve i mo
torlære. Til hver prøve skal eleverne be
tale 100 kr. 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Vagtchefen oplyser, at flere vagthold 

har rapporteret, at lågerne står åbne om 
natten. Bestyrelsen blev på grundlag af 
dette, enige om at sætte hængelåse på 
alle lågerne - undtagen på hovedlågen -
i vinterhalvåret. 

Mastekranen vil blive taget ned, man 
er nødt til at reparere den. Man har kon
stateret, at det er nødvendigt at forstær
ke den flere steder på grund af tæring. 
Indsejlingsbøjerne skal repareres, rørene 
er tærede. 

Havneudvalget har bedt pladsmanden 
om at lave nogle skabe, der skal beskyt
te el-målerne, der er opsat på pladsen, 
mod vind og vejr. 

Punkt 4. Klubhus og Fester: 
Kristine har bedt om at få sit kølerum 

isoleret. Klubhusudvalget vil sørge for, 
dette arbejde bliver udført. 

Der er atter stjålet en ventil fra herre
toilettet på pladsen. 

Forårsgeneralforsamlingen vil blive af
holdt den 22.3.81 kl. 9,00. 

I gennemgangen ved spilleautomat
rummet vil der blive opsat en opslags
tavle. 

Fastelavnsfesten bliver i år den 1.3.81 
kl. 12.00. 

Punkt 5. Sejlerskole: 
Intet. 

Punkt 6. Juniorafdeling: 
Juniorlederen fortæller, at han har 

prøvet at kontakte Dansk Sejlunion for 
at få en instruktør fra trænerordningen 
ud for at undervise juniorerne i trim af 
bådene. Dette kunne ifølge Dansk Sejl
union ikke lade sig gøre. Formanden lo
vede at tale med Dansk Sejlunion. 

Juniorlederen spurgte bestyrelsen, 
om den havde noget imod, at han 
lavede noget PR for optimistafdelingen 
på de omkringliggende skoler. Dette 
havde bestyrelsen ikke noget imod. 

Punkt 7. Kapsejlads: 
Intet. 

Punkt 8. Joller: 
Intet. 

Punkt 9. Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 10. Sikkerhed: 

Sikkerhedsrepræsentanten oplyser, at 
samtlige ildslukkere er sendt til påfyld
ning og justering. 

Punkt 11. Bladet: 
Redaktøren beklager, at der desværre 

ikke har meldt sig nogen som PR-folk 
ved vort blad. 

Punkt 12. Eventuelt: 
Intet. 

Mødet slut kl. 22.30. 

Hans Guldager 
formand 

E/se Madsen 
sekretær 

t 

Gosta Øberg in memoriam 
Natten mellem d. 29. og 30. 

januar blev vor gode ven Gosta 
Øberg uforståeligt taget fra os. 
Uforståeligt fordi han ved sin dej
lige livsglade udstråling var en fan
tastisk inspiration for sine venner. 

Gosta var medlem af Sundby-
Sejl-Forening i 38 år og særdeles 
aktiv, idet han har beklædt tillids
poster som formand for forenin
gen, som censor ved vor naviga-
tionseksamen, som lærer på skole-
båden og i de sidste sytten år som 
vor dygtige revisor. 

Gosta var utrolig åben for ople
velser, han kunne bringe os alle ud 
på en sejlads - også selv om vi ikke 
var med - han berettede malende 
om hvad han selv havde oplevet, 
og det var aldrig småting. Sætte
skipper var han også, så man var 
altid sikker på at oplevelserne blev 
kombineret på bedste vis med ret 
kurs og sikker sejlads, når han 
stævnede ud med sine fartøjer. 

Kære Gosta - vi vil savne dit 
glade ansigt og den menneskelige 
varme, du altid gavmildt har spredt 
omkring dig. 

Din ven Bent. 
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Bestyrelsens forslag 
På denne og følgende tre sider bringer 

vi bestyrelsens forslag til toiletbygninger 
på nordre og søndre mole. Forslagene 
skal behandles på generalforsamlingen 
den 22. marts. 

DAHETOILET:  og 

BADE«UH 
HERRETOILET-  og 

BAOERUH 

TEKNIKRUn 

Tagkonstruktion: 
1 a Eternitskifer 87 

Spær 38 x 150 mm 
Ventilation 38 x 150 mm 
Mineraluld 100 x 50 mm 
Dampspærre 
Loftsbeklædning: Trykimprægneret 1 x 5" 

Ydervægkonstruktion: 
2 b 1 på 2 beklædning af ru trykimpr.-brædder 

Asfaltimprægneret træfiberplade 12 mm 
Træskelet 
Mineraluld 100 x 50 mm 
Dampspærre 
Vægbeklædning: Trykimprægneret 1 x 5" 

Indervægskonstruktion: 
3 c Træskelet 

Vægbeklædning: Trykimprægneret 1 x 5" 
Mineraluld 100 mm 

Gulvkonstruktion: 
4 d Klinker 

Afretningslag 
Råbeton 80 mm 
Mineraluld 50 mm 
Leca - nødder 200 mm 

Skitseforslag til toilet- og badebygning, plan og snit 

Bygherre: Sundby Sejl-Forening, Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Arkitekt: Jørgen Haar, Lundager 4, 2670 Greve Strand. Tlf. 02 - 90 20 34 

dato: 5. februar 1981 
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S H O P P E N  Å B N E R  I G E N !  
Idet jeg takker medlemmerne for den ti 11 id, de har vist mig via bestyrelsen ved at overdrage mig 
lejemålet på SHOPPEN, udtrykker jeg ønsket om et godt samarbejde og byder Dem velkommen i 
forretningen. Jeg har brugt januar og februar til at rydde op,male og istandsætte,og nu skal va
relageret fyldes op med det,der bruges for at give en god betjening i denne specialforretning. 

ET ÅBNINGSTILBUD 
Der ligger et lager af brændstof,som jeg har overtaget til gammel pris,og det sælges - så længe 
lager haves - til gammel pris: De sparer 82 øre pr. liter 

LIDT OM SMØREOLIER, MARINEOLIER, alm.MOTOROLIER m.m. 

Som det vil være nogle af medlemmerne bekendt,har jeg i mange år handlet med smøreolier på 
en gros basis til industri, rederier, værksteder og servicestationer,og det gør jeg stadig.De ind-
købsvilkår og det kendskab jeg har til branchen, kan komme de medlemmer til gode, der bruger 
olie - også udenfor marineolierne - ved køb af smøreolier i hele og kvarte tromler. De er altid 
velkommen til at få et sundt tilbud på en gros basis. Venligst kontakt mig på et af nedenstående 
telefonnumre eller lad os snakke om det i SHOPPEN. 

SMØREOLIER I DUNKESALG FRA SHOPPEN. 

Vi kan tilbyde alt i marineolier, stævnrørsfedt m.m. fra SHOPPEN i 

5 liter dunke 
10 liter dunke 
60 liter tromler m/hane 

Vi fremhæver specielt: 

XHD MARINE MOTOROLIER : A.P.I. SE/CC. Militær nr. 46152 og 2104b leveres i SAE 20W/20. 
SAE 30. SAE 40. 

SERIE 3 MARINE MOTOROLIER: A.P.I. CC/CD Militær nr. 46152 og 2104 c spec. til turbola
dede motorer leveres i SAE 20W/20. SAE 30. SAE 40. 

ALM. TO-TAKT OLIER: Har lavt askeindhold,modvirker sod og koksaflejringer .Selvblandende. 

SPEC. OUTBOARD OIL: Opfylder krav fra BlA (Boating Industry,Association). Test for service 
TC-W. Markedets bedste OUTBOARD OIL. 

MULTIGRADE MOTOROLIER: A.P.I. SE/CC Militær nr. 46152 og 2104 b også til bilen.' Leve
res i SAE 10/30 og SAE 20/50. 

— KØB DIREKTE FRA TROMLERNE OG SPAR 2 KRONER PR.LITER - TAG DUNK MED --

DE NYE SØKORT 
Der er stor efterspørgsel på de nye søkort, vi har allerede leveret en del. Venligst bestil pr.tlf. 
og kortene er fremme på 2 dage. 

S H O P P E N  

v/Jens Andersen , "Rudolf" 

SUNDBY SEJL-FORENING 

AMAGER STRANDVEJ 15 2300 KBHVN. S. 
01 -596345 01 -954662 





til toiletbygninger 

Skitseforslag til toilet- og badebygning på søndre mole. 

Bygherre: Sundby Sejl-Forening, Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Facader og gavle 

Arkitekt: Jørgen Haar, Lundager 4, 2670 Greve Strand. Tlf. 02 - 90 20 34 

dato: 5. februar 1981 



HERRETOILET- 01 

BMQERUM 

DAPIETOILET-  o g  

* 9 7 —  
BADERUM 

TEKNIKRUn 

TBRRERUn 

OBKL« IN I NC S— 
RUfl 

JOLLE iEJL 

DAf lER 

OP1KLÆCNINGSRUW 

JOLLE!EJLER-HERRE 

Tagkonstruktion: 
1 a Eternitskifer B7 

Spær 38 x 150 mm 
Ventilation 
Mineraluld 100 x 50 mm 
Dampspærre 
Loftsbeklædning: Trykimprægneret 1 x 5" 

Ydervægskonstruktion: 
2 b 1 på 2 beklædning af ru trykimp. 

brædder 
Asfaltimprægneret træfiberplade 12 mm 
Træskelet 
Mineraluld 100 x 50 mm 
Dampspærre 
Vægbeklædning: Trykimprægneret 1 x 5" 

Indervægskonstruktion: 
3 c Træskelet 

Vægbeklædning: Trykimprægneret 1 x5" 
Mineraluld 100 mm 

Gulvkonstruktion: 
4 d Klinker 

Afretningslag 

Råbeton 80 mm 

Mineraluld 50 mm 

Leca - nødder 200 mm 

Skitseforslag til toilet- og badebygning — Plan og snit — 

Bygherre: Sundby Sejl-Forening, Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Arkitekt: Jørgen Haar, Lundager 4, 2670 Greve Strand. Tlf. 02 - 90 20 34. 

dato, 5. februar 1981 



Skitseforslag til toilet- og badebygning på nordre mole. 

Bygherre: Sundby Sejl-Forening, Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Facader og gavle — 

Arkitekt: Jørgen Haar, Lundager 4, 2670 Greve Strand. Tlf. 02 - 90 20 34 

dato, 5. februar 1981 



Kapsejladser i S.S.F.- 1981 
Lørdag 11. april 
Søndag 12. april 

Optimiststævne 
Optimiststævne 

Lørdag 25. april 
Søndag 26. april 

Yngling-stævne 
Yngling-stævne 

Lørdag 9. maj 
Søndag 10. maj 

Optimiststævne 
Optimiststævne 

Onsdag 13. maj kl. 19.00 Aftensejlads 

! 

Søndag 17. maj Forterne Rundt igen 

Onsdag 20. maj 
Onsdag 27. maj 
Onsdag 3. juni 

kl. 19.00 
kl. 19.00 
kl. 19.00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
Aftensejlads 

5.-6.-7. og 8juni afholdes distancekapsejladsen 
Rundt om Sjælland - med Kronborg om Styrbord 

Onsdag 10. juni kl. 19.00 Aftensejlads 

Lørdag 13. juni 
Søndag 14. juni 

Sjællandsmesterskab - Pirat 
Sjællandsmesterskab - Pirat 

Onsdag 17. juni 
Onsdag 5. august 

kl. 19.00 
kl. 19.00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 

Lørdag 8. august 
Søndag 9. august 

Yngling / Optimist-stævne 
Yngling / Optimist-stævne 

Onsdag 12. august 
Onsdag 19. august 
Onsdag 26. august 

kl. 19.00 
kl. 19.00 
kl. 19.00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
Aftensejlads 

Lørdag 29. august 
Søndag 30. august 

Opti - kredsmesterska b 
Opti - kredsmesterskab 

Onsdag 2. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 5. september 
Søndag 6. september 

Klubmesterskab - Joller 
Klubmesterskab - Joller 

Onsdag 9. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 12. september 
Søndag 13. september 

Stoppenålsstævne 
Stoppenålsstævne 

Lørdag 19. september 

Lørdag 19. september 

Kastrup afholder sejlads for 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. 
Klubmesterskab - juniorer 

Lørdag 26. september S.S.F. afholder sejlads for 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. 

Søndag 27. september Forterne rundt 

Lørdag 3. oktober Old Boys-sejlads - hvis vejret tillader det. 
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Rakfortet reddet 

Der har i nogen tid hersket en uvished 
om, hvad der ville ske med Flakfortet, 
når forsvarsministeriets kontrakt med 
Københavns Sejl Union og Danmarks 
Motorbådsunions Københavnsafdeling 
udløber i 1985. 

Det har været nævnt at forsvarsmini
steriet ville sætte øen på auktion i foråret 
1981, med en deraf følgende risiko for at 
pengestærke privatforetagender kunne 
købe det og foretage dispositioner, der 
ville afskære sejlerne fra at benytte det 
på samme måde, som det er tilfældet nu. 

Det skal med det samme siges, at vi 
ikke er i stand til at fortælle om, hvad re
sultatet bliver, men det er på nuværende 
tidspunkt givet, at der er sat en bom for 

at private profit-interesser kommer til at 
spinde guld på foretagendet. Alle gode 
kræfter er i gang for at finde ud af, hvad 
fortets skæbne skal blive. Af de kræfter, 
der trækker på sejlernes hammel kan 
nævnes Fredningsstyrelsen, Skovstyrel
sen, Hovedstadsrådet, Miljøstyrelsen, 
m.fl., der alle har været på et besigtigel-
sesbesøg derude og blev enige om at 
finde ud af, hvorledes det kan ordnes 
så fortet bevares som det attraktive mål 
for sejlerne. Man er endnu ikke klar med 
en løsning af problemet, men man er 
enige om, at fortet ikke må overtages af 
private til udnyttelse på den ene eller 
anden måde. 

Indskrivning til sejlerskolen starter pr. 
1. marts på torsdage i kontortiden, 

sidste frist er 23. marts 
Skolen er to-årig med afsluttende 

prøve til duelighedsbevisets praktiske 
prøve sidst i september. 

Efter tilmelding vil du få tilsendt det 
endelige tilmeldingsskema til udfyldning, 
dette skal være mig i hænde senest den 
30. marts, således at holdsætning, ar
bejdsfordeling m.m. kan ske på 

sejlerskolemødet den 4. april 
kl. 10.00 i Pejsestuen. 

Der kan være max. 40 elever på sko
len, og de, der mangler et år, samt de, 
der har gået på navigationskursus i 
vinter, har fortrinsret, så vil du være 
med, er hurtig tilmelding nødvendig. 

Er du forhindret i at møde den 4. april 
til sejlerskolemøde, så meld afbud til 
mig, ellers vil det blive betragtet som 
manglende interesse, og din plads vil 
blive overladt til en anden. 

Havne 

NYT 

1981-mærkater. 
Samtidig med, at der nu betales plads-

leje for 1981, udleveres mærkaterne til 
at sætte på båden. De er i år grønne, 
og havneudvalget pointerer, at det i år vil 
blive håndhævet strengt, at alle både 
med plads i havnen sætter mærkatet på 
båden på et synligt sted. Betaler du så
ledes din pladsleje pr. giro, må du ulejlige 
dig ned på kontoret en torsdag aften og 
få dit mærkat udleveret. 

For joller gælder det, at det skal sæt
tes foran på masten, så det er synligt 
selv om jollen overdækkes med en pre
senning. 
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Sundby Sejl-Forenings regnskab fra 1.1.80 

INDTÆGTER: 
Ydelser fra medlemmerne 

Indskud 54.375,00 

Kontingenter 
Aktive 239.161,99 
Aktive (bøder) 14.400,00 
Vagtordning 19.310,15 
Passive 13.525,00 
Junior 14.727,15 

Pladslejer 
Aktive 194.799,40 
Vinteroplæggere 56.502,95 
Nye pladser 9.600,00 
Afgift skure 
Afgift haver 

Salg af: 
Emblemer 

Stofmærker 
Slips, kasketpuder, m.m 
Krus, nøgler, m.m 

Indvundne renter 

301.124,29 

260.902,35 
22.705,68 

105,00 

577,77 
198,06 
232,02 

1.865,83 

UDGIFTER: 
Havn og plads 

Fornyelser og repr 
Materialer 
Vogn, spil og traktor 
Jolleplads 
Udgravning 
EL.forbrug 
Affaldsbeholdere 
Forsikringer 
Løn til pladsmanden 113.567,30 
Udlån af pladsmand -s- 22.559,85 
Flytning af både 
Hundepatrulje 
Bollen 
Motorskur 
Telefon 

-s- Lejeafgift Shoppen 
•+• Opkrævede havnepenge 

Klubhus 
Renter af lån 
Istandsættelse af lokaler 
Fornyelse og repr 
Skorstene 
Forsikring 

+ Lejeafgift 

Bladet 
Trykning 91.463,89 
Forsendelse + ekspedition 13.950,27 

-s- Annonceindtægt -r- 11.568,34 

642.066,00 

1.748,79 

643.814,79 

43.043,71 
29.040,38 
12.122,90 
2.784,24 

46.300,00 
17.248,10 
23.455,27 

1.545,00 

91.007,45 
393,15 

4.320,00 
36.803,43 
2.000,00 
1.133,39 
2.000,00 

11.733,24 

2.140,75 
16.144,51 
39.126,10 

110,35 
1.915,75 

87.795,00 

297.463,78 

+ 28.357,54 

93.845,82 

Fester 
Juletræ 
Filmsaften 
Fastelavn 
Standerhejsning . 
Pinse 
Set. Hans 
Svagføredag .... 

-5- Indsamling 
West-tur 
Afriggergilde.... 

Administration 
Telefon 
Honorar 
Frimærker og attester . 
Gaver 
Kontingenter 
Kontorartikler 
Generalforsamling 
Møder, rejsepenge.... 
Krus, emblemer, m.m. 
A.T.P 
Flakfortet 
Provision 
Målerbreve 
Tilskud fra kommunen 

Bestyrelsesmøder 

Sejlerskolen 
Undervisning 
Fornyelse og repr. .. 
Ophaling-udsætning 
Forsikringer 
Kontingent 
Startpenge 
Møder 

Junior afd. 
Fornyelser og repr.. . 
Startpenge 
Kontingenter 
Forsikringer 
Ny båd »Kristine«... 
Møder 
Juniorreglementer . . 

-i- Juniorballer + gaver. 

Kapsejlads 
Præmier 
Materialer 
Møder og fortæring. 
Ynglingsejlads 
Jollesejlads 
Trænerordning 

Radio og sikkerhed 

Henlæggelse til toiletbygninger 
og ophalergrej 

Årets overskud 
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il 31.12.80. 

10.020,40 

4.710,58 

1.617,65 
2.792,95 
1.175,35 

10.657,80 
488,40 

1.278,80 

5.309,82 
822,05 

12.331,10 36.473,92 

2.220,40 
12.250,00 
2.142,58 
3.610,15 

44.959,60 
7.307,22 
1.545,90 
6.380,00 

15.857,06 
228,00 

2.011,21 
1.596,30 

300,00 
241.309,56 144.693,74 

3.955,30 

4.894,12 
7.594,14 
1.017,50 
1.836,00 

50,00 
770,00 
281,85 

14.082,31 
1.665,00 

575,00 
4.387,70 

22.128,20 
1.031,00 
1.293,20 

977,00 

1.572,30 
5.907,83 
1.100.35 

27,70 
1.743,65 

610,00 

16.443,61 

44.185,41 

10.961,83 

220,50 

150.000,00 

163.315,90 

643.814,79 

Status pr. 31.12 1980. 

AKTIVER: 
Kassebeholdning 1.049,75 
Girokonto 297,18 
Girokonto top-cup 948,10 
Bankkonto 7.695,92 
Bankbog 143.499,11 
Bankbog 11.143,40 
Bankbog 13.284,68 
Bankbog 29.199,58 207,117,72 
Broer og indhegninger 1,00 
Vogne og skinner 1,00 
Øvelsesbåde 33.001,00 
Juniorbåde 25.001,00 
Motorbåd 68.738,57 
Optimistjoller 1,00 
Skure 1,00 
Spil 1,00 
Flagmast 1,00 
Klubhus + inventar 675.000,00 

1.008.864,29 

PASSIVER: 
Prioritetsgæld saldo pr. 1.1.80 42.205,55 
- afdrag 13.312,73 28.892,82 

Lån Kbh.'s kommune saldo pr. 1.1.80 10.000,00 
+ afdrag 4.000,00 6.000,00 

Skolefond saldo pr. 1.1.80 15.602,95 
+ bidrag 15.540,45 
- tilskud m.m 20.000,00 11.143,40 

Brandforsikring saldo pr. 1.1.80 21.386,72 
+ indbetalinger 7J312J36 29.199,58 

Skyldig moms, skat og A.T.P 9.961,91 
Kassekredit saldo pr. 1.1.80 139.240,76 
+ renter 28.302,10 
+ afdrag 167.542,86 0,00 

Lån D.S.U. saldo pr. 1.1.80 7.500,00 
-i- afdrag 3.000,00 4.500 

Depositum Amager Strand Sejlklub 1.000,00 
top-cup 948,10 
Henlæggelseskonto 150.000,00 

Kapitalkonto saldo pr. 1.1.80 603.902,58 
+ årets overskud 163.315,90 767.218,48 

1.008,864,29 

Erna Christensen 
kassererske. 

Medlemstal: Aktive 1.075. Passive 149. Juniorer 99. 

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

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1981 

Jan Sejrbo 
revisor 

for Gosta Øberg 
revisor 

Hans Guldager 



Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02 - 9020 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Søren Christensen 
Italiensvej 6, st., 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01 -59 6228, 
arbejde: 01 -57 2222(3628) 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 9203 

Hej, juniorsejler. 
Vinterundervisningen er startet, men 

du kan stadig nå at være med. 
Optimisterne møder i pejsestuen tors

dag kl. 18.30 til 20 eller lørdag kl. 11.00 -
12.30. 

Yngling-sejlerne møder i skipperstuen 
hveranden onsdag kl. 19.00 til ca. 21.00 
den 18/2-4/3-18/3-1/4o.s.v. 

Brovagter 
De forældre, der tidligere har meldt 

sig og eventuelt nye interesserede, 
bedes komme til orienteringsmøde, her
under valg af dage - lørdag den 29/3 
kl. 14.00. 

Ferietur 
På grund af DM i folkebåde er som

merferieturen ændret til 27. juni til 11. 
juli. 

Nærmere herom senere. 
Juniorafdelingen 

J.H. 

Diskoteksaften den 
21. marts er aflyst. 

Opti-kalender 
Der har været afholdt møde i Østersø

kredsen om tilrettelæggelse af stævner 
for optimistjoller i kredsen, og man kon
staterede, at der er meget lidt plads på 
kalenderen til at afvikle alle de sejladser, 
som man kunne tænke sig. Dette med-

Kalenderen ser ud som følger: 

førte, at det blev besluttet at lægge tre 
udtagelsessejladser før sommerferien og 
to efter, og de to sidste i august og sep
tember 1981 gælder som udtagelse til 
1982 DM. Der bliver således kun tre ud
tagelsessejladser i Østersøkredsen til 
DM-1981. 

9. -10. maj 1981 Sundby Sejl-Forening A-B-stævne 
(indgår ikke i kredsmesterskab) 

15. -16. maj 1981 Dragør Sejlklub A-stævne (udtagelse til DM) 

23. maj 1981 S/K Lynetten B-stævne 

23. -24. maj 1981 Skovser Cup A-stævne (udtagelse til DM) 

30. -31. maj 1981 Kastrup Cup A-B-stævne 
(udtagelse til DM - A-sejlere) 

13. juni 1981 Frem B-stævne 

13. juni 1981 Amager Strand Udtagelse til holdmesterskaber 

26. -27.-28. juni 1981 Farum Sejlklub Udtagelsesstævne I D.S.O. 

3. - 4.- 5. juli 1981 Kolding Sejlklub D.S.O. M. 

11. -18. juli 1981 Kastrup Sejlklub Sommerlejr 

8. - 9. august 1981 Sundby Sejl-Forening A-B-C-stævne 

22. - 23. august 1981 Amager Post Cup Reklamestævne for sejlsporten 

22. - 23. august 1981 S/K Lynetten B-stævne (alternativt, hvis Amager 
Post Cup ikke gennemføres) 

29. - 30. august 1981 Sundby Sejl-Forening Kredsmesterskab A-B 
(udtagelse til 1982 for A-sejlere) 

12. -13. september Dragør Sejlklub A-stævne (udtagelse 1982) 

12. september 1981 Kastrup Sejlklub B-C-stævne (åbent stævne) 

^ ̂  BU O o 
O O QQ O o 

VH F-radiokursus 
på kredsbasis 

Der er planlagt endnu et VH F-radiokursus til opstart onsdag den 4. 
marts 1981, kl. 19.00 i Pejsestuen i Sundby Sejl-Forening. 

Kurset vil strække sig over ca. 21 timer fordelt på ca. 6 aftener. 
Underviser er Birger Riis-Hansen (ansat på Lyngby Radio). 
Kursusafgift er 60,- kroner eksklusiv kursusmateriale. 
Tilmelding skal ske til Østersøkredsens Kursuskontaktmand, Jens 

Green Jensen, Tønnesvej 47,2300 København S. Telefon 01 - 50 63 65. 

ooooooooooooooooooc 
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Optimist - og hvad så? 

Z ? 
og Dansk Sejlunion som juniorjolle. 
Derfor er der flipperjoller i mange sejl
klubber. 

Jollen behøver ikke at være særlig 
dyr, da man kan selvbygge (støbe skrog) 
eller købe en brugt jolle. Flipperen er 
forøvrigt en dansk konstruktion, hvor 
ideen netop var en billig og spændende 
jolle. 

Prøv jollen, ellers ved du ikke RIGTIG, 
hvad den står for. 

Jollen er stort set udbredt i Norden. 

taget, eller med op til 5 joller på trailer 
(specielt stativ til optimist-trailer). 

B. 
Antal joller i verden: 
Europa: 
Skandinavien: 
Danmark: 

14.000 
13.000 
10.000 

3-4.000 

Jollen er jævnt udbredt i Danmark, men 
er særlig aktiv i Århus, Sønderjylland og 
på Øresund. 

Vi har i S.S.F. efterhånden fået en del 
optimistsejlere, men der er jo en alders
mæssig begrænsning for, hvor længe du 
kan sejle optimistjolle, og hvad så der
efter? 

Dansk Sejlunion har udgivet et emne
hæfte om valg af jolletype, og en af 
mulighederne er Flipperjolle, og da vi i 
S.S.F. har to af denne type, bringer vi 
her hæftets omtale af Flipperen: 

Flipper 
Det er en to-mandsjolle, som er hur

tig, levende og let planende. Den giver 
en god fornemmelse af, hvordan det er 
at sejle 2-mands-jolle, da den har alt 
udstyret (storsejl, fok, spiler, trapez og 
diamant). Vælter man med den, flyder 
den højt (på grund af sidetankene), og er 
nem at rejse igen. Jollen, der fortrinsvis 
sejles af juniorer (besætningens ideal
vægt 100 - 110 kg), anbefales af SkSF 

»ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

D. 
Flipperklubbens antal medlemmer: 
Heraf juniorer: 
Heraf passive: 

150 
150 

0 

Information til klassens medlemmer sker 
via Flipper-Nyt, som årligt udkommer 
4-6 gange. I bladet er det muligt at aver
tere joller og udstyr til salg. 

Transport af jolle foregår med en på 

Enestående chance: 

Jorden rundt 
med Nordkaperen 
med forfatterens dedikation. 

Som tidligere nævnt er vort æresmedlem, Carl Nielsens bog 
»Jorden rundt med Nordkaperen« udkommet i ny revideret udgave, 
hvor handlingen på nogle punkter er »strammet lidt«. 

De fleste af dette blads læsere kender bogen fra de udtog, der er 
bragt her i bladet. 

Carl Nielsen har nu tilbudt, at komme ned i klubben og skrive en 
personlig hilsen i bogen, og det sker 

Lørdag den 14. marts 1981 
fra kl. 11 til 15. 

Benyt dig af denne chance. 
Bogen koster 130 kr. hæftet og 160 kr. indbundet. 

OOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOC 

En ny jolle koster: 
1 år gammel: 
2 år gammel: 
5 år gammel: 

10.000 
9.000 
7.500 
6.000 

H. 
Flipperjollen giver alle muligheder for 
selvbyg. Ligefra selv at støbe skrog, 
købe rør til mast og bom, og til at købe 
en færdig Flipper. 

I. 
Forhandlere/fabrikanter: 
Gemini Industri 
Valbyvej 29 
3200 Helsinge 
03 - 294230 

J. 
Besætningens idealvægt: 100 -110 kg. 

K. 
Klassens årlige store stævner: 
DM, 
JDM 
Sjællandsmesterskab 

Internationale resultater: 
NM JNM Guldflipper 

80 1 1 
79 1 1 
78 1 1 
77 1 

M. 
Flipper-klubben 
Formand Kasserer 
Per Thomsen Jytte Jensen 
Skovvej 20 Sigridsvej 40 
6400 Sønderborg 8220 Brabrand 
04 - 4248 49 06 - 2534 70 

Data: 
Længde: 4,00 m 
Bredde: 1,36 m 
Sejlklarvægt: 82 kg 
Storsejl og fok 10,30 m2 

Spiler: 8,00 m2 

13 



Nye medlemmer, ~ ~ — 
der søger optagelse 

i SuydAy, Sej&foAOHMQ. 

A 188 Niels P. Hansen 
GI. Vagt 7, K. 

A 250 Ulrik Herman 
Slagelsegade 7, 0. 

A 457 Jan Høgberg 
Lygtemagerstien 14, S. 

A 480 Flemming Sponholtz 
Birketinget 2 B, S. 

J 54 Palle Birkefeldt 
I ran vej 26, S. 

J 71 Michael Birkefeldt 
I ran vej 26, S. 

Tak 
Hjertelig tak for opmærksomheden 

ved min 75 års fødselsdag. 
Carl Damhave 

+ 
Tak 

Hjertelig tak til S.S.F. og alle 
Gostas venner for venlig deltagelse 
ved hans bisættelse den 6/2 1981. 

Leila Øberg 

Misforstået 

På generalforsamlingen i S.S.F. søn
dag d. 19.10.80 fremsatte undertegnede 
forslag nr. 5,4 - kort fortalt gik det ud på, 
at vi i S.S.F. skulle forsøge at forhandle 
os frem til en udligning af havnepladser 
med de kommuner, der har borgere i vor 
havn med havnepladser, og hvor disse 
kommuner samtidig har den spærrere
gel, at vedrørende egne havne, så er 
havnepladserne der kun for kommuner
nes egne borgere. 

Vedrørende forslagets fulde ordlyd, så 
skal jeg henvise til vore medlemsblade 
fra oktober og december måned I980. 

Jeg motiverede mit forslag på general
forsamlingen, men tilsyneladende ikke 
tydeligt og godt nok, idet flere medlem
mer misforstod det, og talte imod det, 
ud fra ting, som overhovedet ikke var 
indeholdt i dets rammer, eller i min hen
sigt med det. 

For at tage misforståelserne først, så 
gik de på, at nu skulle medlemmer, som 
har haft havnepladser i S.S.F. i få eller 
mange år, smides ud af foreningen, 
fordi de boede i de kommuner, hvor 
man havde og fortsat har disse spærre
regler - eller fordi de boede i andre kom
muner, hvor der grundet den geogra
fiske beliggenhed ikke var muligheder 
for havnefaciliteter. 

Lad mig sige det her - meget klart -
som jeg sagde det på generalforsam
lingen; min hensigt med forslaget var 
ikke, at nogen i S.S.F. skulle fratages 
deres havnepladser i vor havn - ej heller 
havde jeg til hensigt med forslaget, at 
folk, som allerede var meldt ind i vor 

forening, og som stod på ekspektance
liste til en havneplads, skulle jages ud af 
foreningen og på denne måde fratages 
deres ret til at få en havneplads i vor 
havn. 

Disse ting, som blev lagt til grund for 
misforståelserne, vil aldrig få min stem
me. Derfor blev forslaget også fremsat i 
den form, som det gjorde. 

Hensigten med forslaget var alene, at 
vi i S.S.F. skulle foretage en under
søgelse af, hvilke kommuner, forenin
gens aktive medlemmer repræsenterede. 
Herefter skulle vi se, hvor mange med
lemmer med pladser i vor havn, vi havde 
fra de kommuner, hvor bopælspligten er 
kriteriet for at få en havneplads. Når 
undersøgelsen var færdig, og tallene 
var på plads, skulle vor bestyrelse tage 
kontakt med de pågældende kommuner 
med henblik på at forhandle sig frem til 
en ordning, hvor vi fra S.S.F. kunne få 
havnepladser i de pågældende kommu
ner i samme omfang, som disse havde 
borgere med havnepladser i vor havn. 

Såfremt en forhandling førte til et for 
os positivt resultat, skulle det administre
res på den måde, at når vi havde fået 
stillet pladser til rådighed i andre havne, 
så uddelte vi ved sæsonenes begyndelse 
først de ledige pladser i vor egen havn 
til de medlemmer, som stod først på vor 
ekspektanceliste. Når disse pladser var 
delt ud, gik man videre til de medlemmer, 
som herefter stod først på ekspektance-

\QO 

Vagtordningen 
Nu er det ved at være sidste 
chance, hvis du skal nå at tage 
din tørn som vagt, inden ordnin
gen udløber. 
Du finder tilmeldingsblanketter 
og vagtkalender på tavlen ved 
kontoret. 
Husk at det koster 200 kroner 
ikke at deltage. 

Bent 
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Tilmelding til Sejlerskolen sker 
nu - sidste frist 23. marts. 
Sejlerskolemøde afholdes lør
dag den 4. april kl. 10.00 i Pejse
stuen, hvor holdfordeling og 
klargøringsarbejdet tilrette
lægges. 
Se andetsteds i bladet. 

Bent 

listen, og tilbød dem, at de, indtil der 
igen blev ledige pladser i S.S.F., kunne 
få tilbudt midlertidige pladser i de havne, 
som vi havde tilforhandlet os en ordning 
med. 

Man skulle så påregne, at man skulle 
ligge i de pågældende havne i V2-måske 
2 år, indtil man havde ancienniteten til 
en plads i vor egen havn, hvorefter man 
rykkede dertil. 

Pladsen, som man forlod, skulle igen 
tilfalde S.S.F., som tildelte den til det 
næste medlem på vor ekspektanceliste 
- o.s.v.... 

På denne måde kunne der så rokeres 
hele tiden - dog formentlig med mindre 
justeringer undervejs, idet antallet af 
havnepladser i vor havn, som var uddelt 
til medlemmer i de pågældende kommu
ner, kunne variere fra år til år. 

Det ville være en mindre omvej, for at 
få en havneplads, men mon ikke de 
fleste medlemmer ville foretrække denne 
mindre omvej til en havneplads, frem for 
at ligge for svaj eller udsætte et bådkøb i 
nogle år. 

BEMÆRK! Hvis vi fik denne ordning 
ved en forhandling, så skulle den frem
føres som et tilbud til vore medlemmer -
der skulle ikke være nogen tvang - og 
et medlem på ekspektancelisten, som fik 
tilbudt en sådan plads, skulle være beret
tiget til at sige nej tak til tilbuddet, uden 
at medlemmet af denne grund mistede 
sin plads på ekspektancelisten. 

Hvis vi kunne forhandle os til denne 
ordning - f.eks. med Kastrup alene - vil 
jeg skønsmæssig anslå, at vi kunne gen
indvinde 30 - 50 havnepladser til S.S.F., 
hvilket igen ville indebære, at vi kunne 
skære 3 - 4 år af vor ekspektanceliste, og 
dermed nedsætte ventetiden på en hav
neplads i vor havn. 

Som anført er tallene 30 - 50 et skøn, 
som hviler på en løs gennemgang af 

årgange af vore medlemsblade - jeg har 
altså intet sikkert holdepunkt for tallene, 
men det var jo bl.a. også en af de ting, 
der jævnfør forslaget skulle undersøges. 

Efter at jeg har redegjort for forslagets 
indhold, tror jeg ikke, at medlemmerne i 
S.S.F. kan have nogen argumenter 
imod det som sådan, men nogen vil 
måske spørge, om vi har nogen som 
helst chance for at forhandle os frem til 
en sådan ordning. Dertil kan kun svares, 
at svaret sandsynligvis vil være et nej, 
men vi ved det ikke, før vi har forsøgt os. 

Å 

Omvej til S. S.F. 

Nogen er altså nødt til at rejse spørgs
målet, for at få en debat og en forhand
ling om det, og igennem dette et svar. 

Hvis svaret er et nej, og det begrundes 
med, at man ikke på nogen måde kan 
involvere sig i en forhandling om dene 
emne, fordi de pågældende havne er 
kommunale havne, som er opført for 
skatteydernes penge, så kan jeg kun 
svare, at hvis nogen tror, at S.S.F. alene 
drives for det kontingent, som medlem
merne betaler, den pladsleje, som plads
haverne betaler, vore indtægter på rest
aurationen mv., så må de tro om igen, 
for sådan forholder det sig ikke. 

S.S.F. får - og har i mange år fået 
såvel direkte som indirekte tilskud af for
skellig art fra Københavns Kommune, 
hvilket bl.a. gør, at vi sidder med en 
rimelig udgift i vor havn, således at alle 
kan være med til at dyrke en sund og 
god fritidsinteresse for hele familien -
dette skal fortsat hilses velkomment. 

Men hvis det samtidig medfører, at 
det virker som en magnet på jernspåner, 
så ventetiden på en plads i vor havn 
bliver på 10 - 20 år - samtidig med, at 
omegnskommunerne sætter spærrereg
ler på deres havne - så er der noget galt. 

I den forbindelse vil jeg stilfærdigt be
mærke, at jeg er skatteyder i København. 
Jeg - og mange andre - er altså med til 
at yde tilskud bl.a. til S.S.F., og på 
denne måde også til andre kommuners 
borgere, som har pladser i S.S.F. 

For disse betalte skattekroner får vi, 
der bor i København, bl.a. den mod
ydelse, at der er lagt nogle år oven i en i 
forvejen lang ventetid på en havneplads, 
mens omegnskommunerne, ved hjælp 
af deres spærreregler, kan yde egne bor
gere den service, at man kan holde ven
tetiden på havnepladser nede på 2-3 år. 

I princippet mener jeg, at alle - uanset 
hvor i landet de bor - bør have lige ad
gang til at skaffe sig en havneplads -
også om det er i en anden kommune 
end bopælskommunen. 

Da alle åbenbart ikke deler den opfat
telse, ser jeg ikke anden udvej - situatio
nen omkring vore havnepladser taget i 
betragtning - end at fremsætte forslaget 
igen på vor generalforsamling i marts 
måned 1981. 

Med venlig hilsen 
Jørgen Rasmussen 

medlem nr. A-61 
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Vedrørende regnskabet for 1980: 
I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1980 har vi foretaget en 
analyse af, hvorledes indtægterne er brugt i det forløbne år. 

Indtægter: 
Kontingenter, pladsleje m.v 642.066,00 
Klubhus 87.795,00 
Tilskud 241,309,56 
Havnepenge 11.733,24 
Indvundne renter 1.748,79 

Indtægter ialt 984.652,59 

Driftsudgifter: I % af 
indtægter: 

Havn og plads 309.197,02 31,4% 
Klubhus 59.437,46 6,0% 
Bladet 93.845,82 9,5% 
Fester 36.473,92 3,7% 
Administration 96.615,82 9,7% 
Bestyrelsesmøder 3.955,30 0,4% 
Sejlerskolen 16.443,61 1,7% 
Juniorafdelingen 44.185,41 4,5% 
Kapsejladser 10.961,83 1,1% 
Radio/Sikkerhed 220,50 — 

Driftsudgifter ialt: 671.336,69 68,0% 

Nedbringelse af gæld: 
Banklån 139.240,76 14,0% 
Prioritetsgæld 13.312,73 1,4% 
Idrætsfond 4.000,00 0,4% 
Dansk Sejlunion 3.000,00 0,3% 
Moms, kildeskat etc 3.021,58 

Gæld formindsket ialt med 156.531,91 16,1% 

Kasse-, bank- og girobeholdninger 
er steget med 156.783,99 15,9% 

Ialt: 984.652,59 100,0% 

Jan Sejrbo 
Revisor 

for Gosta Øberg 
Revisor 

Hans Guldager 

Aftensejladser 1981 
I sæsonen 1981 afholdes der som 

sædvanlig aftensejladser og lørdags-
sejladser. 

Som noget nyt forsøger vi her at ind
føre et pointsystem (olympisk). Dette 
kræver en gennemgående tilmelding for 
alle sejlere, og da vi giver præmier til 
efteråret for den bedste båd i hvert løb, 
skal der betales et engangsbeløb for hele 
sæsonen på 150,- kroner - senest 1. maj 
1981. 

Der afholdes derudover præmieud
deling efter hver sejlads som sædvanlig, 
samt tildeling af points. 

System: Der afholdes 15 sejladser i 
løbet af sæsonen, den dårligste sejlads 
efter hver tredie sejlads kan fratrækkes. 

ŝsssssssssssasssssssasss8ssssssssssssssssssssssss8sssssssssssasssssassssssssssssssŝ  

SØNDAG 

Den traditionelle 

Fastelavnsfest 
afholdes 

Søndag den 1. marts 1981 
kl. 12.00 prc. 

Tøndeslagning 
for børn, damer og herrer af begge køn. 

Chokolade til børnene. 
Fine præmier til alle kattekonger- og dronninger! 

Mød op i god tid, da vi begynder præcis. 

22S3S3333233S33S3333323333333333333S333333g3332S3333S333333333S3S33333333333SSS3333S 
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Med Nordkaperen på 
Galapagosøerne 

Rettelse til 

I sidste nummer averterede Rigger-
Ejner sin spidsgatter til salg. 

Desværre var telefonnummeret i an
noncen forkert. 

Det rigtige telefonnummer er: 
01 - 55 52 69 

Rigger Ejner venter forgæves på telefonopring
ninger om køb af »Irene«. På bordet ses den 
standerlampe, som Ejner fik af S. S. F. til sin 75-
års fødselsdag. 

33333333333333333333333333 

Tak 
Efter at hvedebrødsdagene er over

stået, og livet atter går sin vante gang, 
vil vi sige tak til alle de mange medlem
mer,' der betænkte os med gaver og 
hilsener på vor bryllupsdag. 

En særlig tak til dem der mødte op og 
gjorde dagen til en festdag. 

Hans og Lilli 

2333333333333333233333333032 

Vi bringer her endnu et afsnit af Carl Nielsens 
beretning om jordomsejlingen med »Nordkape
ren« i 1946-48: 

Gæster ombord 
Der kom straks et par robåde ud til os. 

De var bemandet med en broget skare 
mennesker af vidt forskelligt udseende, 
alder og nationalitet. Det kneb med for
ståelsen - de talte kun spansk, men 
under alle omstændigheder kastede de 
sig hurtigt over vinen og cigaretterne, 
vi bød dem, og de morede sig som børn, 
da de fik lov at se vore billeder. 

Blandt gæsterne var en ung, let be
dugget sydamerikaner. Han havde en 
gammel, falmet uniform og træsko på. 
Flere gange fik han rodet vore pas og 
skibspapirer til sig, og hver gang tog 
jeg dem venligt, men bestemt fra ham 
igen. Han smilte undskyldende, pegede 
på sig selv og derefter på bemandings-
listen. Jeg rystede på hovedet og låsede 

papirerne ind i et skab. Hvis han var ude 
efter skibslejlighed eller hyre, blev det i 
det mindste ikke ombord i »Nord
kaperen«. Han kom med en bunke for
drukkent sludder, jeg ikke forstod. 
Besøget trak ud, gæsterne gjorde ikke 
minde til at forsvinde. Tværtimod sendte 
de en mand i land for at hente flere. 

Da båden kom igen, var der en nord
mand med. Graffe hed han, og ham 
kunne vi forstå! 

Jeg skal ikke nægte, at jeg blev lidt 
flov, da Graffe præsenterede den træ-
skoprydede sydamerikaner som Santa 
Cruz' øverstbefalende, der havde pligt 
til at undersøge og stemple vore pas og 
papirer. Han var heldigvis hverken for
nærmet eller triumferende, men smilede 
undskyldende, da jeg ærbødigt rakte 
ham mappen med vore dokumenter. 
Blandt papirerne var der ved en fejlta
gelse kommet en kvittering på nogle sø
kort, vi havde købt i Danmark. Den fik 
en indgående undersøgelse, hvorefter 

Husk! Husk! 

Det koster 100,00 kr. ekstra hvis 

kontingent og 
pladsleje 

der er forfaldet 1.1.81 ikke er betalt 15.3.81 

Kontingent pr. haivår: 
Aktive kr. 135,00 
Passive kr. 50,00 
Juniorer kr. 75,00 

Skurleje pr. enkelt skur: 
incl. forsikring kr. 63,00 

+ moms 22% kr. 11,65 

Pladsleje 
pr. m2 kr. 29,00 

+ moms 22% kr 6,40 

Ved betaling af pladsleje skal gyldig an-
svarsforsikringskvittering forevises. 
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han tog den med i land sammen med 
de andre papirer for at stemple dem. 
Hans begreber om skibspapirer var i det 
hele taget temmelig uklare. Han kendte 
tilsyneladende ikke forskel på en told
attest og en omstigningsbillet. 

Graffe fortalte os, at Santa Cruz' 
øverstkommanderende kun rådede over 
en styrke på seks soldater - og de sad 
alle i mørk arrest! To af den fik dog fri 
hver aften for at spille kort med chefen 
eller lave palmevin til ham. Hele styrken 
blev iøvrigt sendt hjem til Ecuador, mens 
vi var der. 

Mulighed for et sorgløst liv 
Denne side af Santa Cruz var iøvrigt 

mere indbydende end den, vi var blevet 
præsenteret for ved vor første landgang. 
Her var jord og vegetation - om ikke 
meget - og små, venlige hytter tittede 
frem mellem palmer og andet grønt. 

Hele øen beboedes af ca. 100 sjæle, 
og heraf talte den norske koloni godt 20. 
De fleste af nordmændene boede oppe 
på bjergskråningerne og ernærede sig 
som farmere. 

Andre nationer var også repræsente
ret, men langt den overvejende del var 
equadorianere, der ikke kunne skjule, at 
de nedstammede fra de sydamerikanske 
indianere. De levede yderst primitivt -
men hvem, der ønsker at leve et sorgløst 
liv uden ret meget at bestille, kunne 
finde et paradis her på denne ø. 

Mændene kunne - hvad de fleste også 
gjorde - drive rundt hele dagen uden at 
røre en lillefinger. Deres eneste påklæd
ning var et par korte eller halvlange 
bukser. Skæg og hår var vildtvoksende. 

Mændene drev bare rundt 

Der var ikke noget, der hed skat - kun af 
navn - ingen sygekasse - eller forenings
kontingenter, ingen regninger, ingen 
læge, ingen jordemoder, ingen præst, 
intet politi, intet indgreb fra myndig
hedernes side. 

Skib fra fastlandet 
Fisk, frugt, grøntsager, the og to

baksplanter var der nok af. Vilde køer, 
heste, svin og æsler kunne man med 
lethed fange eller skyde oppe i bjergene. 
Den eneste forbindelse, beboerne havde 
med fastlandet, var en lille damper, der 
kom fra Equador 3-4 gange om året. 
Vi var så heldige at opleve den lille 

regeringsdampers ankomst. Hele byg
den var pyntet med flag - de mandlige 
beboere barberede sig og trak i rene 
skjorter. Den øverstbefalende var tilmed 
ædru og kom ud til os med et equadori-
ansk flag, som vi endelig måtte sætte 
som gæsteflag. Selv om han ikke sagde 
det, forstod vi, at han ville sætte pris på, 
at vi trak i hvidt tøj. - Det var en stor 
begivenhed, der forestod! 

Graffe havde fortalt os, at den equa-
dorianske flåde bestod af en lille 86-årig 
damper på et par hundrede tons. Den 
havde altid slagsde til bagbord. 

Det blev virkelig en oplevelse for os at 
overvære dens ankomst. 

Den grænseløse spænding udløstes i 

J^ETTEL ER- IKKE "^KUl^L l^LE-KT FAMILIEØ ^HLlCiRTER. 

I I I I I  I  I  '  I  \  I  |  |  | i  

m rn LI 
BETTE ER, .^HOPPEN X ^EHLFOREbJUsTSiEM LVJsJETTEISr 

HF TER- AT FAMIUEM ^CJHuicHXER. IKKE. US-tsT-

E-fe i S(£F 06 EFTER, AT VI t LYNJETTEbJ HAK-

FAET "VOK^EV^RK ER. fT^-bJOJMEJsIET B1EVET" TIL 

LY NETTE NIS "BÅD- SHOP 

,— 06 FR. X BLEVET BORVie^ET, Ee. X PET 

IkTKE LÆN76iE£E &FTEC. LØCJDAS TÆM <14 

R?A J<L. A0 Hv/OJSL 1 INDBYDER TIL INDVIELSE 

-VDF2ES' NYE FOJRj£ETJSUlsrGi . 

fA GtElSlSVN 

:pORTfclE <£XUMX3 

.ADJ2 ^EF^HAleve-3 'ZOO 
(ved 
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almindelig jubel, da en røgsky viste sig i 
horisonten. Damperen havde jo post og 
andre gode sager med. 

Det var ganske rigtig en sjov gammel, 
grå damper med en lang tynd skorsten, 
og den havde også ganske rigtig stærk 
bagbords slagside, eller som Knud 
sagde: - Den hælder vand ud af øret! 

Da den kom nærmere, så vi, at alle 
passagererne stod oppe på broen sam
men med de hvidklædte officerer. Der 
var dårlig plads til rorgængeren. På dæk
ket rendte et tre gange for stort mand
skab rundt mellem hinanden. Damperen 
passerede langsomt vor ankerplads, da 
Poul pludselig fo'r i vejret med et råb: 

- Ih, du forbarmede, han kipper for os! 
Og så nåede han lige at kippe hurtigt 

med Dannebrog, mens Equador-flådens 
officerer havde travlt med at studere 
»Nordkaperen«. Det skulle de aldrig 
have gjort. 

Bum - sagde det, og damperen stod 
på et rev. Der blev slået fuld kraft bak -
så kraftigt, at den gamle potte hvæsede 
og skramlede, og forholdsvis hurtigt fik 
den sig rystet af grunden. Den bakkede 
helt ud af bugten, tog sig en rundtur på 
en halv time og ankom for anden gang -
mere standsmæssigt. Vi havde en mand 
ved flaget, klar til at kippe, hvis de skulle 
finde på det een gang til. Det gjorde de 
ikke. 

Damperen fra Equador 

Fredag den 20. marts 1981 
kl. 20.00 

England rundt 
med G hoster. 

Bent Lymann 

viser film og lysbilleder fra 
Ghosters ferietur 

rundtom England. 

GENERALFORSAMLING 

Søndag den 
22. marts 
kl. 9.00 
i klubhuset 

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

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 

søndag den 1. marts kl. 9.00. 

Bestyrelsen 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Else Madsen 
Skolechefen, Bent Petersen 
1 medlem af havneudvalget, Henning 

Jensen. 
1 medlem af klubhus- og festudvalg, 

Bente Bang Christensen 
Motorbådsrepræsentanten, John Laurit

sen, modtager ikke genvalg. 
1 suppleant, Preben Nielsen, 
Kasserer Erna Christensen, 
Kasserersuppleant Annie Lindauist. 
Nyvalg af en revisor. 
Revisorsuppleant Erling Sørensen, 

Redaktør Holger Møller, 
2 juniorudvalgsmedlemmer, Ole Poul 

Petersen og Søren Christensen, 
2 målere, Jørgen Madsen og Karl 

Thorup. 
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NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser 
Vindviseranlæg 

Logge 
VHF-radio 

Olietøj 
Termotøj 

Landgangstøj 
Spil og blokke 

Evinrude og Volvo motorer 

Nødudstyr, raketter 
Zodiac gummibåde 
Flåder, drivankre 
Komplet jollebeslags-
program - RWO 
Selvbyggermaterialer 
Eget riggerværksted 
VH F-radioku rsus 
- og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S. 
TLF. (01) 58 30 45 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
- - den er nærliggende 

Ring efter prøver og få et tilbud. SEJL 
KALECHER 

ffSJ Arne Olsen 
Offset 

WINDBREAKS 
COCKPIT-TELTE 

BOMPRESENINGER 
VINTERPRESENINGER 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 DANSAILS 

KASTRUP MARINE SERVICE— 

KMS BÅDUDSTYR 
V \J 1/ / Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Fris eks,: 20 kvm. genua kr. 3006.* 
Incl moms, j>ose, tickiers og hager 

i rustfrit stat Bainbridge dug 6,5 oz. 

PS* rej>erationer fra dag til dag. 

TLF. Ol-b/6717 
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S.S.F. MARTS 1981 Nr.3 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15,2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 6516 
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80 
Restaurationen 01 - 58 32 96 
Havnekontoret 01 - 58 14 24 

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55 
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33. 

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Alegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S 55 79 39 

Henning Jensen, 
Holmbladsvaenge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S 59 54 02 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 
Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 

Genuavej 22 A 59 79 95 
Skolechef: Bent Petersen, 

Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle- Jens Johansen, Rødager Allé 67, 1., 
repræsentant: 2610 Rødovre kl. 9.00 - 16.00 02 - 91 44 11 
Motorbåds- John Lauritsen, 
repræsentant: Almegaards Allé 47, st.th., 2770 Kastrup 5015 72 

Målere: Jørgen Madsen, 
Platanvej 18, st., 1810 København V. 

Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

{̂ FUL 

Referat af bestyrelsesmøde den 2.2.81 
kl. 19.00 

Dagsorden: 
Punkt 1. Protokol 
Punkt 2. Beretning 
Punkt 3. Havn og Plads 
Punkt 4. Klubhus og Fester 
Punkt 5. Sejlerskole 
Punkt 6. Juniorafdeling 
Punkt 7. Kapsejlads 
Punkt 8. Joller 
Punkt 9. Motorbåde 
Punkt 10. Sikkerhed 
Punkt 11. Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Bente Christensen var fraværende på 
grund af arbejde. Claus Akkermann fra
værende på grund af sygdom. 

Punkt 1: Protokol. 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst og godkendt af bestyrelsen. 

Punkt 2: Beretning. 
Formanden har været ovre på Flakfor

tet sammen med bl.a. nogle fra Fred
ningsstyrelsen og Fritidsrådet, for at be
sigtige dette. Alle der deltog i dette 
møde kunne ikke forstå, at man ikke 
havde henvendt sig til dem noget før. 

Flakfortet vil efter dette møde for
mentlig ikke blive afhændet til privat side. 
Man vil prøve at starte en selvejende in
stitution. Sejlerne skal så stadig betale 
den leje, der hidtil er blevet betalt samt 
levere frivillig arbejdskraft. Som følge 
heraf vil vi så få medindflydelse på ved-

FORSIDEBILLEDET: 

Standeren sættes lørdag den 2. maj. 

Foto: Holger Møller 



ligeholdelsen og driften af fortet. Det, 
der først skal ske på Flakfortet, er at mo
lerne skal repareres. Man vil hurtigst mu
ligt prøve at rejse nogle penge til dette 
arbejde. 

I brev fra Israel, fra den sejlklub, vore 
unge sejlere skal besøge til sommer, 
takkede klubben os, fordi vi ville være 
med til den udveksling af vore unge sej
lere. Juniorlederen vil nu indkalde for
ældre og ungdomssejlere til et oriente
rende møde. Her vil man fortælle om 
planerne for rejsen, samt hvad det vil 
komme til at koste. Sejlklubben i Israel 
hedder Zvulun og er beliggende i Tel 
Aviv. 

Vi har fra Amagerbankens jubilæums
fond modtaget en check på 3.000,- kr. 
Disse penge skal bruges til vort ung
domsarbejde. 

Den 11.2.81 vil der blive afholdt møde 
i Østersøkredsen. Hans Guldager afgår 
ved dette møde som formand for kred
sen. Samtidig træder Hans Guldager ud 
af hovedbestyrelsen i Dansk Sejlunion; 
han har siddet i de 6 år, der er tilladt. 

Jørgen Ulm, formanden for Lynetten, 
overtager formandsposten i Østersø
kredsen, samtidig indtræder han i hoved
bestyrelsen. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
Havneudvalget har nu indhentet til

bud på 10 skure, der skulle bygges på 
jollepladsen. Ifølge tilbuddet vil hvert 
skur komme til at koste 3.000 kr. 

Bestyrelsen var enige om, at det var 
for dyrt. Man vil prøve at finde ud af, 
hvad et skur vil koste, hvis de medlem
mer, der ønsker et skur, selv bygger det. 

Søndre plads er nu hegnet ind. De 
nye årspladsnumre til bådene vil i år blive 
grønne. 

Punkt 4: Klubhus og Fester. 
Klubhusudvalget oplyser, at man for

søgsvis har opstillet en luftrensemaskine 
i Skipperstuen. Hvis den fungerer, som 

man håber, vil man opsætte 3 maskiner i 
klubhuslokalet for på denne måde at 
komme den dårlige ventilation i lokalet 
til livs. 

Vagn Preisler fortæller, at et firma har 
tilbudt at sætte 3 ismaskiner op på 
havnepladsen. Foreningen vil få halv
delen af fortjenesten på disse maskiner. 
Bestyrelsen blev enige om at prøve, om 
der er behov for sådanne maskiner ved 
at lade dem opstille til sommer. 

Klubhuset er istandgjort. Samtidig har 
vi fået nye gardiner overalt. Mange med
lemmer har været involveret i dette store 
arbejde. 

Ved juniorballet udartede det sig til 
slagsmål. De unge mennesker, der var 
årsag til slagsmålet, var ikke medlemmer 
af vor forening, men kom fra en ung
domsklub. De medlemmer, der havde 
opsyn med de unge, så sig nødsaget til 
at tilkalde politiet, der hurtigt kom til 
stede og fik dæmpet gemytterne. 

På grund af denne hændelse, har be
styrelsen besluttet at stoppe denne form 
for diskotek. Næste år vil der kun blive 
afholdt juniorbal for vore egne unge. 

Filmaften med Bent Lymann, der 
skulle have været afholdt den 6.2.81 er 
blevet udsat til den 20.3.81. 

Punkt 5: Sejlerskole. 
Intet. 

Pas også på dem De 
ikke kan se. 
Mange driver sportsdykning 
selv langt til søs. Dykkere 
markerer, at de er der, ved 
at udlægge en bøje med et 
blå-hvidt flag eller ved, at så
dant flag vises fra en båd. 
Ses sådant flag sejl da godt 
udenom og med langsom fart. 

Punkt 6: Juniorafdeling. 
Juniorlederen har været til møde i op

timistafdelingen i Østersøkredsen. Her 
diskuterede man et forslag om kollektiv 
forsikring af samtlige optimistsejlere i 

kredsen. Flere af klubberne var ikke på 
nuværende tidspunkt interesserede. 
Man vil tage spørgsmålet op på et sene
re tidspunkt. 

Dragør Sejlklub har optaget en film 
i Thailand under VM for optimistsejlere. 
Denne film vil blive forevist for samtlige 
optimistsejlere i kredsen. 

Punkt 7: Kapsejlads. 
Intet. 

Punkt 8: Joller. 
Jollelederen oplyser, at man den 1.2.81 

afholdt jollemøde. Ved dette møde tilret
telagde man den kommende sommer
tursejlads. Ved samme møde blev der 
nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbej
de med OK-jolle projekt. 

Punkt 9: Motorbåde. 
Intet. 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Brandslukkerne er atter efter påfyld

ning og justering blevet sat op på plad
sen. 

Punkt 11: Bladet. 
Redaktøren oplyser at Ib Christensen 

har tegnet det nye hoved, der fremover 
vil blive brugt i juniorspalten i medlems
bladet. 

Punkt 12: Eventuelt. 
Motorbådsrepræsentanten John Lau

ritsen ønsker ikke genvalg ved førstkom
mende generalforsamling. 

Jørgen Haar fremlagde nogle skitse
udkast til de toiletbygninger bestyrelsen 
vil bede generalforsamlingen godkende 
bygningen af. 

Lørdag den 14.3.81 mellem kl. 11.00 
og kl. 15.00 vil Carl Nielsen være tilstede 
i klubhuset. Ved denne lejlighed vil han 
sælge samt signere sin nye bog »Jorden 
rundt med Nordkaperen«. 

Mødet slut kl. 22.30. 

sign. Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
sekretær 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 
22. marts 
kl. 9.00 
i klubhuset 

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

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Else Thuring, 
Skolechefen, Bent Petersen 
1 medlem af havneudvalget, Henning 

Jensen. 
1 medlem af klubhus- og festudvalg, 

Bente Bang Christensen 
Motorbådsrepræsentanten, John Laurit

sen, modtager ikke genvalg. 
1 suppleant, Preben Nielsen, 
Kasserer Erna Christensen, 
Kasserersuppleant Annie Lindauist. 
Nyvalg af en revisor. 
Revisorsuppleant Erling Sørensen, 
Redaktør Holger Møller, 
2 juniorudvalgsmedlemmer, Ole Poul 

Petersen og Søren Christensen, 
2 målere, Jørgen Madsen og Karl 

Thorup. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 
Lovændringsforslag 

Forslag nr. 5.1: 
Forslag om tilføjelse til lovens § 4 efter 
sidste stykke: 

Bestyrelsens/formandens beretning skal 
forud for enhver ordinær generalforsam
ling foreligge i skriftlig form i klubhuset 
- på et for alle medlemmer frit tilgænge
ligt sted - senest 14 dage før datoen for 
generalforsamlingens afholdelse. Videre 
skal beretningen trykkes i vort medlems
blad - senest i det nummer, som ud
kommer umiddelbart før den pgl. gene
ralforsamling. 

Motivering: 
Af hensyn til medlemmernes med

bestemmelse i foreningen, må det frem
over være en selvfølge, at beretningens 
fulde ordlyd foreligger forud for general
forsamlingen, således at medlemmerne 
- i god tid inden generalforsamlingen -
kan sætte sig ind i de spørgsmål og de 
problemstillinger, som bestyrelsen har 
arbejdet med og måske fremover skal 
arbejde videre med. 

Som det er på nuværende tidspunkt, 
skal medlemmerne på generalforsamlin
gen »fange« og forstå beretningen i det 

øjeblik, den bliver læst op, hvorefter 
man så skal formulere de spørgsmål, 
den ros eller den kritik, man måtte have 
til dens indhold. Det synes ikke at være 
en særlig åben og medlemsvenlig debat
form. 

Jørgen Rasmussen 
med/. A-61 

Forslag nr. 5.2 
Lovændringsforslag og tilføjelser til lo
vens § 14. 

Lovens § 14, stk. 1 og 2 ændres til: 
stk. 1. Bestyrelsen forhandler udkast til 
kontraktforholdene med restauratør og 
forpagter. 
stk. 2. Bestyrelsen forhandler endvidere 
udkast til aftale om løn- og arbejdsvilkår 
for pladsmanden, der samtidig er havne
foged. 

Som tilføjelser til lovens § 14 indsættes 
stykkerne 3, 4 og 5, som følger: 
stk. 3. Forinden et kontraktforhold eller 
en aftale om løn og arbejdsvilkår bliver 
endeligt indgået, skal kontraktens eller 

aftalens indhold forelægges på den 
førstkommende generalforsamling til 
godkendelse. 

stk. 4. Intet kontraktforhold eller aftale 
om løn- og arbejdsvilkår kan opsiges 
eller ændres af bestyrelsen, uden at det 
først er godkendt på en generalforsam
ling. 

stk. 5. De i stykkerne 3 og 4 nævnte 
godkendelser skal behandles som for
slag under punktet »andre forslag«. 
Afgørelse finder sted ved almindeligt 
stemmeflertal. 

Ovenfor nævnte lovændringsforslag 
samt tilføjelser bedes behandlet under 
eet. 

Motivering: 
Da indgåelse af disse kontrakter og 

aftaler er i medlemmernes og forenin
gens interesse, og samtidig har en vis 
indflydelse på klublivet, må det være 
rimeligt, at medlemmerne/generalfor
samlingen har medindflydelse på disse 
ting - også med hensyn til, hvem det er 
man opsiger, og hvem man ansætter. 

Jørgen Rasmussen 
med/. A-61 
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Ad dagsordenens pkt. 6: 
Andre forslag: 

Forslag nr. 6.1: 

Bestyrelsen foreslår, at der etableres 
toiletbygninger på nordre mole og søn
dre mole i henhold til de tegninger, der 
var trykt i medlemsbladets februar
nummer. Anslået pris henholdsvis ca. 
195.550 og 129.250 kroner incl. kloake
ring og alle installationer. 

Forslag nr. 6.2: 
Medlem nr. 419, Freddy H. Jensen fore
slår, at der købes 2 højtryksrenseanlæg, 
der opstilles ved ophalingspladserne. 
Det er en relativ billig anskaffelse og vil 
spare alle medlemmer for det meget 
ubehagelige arbejde, som det altid er at 
rengøre bunden på båden ved ophaling. 
Installation kan udføres med møntind
kast til dækning af driften. De, der er 
imod anskaffelsen, er afvæbnet, da høj-
tryksanlægget skal hvile i sig selv ved 
møntindkast. 

Forslag nr. 6.3: 
Forslag om ophævelse af stykket i hav
nereglementets § 1, der har følgende 
ordlyd: 

»I tilfælde af en fartøjsejers død, skal der 
dispenseres fra foranstående regler om 
retten til havneplads, såfremt hustru eller 
mand ønsker overtagelse. Det samme 
gælder samlever(ske), dog samme adr. i 
mindst 1 år. Søn eller datter, der har 
været aktivt eller passivt medlem i 
mindst 2 år, stilles lige med ovenstående. 
Er vedkommende ikke i forvejen aktivt 
medlem, overtages afdødes medlem
skab med rettigheder og pligter«. 

Motivering: 
Jeg finder, at det er en grov tilside

sættelse af medlei^Torne på ekspek
tancelisten og i foreningen i øvrigt, at de 
med deres længere ancienniteter, når 
det gælder havnepladser, kan blive 
sprunget over til fordel for et medlem, 
som måske kun har 2 års passivt eller 
aktivt medlemskab i foreningen. 

Ventetiden på en havneplads er i for
vejen 10 - 12 år, og derfor lang nok, 
hvorfor en sådan fordel, som at få en 
havneplads efter bare 2 års medlem
skab, der vil forlænge ventetiden for 
andre medlemmer yderligere, må siges 
at være i strid med reglerne om ancien
nitet og milimeterdemokrati. 

Jørgen Rasmussen 
med/. A-61 

Forslag nr. 6.4: 
Medlem nr. 630, Reinhardt Hansen fore
slår tilføjelse til havnereglementets § 4: 

Medlemmer med højeste anciennitet, og 
som er tilmeldt ekspektancelisten, skal 
have ret til at få anvist en ledigblevet 
pæleplads, selv om den kan rumme en 
større båd end den, der søges plads til, 

imod, at medlemmet er villig til at betale 
en, af bestyrelsen udregnet, gennem-
snitsleje for samtlige pælepladser, indtil 
en plads af passende størrelse bliver 
ledig, hvorefter medlemmet har pligt til 
at flytte til den af havneudvalget anviste 
nye plads, og til normal havneleje efter 
bådstørrelsen. 

Elftesejler...ohøj 
Her er 6 friske priseksempler på en topsikring. 

(Fast havneplads, glasfiberbåd og 5 skadefri år). 
1/i årlig inkl. statsafgift i 1981 for sejlbåde med indenbordsmotor, motorsejlere 

og motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob - ikke planende og uden z-drev. 

Selvrisiko Præmie 

Sum 70.000 kr. 
2500 kr. 499 kr. 

Sum 70.000 kr. 1250 kr. 597 kr. 

Sum 90.000 kr. 
2500 kr. 624 kr. 

Sum 90.000 kr. 1250 kr. 720 kr. 

Sum 130.000 kr. 
3000 kr. 807 kr. 

Sum 130.000 kr. 1500 kr. 921 kr. 

Sum 175.000 kr. 
3000 kr. 1041 kr. 

Sum 175.000 kr. 1500 kr. 1152 kr. 

Sum 225.000 kr. 
4000 kr. 1143 kr. 

Sum 225.000 kr. 2000 kr. 1294 kr. 

Sum 325.000 kr. 
5000 kr. 1372 kr. 

Sum 325.000 kr. 2500 kr. 1563 kr. 

Fast præmie, fast selvrisiko 

Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 02-65 3311, bådafdelingen lokal 396 og 562 
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Forslag nr. 6.5: 
Forslag om tilføjelse til havnereglemen
tets § 4 efter sidste stykke: 

Ved enhver tildeling af havne- og låne
pladser skal bestyrelsen/havneudvalget 
snarest - og senest 8 dage efter, at til
delingen af pladsen/pladserne har fun
det sted - ved opslag i klubhuset på et 
for alle medlemmer frit tilgængeligt sted 
offentliggøre, hvem pladsen/pladserne 
er tildelt el. udlånt til. 

Af opslaget skal fremgå følgende op
lysninger: Havnepladsens nummer, 
pladsens bredde og længde, den nye 
pladshavers navn og medlemsnummer, 
bopælskommune samt dato og år for 
indmeldelse i S.S.F. 

Samme oplysninger, som nævnt 
foran, skal bringes i først mulige num
mer af foreningens medlemsblad. 

Motivering: 
Det må være et rimeligt forlangende, 

at tildelingen af havne- og lånepladser 
på et hvert tidspunkt - uanset hvornår -
foregår i fuld åbenhed - herved kan 
mange misforståelser formentlig undgås. 

Som det er nu, er der ingen offentlig
gørelse over hvem og hvor mange, der 
har fået lånepladser. 

Jørgen Rasmussen 
med/. A-61 

Farligt legetøj ved 
stranden. 

Gummibåde, luftmadrasser og 
»badedyr« driver som en fjer 

på vandet. 
Benyt aldrig sådanne i fra
landsvind, og hvis de benyt
tes af børn hav dem da for
tojet til land med en line og 
hold stadig øje med dem. 

Forslag nr. 6.6: 
Forslag om tilføjelse til havnereglemen
tets § 4 efter sidste stykke: 

Der skal i klubhuset - på et for alle med
lemmer frit tilgængeligt sted - være op
hængt en planche over vor havn med 
alle havnepladserne indtegnet. 

Planchen, eller en særskilt fortegnelse 
i tilknytning til denne, skal plads for 
plads indeholde oplysninger om føl
gende: Havnepladsens nummer, plad
sens bredde og længde, pladshaverens 
navn og medlemsnummer, bopælskom
mune, dato og år for indmeldelse i 
S.S.F., samt bådtypen og bådens navn, 
som må ligge på pladsen. 

På planchen eller i fortegnelsen, skal 
der være et særskilt afsnit over de plad
ser, der er udlånt som lånepladser. Dette 
afsnit skal indeholde samme oplysninger 
om pladslåneren, som det foran anført 
er gældende for rette pladshaver - dog 
skal datoen for pladsens udlån samt 
udlånets eventuelle slutdato også 
fremgå. 

Det er bestyrelsens/havneudvalgets 
pligt at føre planchen/fortegnelsen å 
jour, når ændringer i havnen fore
kommer. 

Motivering: 
Da vore nuværende fordelingsprin

cipper, når det gælder ledige havne
pladser - efter det oplyste - hviler på 
ideen om anciennitet og milimeterdemo-
krati, må det være rimeligt, at der blandt 
medlemmerne, og foreningen i øvrigt, 
er fuld åbenhed om, hvem det er, der 
har pladser i vor havn. 

Jørgen Rasmussen 
med/. A-61 

Forslag nr. 6.7: 
Forslag til dagsordenens pkt. 5 - andre 
forslag: 

Der nedsættes under bestyrelsen et 
midlertidigt udvalg på 4 aktive medlem
mer, der får til opgave som følger: 

1: At foretage en undersøgelse af, hvilke 
kommuner foreningens aktive medlem
mer repræsenterer. 

2: At undersøge, hvorvidt de pågælden
de kommuner råder over havnefaciliteter 
for fritidssejlere, hvor kun i kommunerne 
bosatte kan få havneplads. 

3: At foretage en sammenligning med 
hensyn til, hvor mange der fra de på
gældende kommuner har havnepladser i 
S.S.F. eller står på ekspektanceliste til 
samme. 

Alt efter undersøgelsens resultat pålæg
ges det bestyrelsen at tage kontakt med 
de pågældende kommunale myndig
heder med henblik på, at medlemmer fra 
S.S.F. kan få tilbudt havnepladser i 
kommunen i samme omfang, som kom
munens borgere har havnepladser i 
S.S.F. 

Vedr. motiveringen for forslaget, så 
henvises der til mit indlæg under over
skriften »MISFORSTÅEET«, som er 
trykt i vort medlemsblad for februar 
måned 1981. 

Jørgen Rasmussen 
med/. A-61 

* 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 

Oplaget er ca 1600 ekspl. 

og blivor udsendt til alle 

Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 

STØTVORE 
ANNONCØRER• 
DE STØTTER OS 
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Er riggen i orden? 
Husk at få afleveret din rig i god tid 
for eftersyn og reparation. 

Vi påtager os alt i talurit-presninger, 
valsning af terminaler, splej sning af 
wire/tovværk samt splejsning af 
fortøjninger. 

FORÅR '81 
Så er tiden kommet, hvor skivet igen 
skal have en omgang. 

Netop i disse dage er vor forretning 
ved at blive fyldt op med alt det, 
du får brug for i den kommende tid. 

hardraciré 

Vi fører det komplette program i såvel 
Hempels som Internationals farver, alt i 
hjælpematerialer: pensler, malertape, 
malerruller, sandpapir, værktøj og meget 
mere. 

Tilbud netop nu 
Sej ler sko kr. 57,00 
Sej ler støvler kr. 96,00 
UTZON overlevelsesdragt kr. 850,00 
Termotøj, sæt kr. 298,00 
3 kg pulverslukker kr. 198,00 

Vi er altid parate med råd og vejledning. 

God fornøjelse. 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124 
TLF. 01 • 58 30 45 

OINK! 
de sælger 

Hard Racing fra kr 61,-
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Nye medlemmer, -
der søger optagelse 

t. 
SurJAy. 

A. 129 Stig Rene Poulsen 
Elbagade 63, S. 

A. 161 Michael Bo Andersen 
Midtfløjene 12, Brh. 

A. 194 Annelise L. Kierrumgård 
Grækenlandsvej 6, S. 

A. 296 Freddie Fredmann 
Nyvej 2, V. 

A. 490 Egon Børling 
Ladbyvej 12, Kastrup 

A. 500 Erik A. Chr. Christensen 
Øresundsvej 72, S. 

A. 509 Ejvind P. Christensen 
Dernavej 11, Kastrup 

A. 513 Vivi A. Jørgensen 
Lundebjerg 55, Skovlunde 

A. 598 Finn Brygger Jensen 
Syvhøjvænge 75, Albertslund 

A. 648 Jørgen Mortensen 
Hjulmagerstien 16, S. 

A. 658 Freddy Thorsen 
Veronavej 15, S. 

A. 687 Jørgen Rindal 
Hollands Allé 27, S. 

A. 715 Dorte Kofoed 
Følfodvej 130, S. 

A. 727 Kim Oving 
Sorrentovej 10, S. 

A. 730 Bjarne Nordby Lausen 
Brigadegården 5, S. 

J. 74 Søren Schandorff 
Hjulmagerstien 16, S. 

J. 89 Signe Schandorff 
Hjulmagerstien 16, S. 

J. 98 Tonny Povlsen 
Polensgade 11, S. 

J. 103 Annette Petersen 
H. C. Ørstedsvej 6, V. 

J 104 Tommi Nelbik 
Grækenlandsvej 22, S. 

Kapsejladser 
i S.S.F.-
1981 

1. halvsæson 

Lørdag 25. april Yngling-stævne 
Søndag 26. april Yngling-stævne 

Lørdag 9. maj Optimiststævne 
Søndag 10. maj Optimiststævne 

Onsdag 13. maj kl. 19.00 Aftensejlads 

1 Søndag 17. maj Forterne Rundt igen 

Onsdag 20. maj 
Onsdag 27. maj 
Onsdag 3. juni 

kl. 19.00 
kl. 19.00 
kl. 19,00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
Aftensejlads 

5.-6.-7. og 8 juni afholdes distancekapsejladsen 
Rundt om Sjælland - med Kronborg om Styrbord 

Onsdag 10. juni kl. 19.00 Aftensejlads 

Lørdag 13. juni 
Søndag 14. juni 

Sjællandsmesterskab - Pirat 
Sjællandsmesterskab - Pirat 

Onsdag 17. juni 

Onsdag 24. juni 
kl. 19.00 
kl. 19.00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
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Hornorkesteret er en realitet 
Ved et møde tirsdag den 10. februar 

1981 i S.S.F. er der med foreløbig 6 med
lemmer oprettet et blæserorkester i for
eningen med »Teater Jørn« som an
svarshavende og talsmand udadtil. 

Vort formål er i givet tilfælde at være 
med til at gøre de forskellige arrange
menter i klubben lidt festligere (ikke dan
semusik). 

En bøn allerede fra starten: Skulle der 
blandt læserne af dette blad være nogle, 
som har kendskab til brugte ubenyttede 
instrumenter, vil vi være glade for et lille 
praj - enten til låns eller som gave. 

løvrigt optages gerne flere medlem
mer, som kan spille eller som gerne vil 
læres op, da denne mulighed er tilstede. 

Al henvendelse på telefon 35 86 55 ef
ter kl. 16. 

Jørn Tanning Nielsen 
talsmand 

23S333S33S3333333333g3S333333333333S33333S33S33333333333333333333333S33333333S33333S 

UHA-UHA!! 
SPÆNDENDE. 

BÅDFERIE 
pS floder & kanaler i 
ENGLAND, IRLAND. FRANKRIG 
HOLLAND. GR.LAND, SVERIGE 
DANMARK m.m. 

Rfl0T0RBÅDEu.fører2-12køjer 
kan lejes af Dem. Séjikend-
skab ikke nødvendig. Vi ord
ner alle formaliteter, herunder 
også TRANSPORT FLY-TOG
BUS-FÆRGE ; 

Rekvirer farvebrochure. 

/f~ % 

MARITIM 
Cdmping ApS 

4040 Jyllinge r JYLLING 
02 - 38 83 58 •-'Jl'J T'J' 

aut. »HOSEASON«agent 
15 års erfaring i bådferier. 

Man må forbavses, når man ser en så
dan annonce, hvor det fremhæves, at 
sejlkendskab ikke er nødvendig, når man 
lejer en båd. 

Hvad bliver mon det næste? 
For eksempel: Biler uden fører, køre

kort ikke nødvendig - ja, jeg spørger bare. 

K. Blichfeldt Olsen 
medl. nr. 631 

SEJLUNION 
Tursejlernyt nr. 1 -1981 

HAVNETAKSTER 1981 er under 
forberedelse og forventes udgivet me
dio maj. Udvalget vil til denne udgave 
prøve at trække tidspunktet for ind
hentning af takster til ca. -1. april, i-
det vi derved håber at få helt a'jour-
førte oplysninger med, 

Imidlertid kan vi allerede nu klar
gøre mange af de øvrige oplysninger, 
så har du for eks. rettelser til 1980-
oplysningerne f. s.v. angår klassifice
ringer hører vi gerne herom. 

Havneklassificeringen i 1981 vil 
blive opdelt i to kolonner, een for 
havnens sikkerhedsmæssige værdi og 
een for havnens miljømæssige værdi. 

Fortøj n i ngsbøjer 
På forsøgsbasis har udvalget i 

1980 forestået udlægningen af 4 for-
tøjningsbøjer (Vejrdybet-Limfjorden/ 
Løgten bugt/Begtrup vig/Avernakø 
(revkrog)) jvnf. oplysninger i "Hav
netakster". Der er til udvalget indlø
bet så mange positive tilkendegivel
ser, at vi har besluttet i 1981 yderli
gere at udlægge ca. 10 bøjer. 

Til videre arbejde med sagen hører 
vi meget gerne kommentarer fra sejle
re, der har benyttet bøjerne - såvel ris 
som ros har interesse, samt ideer for 
placering af yderligere bøjer. 

Kampagner 1981 
Een af udvalgets forårsaktiviteter 

bliver en agitation for hensigtsmæssig 
angivelse af bådens navn og hjemsted. 
Udvalget finder det forkasteligt, at 
mange både sejler rundt uden overho
vedet noget navn eller hjemsted, og 
med efterhånden op til flere hundre
de både af samme type, kan det for 

eks. i en efterlysningssituation være 
en håbløs opgave at finde den efterly
ste båd. Ligeledes kan et navn og 
hjemsted være en hjælp ved eftersøg
ning af en stjålen båd. 

Tænk allerede nu på, hvor DU må
ske kan forbedre dette på din båd. 

KONTAKT - m/k i klubberne 
I forbindelse med udvalgets aktivi

teter er det ofte rart at have en ud
valgt person som kontakt i hver klub, 
dels til at informere udvalget om 
ting, der rører sig i klubben, dels til 
at formidle udvalgets budskaber ud 
til tursejlerne i klubben. 

Vi har kontakt til nogle klubber, 
men mangler mange for at være dæk
ket helt ind. Har du lyst, så spørg din 
klub om det passer dem, at du tager 
det job. 

Søkort 
Er du begyndt at spare sammen til 

at forny dine søkort?? 
Det er altid meget vigtigt at have 

rimeligt a'jourførte søkort, og netop 
nu særligt vigtigt at få skiftet til kort 
med den nye IALA-afmærkning - der 
er flere ændringer end du tror! 

HUSK DET NU. 

Læseværdige artikler for tursejlere: 
YACHTING WORLD juli/august: 

"Operation Sea bear" 
En Vega's tur fra Woolverstone, 
England til Oexløsund, Sverige. 

SEJLADS OG BÅTLIV (Norsk) 
10/80 - "Ror og Rorkræfter, styr
ke og sikkerhet" v/Eyv. Amble 

PÅ KRYDS & TILL RORS (Svensk) 
11/80 "Båtpirater" diverse ad
varsler til langturssejlere, speci
elt vedr. sejlads i Karibien. 

SEJL OG MOTOR 1/81 
Artikel om det nye sejlstof 
"Mylar" 

Anførte blade kan formentlig frem
skaffes via de fleste biblioteker. 

I 
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Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02-9020 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Søren Christensen 
Italiensvej 6, st., 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01 -59 62 28, 
arbejde: 01 - 57 22 22 (3628) 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 9203 

Til Optimisterne 
Kastrup Sejlklub agter at afholde en 

sommerlejr for optimistsejlere på kreds
basis i sommeren 1981. Lejren vil foregå 
fra d. 11.07.81 til d. 18.07.81 i Præstø. 

Vi har af Præstø Sejlklub fået lov til at 
campere på deres grund, og da vi såle
des kun skal betale for kosten og diverse 
omkostninger, håber vi at kunne arran
gere en lejr til en rimelig pris. 

Alle deltagere skal selv sørge for trans
port til og fra Præstø. 

For at få et overblik over, hvor mange 
der ønsker at deltage, beder vi om en 
foreløbig (ikke bindende) tilmelding. 

For at alle kan få udbytte af lejren, må 
vi desværre begrænse antallet af delta
gere til 3-5 fra hver klub, samt udelade 
1.års-sejlere. 

Der vil senere blive afholdt et forældre/ 
ledermøde for at fortælle nærmere om 
sejlerlejren. 

Såfremt der er ledere, der gerne vil 
deltage i lejren, er de meget velkomne, 
idet vi gerne vil have lidt hjælp, samtidig 
med at vi alle kan lære en del af hinan
den og om hinanden. 

Forældre er velkomne til at deltage. 
Kontakt juniorlederen hurtigst muligt. 

Aktivitetskalender 
for Juniorafdelingen 1981 

19. marts 

22. marts 

26. marts 

28. marts 

4. april 

4. april 
4. - 5. april 

11. april 

12. april 

17. -19. april 

25. april 

25. - 26. april 

26. april 

27. april 

1.-3. maj 

9. - 10. maj 

9. - 10. maj 

15. - 16. maj 

23. maj 

23. - 24. maj 

30. 31. maj 

13. juni 

13. juni 

26.-27.-28. juni 

27. juni 
- 11. juli 

11. - 18. juli 

ca. 28. juli 
- ca. 11. august 

8. - 9. august 

8. - 9. august 

22. - 23. august 

22. - 23. august 

29. - 30. august 

12. - 13. september 

12. september 

19. - 20. september 

Alle A-stævner tæller 
Alle B-stævner tæller 

kl. 18.30 Orienteringsmøde om Israel-tur 
i oktober 1981. Forældre er velkomne. 

kl. 09.00 Generalforsamling. 

kl. 19.00 VM-film fra Thailand 1979. 
Arrangør: Østersøkredsen. 

kl. 14.00 Kæntringsprøve i Greve Svømmehal 
- nærmere herom på kursusaftenerne. 

kl. 11.00 Valg af sejldag og båd m.m. 

kl. 14.00 Forældremøde ang. brovagter. 

Monkey Cup - For yngling-sejlere. 

kl. 09.00 Klargøring af optimister. 

kl. 09.00 Klargøring af optimister. 

Påskestævne, Hellerup - For yngling-sejlere, 

kl. 09.00 Klargøring af optimister. 
Sundby Stævne, Sundby - For yngling-sejlere, 

kl. 09.00 Klargøring af optimister. 

Sejl-aftenerne påbegyndes. 

DM, Frem - For yngling-sejlere. 

Træningslejr, Taarbæk 
- For yngling-sejlere. 
A-B-stævne, Sundby Sejl-Forening 
- For optimister. 

A-stævne, Dragør Sejlklub 
- For optimister. 

B-stævne, S/K Lynetten - For optimister. 
A-stævne, Skovser Cup - For optimister. 

A-B-stævne, Kastrup Cup - For optimister. 

B-stævne, Frem - For optimister. 

Udtagelse til holdmesterskaber, 
Amager Strand - For optimister. 

Udtagelsesstævne i D.S.O., 
Farum Sejlklub - For optimister. 

Ferietur Juniorafdelingen 
Nærmere herom. 
Sommerlejr i Præstø, afholdes af 
Kastrup Sejlklub - For optimister. 

Gæster fra Israel. 

A-B-C-stævne, 
Sundby Sejl-Forening - For optimister. 

Sundby Stævne - For yngling-sejlere. 

Reklamestævne for sejlsporten, 
Amager Post Cup - For optimister. 
B-stævne, S/K Lynetten (alternativ hvis 
Amager Post Cup ikke gennemføres). 

Kredsmesterskab A-B, 
Sundby Sejl-Forening - For optimister. 

A-stævne, Dragør Sejlklub 
- For optimister. 

B-C-stævne, Kastrup Sejlklub 
- For optimister. 

Klubmesterskab for ynglinge og optimister, 

til A-kredsmesterskab. 
til B-kredsmesterskab (undtagen 12. september i Kastrup). 

2S3333SS333S33S3S33S33S323233SS3SS33333S333S33333S3333S 
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En marathonforestilling 
Årets Sejlerdag varede næsten 9 timer. 

Hans Guldager ved »højbordet« for sidste gang. 
Ved siden af ses Hans Steffensen fra KDY. Det 
var iøvrigt bemærkelsesværdigt at KDY og SSF 
for første gang stemte ens ved flere af afstem
ningerne. 

Ejnar Christensen fra OL-udvalget overrækker 
diverse ting til sin efterfølger, John Christensen 
fra Odense. 

Ejnar Christensen hædres af Kaj Ejlertsen fra 
Danmarks Olympiske Komite. 

Vilhelm Krause fra Sejl og Motor udnævner Pe
ter Vilby fra Roskilde til »Årets junior«. 

Dansk Sejlunions generalforsamling, 
der benævnes Sejlerdagen, afholdtes i år 
i Fredericia og blev en lang forestilling, 
idet den varede næsten 9 timer. 

S.S.F. var fuldt repræsenteret blandt 
de 82 klubber, der var mødt op, og som 
repræsenterede 35.111 af unionens godt 
53.000 medlemmer. Formiddagen gik 
med formandens beretning, hvorunder 
der blev uddelt 2 ærestegn, til henholds
vis Viggo Jacobsen fra Århus Yachtklub, 
for hans store arbejde for Optimistsejler
ne på internationalt plan, og til Ejnar 
Christensen, der var afgående formand 
for unionens OL-udvalg. Samme Ejnar 
Christensen, overrakte sin efterfølger, 
John Christensen fra Odense, OL-udval-
gets dannebrogsflag, der har fulgt de 
olympiske sejlere i mange år, OL-udval-
gets emblem og slips, således at han kan 
videreføre unionens olympiske aktivite
ter på behørig vis. 

Sejl og Motor havde udnævnt årets 
junior, og valget var faldet på Peter Vilby 
fra Roskilde, der havde udmærket sig 
som Europe-sejler. 

Orlogskaptajn Bilde Jensen fra Sø
sportens Sikkerhedsråd beklagede, at 
ulykkesstatistikken for 1980 var blevet 
ødelagt, idet der i december var omkom
met 11 personer, og at 1981-statistikken 
allerede var belastet med 12 ofre indtil 
dato. Han fremhævede dog, at der ikke 
var tale om sejlere organiseret i Dansk 
Sejlunion, men at de var omkommet 
under fritidsfisken. 

Valdemar Bandolowski, guldvinder i 
Tallinn, fik udvirket, at der holdes en 
ekstra »Sejlerdag«, hvor man udeluk
kende skal drøfte sejlunionens struktur 
og elitesejlernes placering i denne. 

Men selv om beretningen tog hele for
middagen, var det dog de indkomne for
slag, der tog sin hovedpart af Sejler-
dagens tid. 

Et forslag fra hovedbestyrelsen om en 
forhøjelse af klubbernes kontingent til 
unionen med 6 kr. til 23 kr. pr. medlem 
blev vedtaget med 17.722 ja-stemmer 
mod 6.820 nej-stemmer. Der var 10.095 
der ikke stemte. S.S.F. stemte imod. 

Dernæst kom den nye censorordning 
til debat. Ordningen går i store træk ud 
på, at duelighedsprøverne ud over lan
det bliver mere ensartede i sværhedsgra
den, men til gengæld skal der betales et 

gebyr på 100 kr. pr. delprøve. Ordningen 
blev kritiseret fra forskelligt hold, og det 
blev pålagt hovedbestyrelsen at gennem
arbejde reglerne påny og søge dem 
ændret gennem forhandling med Direk
toratet for Søfartsuddannelsen og andre 
implicerede parter. 

En ting, der også har optaget tiden på 
tidligere afholdte Sejlerdage, har været 
den eksisterende trænerordning, og den 
var også på programmet i år. 

Et forslag om en 4-årsplan fra unio
nens instruktions- og trænerudvalg blev 
forkastet med stor majoritet. 

Også den af Åbenrå Sejl Clubs forslag 
til en ny måleregel - kaldet Knobreglen 
- har været et gentaget punkt på 
mange Sejlerdage, og i år udmundede 
debatten i, at Scandicapreglen i løbet af 
de næste 2 år, skal tillempes nogle af 
reglerne i Knobreglen. 

løvrigt blev Sejlerdagen myndigt ledet 
af Ib Sørensen fra Dragør Sejlklub, der 
flere gange måtte skære igennem for at 
afviklingen af mødet ikke skulle trække 
for længe ud. 

løvrigt var det sidste gang vor for
mand, Hans Guldager, deltog som ho
vedbestyrelsesmedlem, idet der er be
grænsning for det antal år, et hovedbe
styrelsesmedlem kan sidde. De næste 
seks år er det Lynettens formand, Jør
gen Ulm, der repræsenterer Østersø
kredsen. 

Dirigenten måtte skære igennem 
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Selv om han gik på halen, holdt tønden stand. Rummanden har slået sig slag 

En kold forestilling 
I bidende kulde, i kuling fra øst, men 

heldigvis uden den snestorm, som me
teorologerne havde lovet, afvikledes 
S.S.F.s fastelavnsfest. Heldigvis fandt 
festudvalget et sted i læ bag de skær
mende graner ved hovedporten til fes
tens centrale del - tøndeslagningen. 

Tilslutningen var måske lidt mindre, 
end den ville have været under gunstige
re vejrbetingelser, men den var rigelig 
stor for mændenes vedkommende, idet 
tønden var slået til pindebrænde, inden 
alle havde haft chancen for at blive katte
konge. Der var mange fantasifulde ud
klædninger, og komiteen, der skulle ud
vælge de bedste udklædninger, kom på 
en svær opgave. 

Der var flere pudsige træk i forbindel
se med tøndeslagningen. Blandt andet 
var den, der blev kattekonge hos de sto
re piger, i virkeligheden en dreng. Et lille 
uheld var man også uden for, da en lille 
indianerpige fik en kølle i hovedet, da 
køllen valgte an fuldstændig uberegne
lig retning efter sin kontakt med den 
genstridige tønde, men smerten blev 
hurtigt glemt i Bentes skærmende favn. 
Der var også drengen, der lagde en så
dan kraft i sit slag at han reverenter 
talt gik på rumpen. 

Af de indendørs aktiviteter kan næv
nes uddeling af kroner og præmier til 
kattekonger og ditto dronninger, udde
ling af boller til børnene, med en soda
vand eller kakaomælk til at skylle efter 
med. Der var også konkurrence i bolle
spisning, med diverse drikkevarer som 
præmier, og komiteen fik efter nøje 
granskning udvalgt de flotteste og mest 
originale udklædninger. 

For at mindske udgiften til festen slut
tede denne med, at der blev solgt diver
se lotterier, der som vanligt blev vel mod
taget ved bordene rundt i klubhuset. 

Tagetved næsen 

Klubhuset var fyldt til bristepunktet. 

Connie og Jytte, Johnny og Reimondt blev kattekonger og -dronninger 
hos de voksne. 
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• Danmark til søs I kr. 77,95 

• Danmark til søs II kr. 84,10 

• Danmark til søs III kr. 149,50 

Navn 

Gade/vej _ 

Postnr./by 

Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck A/S 

Købmagergade 49 

1045 København K 

Postbesørges 
ufrankeret. 

(Modtageren 
betaler 

portoen). 

Reserveret postvæsenet 

per falder tønden ti! jorden... 

seks bedste udklædninger blev præmieret. 
'Ian kan ikke se, at tandpastaen og rummanden 

ti! fotografen. 

Carsten hedder denne barmsvære dame, der 
blev kattekonge hos de store piger. 

Danmark til søs 

...og godterne samles op. 

- tursejlerens håndbog - uundværlig når 
sæsonens togter planlægges og når du er til søs! 

DANMARK TIL SØS bind l-ll-lll, der nu alle 
foreligger i reviderede og udvidede 2. udga
ver, bringer oplysninger enhver tursejler har 
brug for under sin færd gennem de danske 
farvande. 
DANMARK TIL SØS beskriver i en klar og 
overskuelig form og med mange detailop-
lysninger (vanddybder, strøm- og bundfor
hold, pejlemærker etc.) farvande, havne, 
broer og ankerpladser. Hvor forholdene 
kræver det er teksten suppleret med havne
kort - i alt 280 kort. Som en yderligere hjælp 
for sejleren er indsat oversigtskort, i alt 61, 
for de respektive farvandsområder, hvilket i 
forbindelse med et nøglekort bagest i hvert 
bind muliggør hurtige og bekvemme op
slag. 
Kortere lokalhistoriske oplysninger og vink 
om seværdigheder og praktiske forhold er 
flettet indtil hyggelig læsning for frivagten. 
Alle bind er forsynet med stedregister. I 
bind III er alle afmærkninger ændret i over
ensstemmelse med det nye IALA system A. 

De enkelte bind dækker følgende farvands
områder: 
I Fra Flensborg Fjord ad Lillebælt til 

Grenå. Farvandet S for Fyn. 
308 sider, kr. 77,95. 

II Fra Gedser ad Store-Bælt til Grenå. Ise-
fjord. Roskilde Fjord. Smålandsfarvan
det W-lige del. 
292 sider, kr. 84,10. 

III Fra Gedser, Østersøen rundt. Bornholm 
og Christiansø. Smålandsfarvandet E-
lige del. Ad Øresund og Kattegat til Ska
gen. Randers Fjord. Mariager Fjord, Lim
fjorden. 
376 sider, kr. 149,50. 

Nyt 
Nordisk 

Forlag 
Arnold Busck 

BREV Undertegnede bestiller herved til leve
ring gennem boghandler: 
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De nye forpagtere i Shoppen 

Ved en receptionen den 1. marts mar
keredes det at Jens Andersen, kaldet 
Rudolf, og hans kone har overtaget 
Shoppen, og er indstillet på at betjene 
S.S.F.s medlemmer på bedste måde. 

Der skal fra medlemsbladet lyde et vel
kommen til det nye forpagterpar, og et 
ønske om held og lykke med foretagen
det. 

Shoppen er åben igen 

Holger Møller 

SSS3S33S3S3332333333333S3333333333SS333333332333323S333333S3S3333S3S33333S333333S3S 

Med Nordkaperen på Galapagos-øerne 
Vi bringer her endnu et afsnit af Carl Nielsens 

beretning om jordomsejlingen med »Nordkape
ren« i 1946-48: 

Den norske koloni 
Blandt de få af øens beboere, der 

boede i et pænt, godt hus, og som fik 
økonomisk vinding ud af tilværelsen, var 
en norsk fisker, der hed Stampa. Han 
2S33S333333333S333333S33S3S 

CD 

Skur byttes 
Godt enkeltskur på nordre plads byt

tes med tilsvarende på søndre plads. 

Telf.: 02 - 8303 18 
Bjarne Vinther 

ejede en stor fiskerbåd foruden nogle 
mindre fartøjer. Selv om han havde 4 - 5 
indianere i sit brød, arbejdede han selv 
hårdt og energisk og var - efter hvad 
andre fortalte - en dygtig og heldig fisker. 
Han sejlede ud på havet 5-6 dage ad 
gangen og vendte hjem med båden fuld 
af en torskeart, han kaldte gubbe. De var 
rensede og saltede og skulle nu tørres. 

Når damperen kom fra fastlandet, 
havde Stampa samlet en anselig bunke 
tørfisk, der gav ham en god skilling. 

Han var kommet til øen med et norsk 
ekspeditionsskib i 1929. De havde været 
ca. 30 nordmænd, der for egen kapital 
ville drive fiskeri og hermetik-fabrik ved 
kysten af Academy Bay. De havde selv 
haft maskiner og materialer med, og alt 
gik også godt et års tid. Men så blev 
direktørposten ledig. Den var meget 
eftertragtet, og der var 19 nordmænd, 
der gjorde krav på den. Det bevirkede, 
at det hele gik i fisk, og da fabrikken 
kort efter nedbrændte, døde de sidste 
livskim i foretagendet, der var bygget så 
mange drømme på. En lille norsk koloni 
og en bunke gamle rustne maskiner var 
det sidste minde om eventyret. 

Det var ved et selskab en aftenstund 
hos Stampa og hans kone vi fik den be

retning. Samme selskab var i øvrigt 
meget internationalt. Ikke mindre end 6 
nationer var repræsenteret: Danskere, 
nordmænd, en enkelt svensker, tyskere, 
equadorianere (der talte spansk) og Bill, 
der var amerikaner. 

En tur til den anden verden 
Der var en halv times gang fra det 

sted, hvor vi plejede at lande til Stampas 
hus. Vejen gik ad sandede stier, gennem 
mangrovekrat, langs strandkanten og 
mellem lavablokke og kaktus, og det var 
vanskeligt at finde vej i mørke. Huset lå 
ved bredden af en lille, stille lagune, hvor 
hans både lå forankrede. Indsejlingen 
var meget vanskelig og indviklet. Den 
gik mellem rev og sten, og »Nordkape
ren« kunne desværre ikke komme derind. 

En morgenstund stod jeg ved bredden 
af lagunen og var faldet i forundring over 
den spejlblanke vandflades farvespil. 
Stampa kom hen til mig. 

- Kunne du tænke dig en tur rundt i 
lagunen? spurgte han. Jeg blev lidt for
bavset, lagunen var tilsyneladende ikke 
større end en fodboldbane. Jeg kunne 
overse alt fra, hvor jeg stod og svarede 
derfor høfligt, men uden større interesse: 
- ja tak, det kunne være meget morsomt. 

Receptionen den 1. marts fyldte Shoppen med 
livlig aktivitet. 
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Vi vadede ud til en lille, åben motor
båd og startede den. Så begyndte rund
turen. 

På østsiden af lagunen var der sten og 
rev, på sydsiden stejle klippevægge -
ellers var den omkranset af mangrove
krat. Stampa styrede båden ind mellem 
sten og skær, der stak op fra vandet. 
Vi gik for fuld fart, men jeg følte mig 
helt tryg. Jeg vidste, at han kendte far
vandet ud og ind som sin egen lomme, 
men da han stadig for fuld fart styrede 

lige mod en klippevæg, troede jeg, han 
var blevet gal. Jeg kiggede forskrækket 
på hans rolige vejrbidte ansigt, men der 
var ikke noget unormalt at se her - der 
lurede blot et lille smil i øjenkrogene. 
Da vi var et par bådlængder fra den 
ujævne klippevæg, opdagede jeg en 
smal åbning til en ca. 200 m lang kanal. 
Den var kun 2 - 3 meter bred og formo
dentligt fremkommet ved et jordskælv. 
Ølands lake var dens nordiske navn. 

Fisketur 
med Bollen 

Bestyrelsen har givet tilladelse til, at 
der lejlighedsvis, fortrinsvis uden for den 
egentlige sæson, arrangeres fisketur 
med Bollen. Betingelsen er, at man kan 
finde et bestyrelsesmedlem, der kan 
tage med som fører. Der vil kunne del
tage ca. 6 personer i en sådan tur. 

JMMM, 

Aktiviteter på jollepladsen i sæsonen 1981 

Søndag 5. april kl. 13.00 Jollemøde 

Lørdag 2. maj kl. 13.00 Lørdagssejlads 

Søndag 3. maj kl. 13.00 Jollemøde 

Fredag 15. maj kl. 11.00 Tur til Saltholm 

Lørdag 16. maj kl. 13.00 Lørdagssejlads 

Fredag 5. juni Tur til Flakfortet til starten 

af distancekapsejladsen 
Rundt om Sjælland 

Lørdag 13. juni kl. 13.00 Sjællandsmesterskab 

Søndag 14. juni kl. 10.00 for Piratjolle 

Lørdag 4. juli kl. 10.00 Tur til Hveen evt. Skanør 

Søndag 5. juli kl. 10.00 Tur til Hveen evt. Skanør 

11.-19. juli Vi flytter til Onsevig. 

DM for Piratjolle 

Lørdag 15. august Klubmesterskab - Joller 

Søndag 16. august Klubmesterskab - Joller 

Lørdag 22. august kl. 10.00 Tur til Svaneklapperne 

Søndag 23. august Tur til Svaneklapperne 

Søndag 13. september kl. 11.00 Tur til Saltholm 

Lørdagssejladserne 
er en ny aktivitet, der indføres på 

jollepladsen. Der vil blive trænet i start
teknik, mærkerundinger, stagvendinger, 
bomninger og spilersætning. Derefter af
sluttes der med tre sejladser på en kort 
trekantbane. 

QOOOQOOOOOCOOOOOGOOOOOOOOOOO0 

DANCOM^ 
MARINERADIOSØr 

DANCOM RT 408 
VHF MARINERADIO 
55 internationale og 45 private kanaler giver fuld
stændig dækning af både internationale og private 
marinefrekvenser. 

Indbygget dobbeltvagt giver automatisk lytning på 
kanal 1 6 eller en hvilken som helst anden kanal. 

Plug-in moduler sikrer hurtig og effektiv vedligehol
delse. 

Alle elektroniske komponenter er indbygget i et 
stænktæt kabinet. 

Leveres komplet med universal monteringsbøjle. 
• Kan udbygges med selcall. 
• Kan udbygges til duplexdrift. 
• 25 watt udgangseffekt. 
• Små dimensioner. 
• Enkel montering. 
• Fordelagtig finansiering kan tilbydes. 

ELEKTRONIK 
CENTRET 

Energivej 27, 2750 Ballerup,telf.02-655200 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

£ 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
- den er nærliggende 

Jan.  

Febr  

Marts 

Apr i l  

Maj  

Jun i  

Ju l i  

Aug 

Sept  

Okt  

Nov. 

Dec 

Hverdage 

13-18 
11-18 

11-18 

11-18 

11-18  

13-18 
13-18 

13-18 
13-18 
13-18 

Lardage 

1 1 - 1 4  

1 1 - 1 4  

9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-14 
9-14 

S«n - og 

helligdage 

9-14 
9-14 
9-14 LYNETTENS 

BÅD SERVICE 

Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

Tlf. (01) 57 61 06 

ALT TIL DIN BÅD 

ALT TIL DIG SELV 

ALT TIL DEN RIGTIGE PRIS 

HUSK: Vores prisgaranti gælder 
selvfølgelig fortsat for SSF's 
medlemmer. 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 

R 
KASTRUP MARINE SERVICE«. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

DAN SAILS 

TLF. 0157 6717 
L STURLASGADE 12 K 2300 KBH S ̂  



Standerhejsning den 2. maj 
top-cup den 5. -8. juni 

Sundby 
S^jl-Forening j 



S.S.F. APRIL 1981 Nr.4 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 65 16 
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80 
Restaurationen 01 - 58 32 96 
Havnekontoret 01 - 58 14 24 

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55 

Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33. 

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 12300 Kbh. S 55 79 39 

Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S 59 54 02 

- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Genuavej 22 A 59 79 95 

Skolechef: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle- Jens Johansen, Rødager Allé 67, 1., 
repræsentant: 2610 Rødovre kl. 9.00 - 16.00 02 -91 44 11 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 S 58 79 49 
Målere: Jørgen Madsen, 

Platanvej 18, st., 1810 København V. 

Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

QFul 3̂jZÂ tifÅ££&£̂ l 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 2.3.81 kl. 19.00 

John Lauritsen og Bente Bang Chris
tensen var begge fraværende på grund 
af sygdom. 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og Plads 
Punkt 4 Klubhus og Fester 
Punkt 5 Sejlerskole 
Punkt 6 Juniorafdeling 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt, herunder 

generalforsamling 

Punkt 1: Protokol. 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst og godkendt af en samlet 
bestyrelse. 

Punkt 2: Beretning. 
Dansk Søassurance har i brev fortalt 

os, at de har i sinde at forære os en op
timistjolle. Denne jolle vil blive overrakt 
os ved standerhejsningen. 

Samtidig sender Dansk Søassurance 
via brev et erstatningskrav på 10.181 kr. 
Dette krav går helt tilbage til 1978, hvor 
en båd væltede ved optagning. 

Dansk Søassurance vil blive tilskrevet 
om, at vi i henhold til vore love er uden 
ansvar og som følge heraf ikke erstat
ningspligtige. 

FORSIDEBILLEDET: 
Her bor vi!!! 
Foto: Holger Møller 



Nogle medlemmer af Sundby Sejl-
Forening har dannet et hornorkester. I 
denne forbindelse beder to af medlem
merne om et lån på 5.000 kr. i Sundby 
til indkøb af instrumenter. Bestyrelsen 
stemte om denne ansøgning, alle stemte 
for på nær en, der undlod at stemme. 
Lånet skal tilbagebetales indenfor et år. 
Festudvalget vil prøve at få nogle af pen
gene ind ved salg af lotterier. Instrumen
terne vil forblive foreningens ejendom. 

En enke efter et medlem har ansøgt 
bestyrelsen om at overtage sin afdøde 
mands rettigheder og bådplads. Besty
relsen godkendte ansøgningen, idet hun 
opfyldte betingelserne jvf. foreningens 
love. 

Sejladsen »Øresundsrunden« for 
motorbåde vil alligevel blive afholdt i år, 
idet K.M.U.K. sammen med vor motor-
bådsrepræsentant vil afholde det. Man 
vil prøve at lave om på reglerne, sådan 
at måske flere får lyst til at deltage. 

Man vil bl.a. arrangere en sejlads for 
motorsejlere, der ønsker at sejle med 
sejl. »Øresundsrunden« vil blive afholdt 
den 30.5.81. 

På sejlerdagen, hvor Jørgen Haar, 
Claus Akkermann og Else Thuring var til 
stede, blev en kontingent-forhøjelse til 
Dansk Sejlunion med 5 kr. pr. medlem 
godkendt. Sundby Sejl-Forening stemte 
imod kontingentforhøjelsen. 

Miljøministeriet har nedsat et fem-
mandsudvalg, der skal kontakte de for
skellige ministerier og råd med hensyn til 
Flakfortets fremtid. Hans Guldager er et 
af de 5 medlemmer af udvalget. 

Vagn Preisler og Lilli Groth har været 
på Flakfortet for at besigtige skaderne 
efter de 2 storme, vi havde i februar 
måned. Det viser sig, at hele den nord
østlige mole er væk, der er kun sænke
kasserne tilbage. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
Havneudvalget har indhentet et nyt 

tilbud på bygning af 5 dobbeltskure på 
jollepladsen. Dette tilbud er væsentlig 
billigere end det, man først havde ind
hentet. Prisen vil blive ca. 1200 kr. pr. 
skur. Jollerepræsentanten vil forhånds 
få skurene afsat, og så snart, der er af
tagere, vil man påbegynde arbejdet med 
bygning af disse 5 dobbeltskure. 

Havneudvalget har indhentet tilbud på 
opgravning af vor indsejlingsrende. Til
buddet lyder på 36 kr. pr. m3. Bestyrel
sen vedtog dette tilbud. 

Bent Petersen meddeler, at de nye 
overdele, der skal påmonteres indsej-
lingsbøjerne efter de nye regler, nu er 
færdige. 

Vagn Preisler kom med forslag om at 
lade »Bollen« sejle ud nogle gange (lør
dage og søndage) her i foråret med fis
keinteresserede medlemmer. Bestyrel
sen syntes ideen var god, og klubhus

udvalget vil sætte nogle tilmeldingslister 
op, hvor interesserede kan skrive sig på. 
Claus Akkermann, der har ansvaret for 
Bollen, pointerede dog, at det kun er 
bestyrelsesmedlemmer, der har lært at 
sejle Bollen, der må sejle ud. 

Punkt 4: Klubhus og Fester. 
Luftrensemaskinen, der har været op

sat i skipperstuen, er blevet diskuteret 
blandt medlemmerne. Nogle syntes, den 
er god, andre det modsatte. På general
forsamlingen vil man forsøgsvis lade op
stille 3 af disse luftrensemaskiner. Viser 
det sig, at de er effektive, vil man købe 
dem til brug ved store fester og arrange
menter. 

Motorbådsklubben West har fællestur 
til Sundby den 23.5.81. 

Fastelavnsfesten gik planmæssigt. 

Punkt 5: Sejlerskole. 
Den 24. og den 26.3.81 vil der blive 

Standerhejsning 
Lørdag den 2. maj kl. 16.00 
Indtil flere optimister holdes over dåben. 
Mød op og vær med til at give 
en forhåbentlig god sæson en 
festlig start. 

Festudvalget 

I 

Bådejere!!! 
Vi har masser af tæpperester til din båd til billige penge. 
Vi er specialister i ombetrækning af dine hynder uanset facon. 
Vi har over 100 forskellige slags stoffer på lager. 

Få et godt tilbud. 

Thorns tæpper og møbler 
Øresundsvej 22, 2300 S. telf. 01 - 58 68 23 
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afholdt eksamen i navigation. Poul Fre
deriksen har lovet at være censor. Øve
ballen vil være færdigrepareret midt i 
marts. Instruktørerne påbegynder alle
rede nu at forberede klargøringen af sko-
lebådene, og i begyndelsen af april vil 
eleverne påbegynde istandgørelsen. Sej
lerskolen er allerede overtegnet. En ny 
instruktør Per Wallin overtager Gosta 
Øbergs hold. 

Den 4.4.81 afholdes der sejlerskole-
møde. De elever, der har sejlet i 3 år eller 
mere på skolebådene, vil i år blive opfor
dret til at aflægge prøve, for på denne 
måde at give nye elever chance for at 
komme på sejlerskole. 

Punkt 6: Juniorafdeling. 
Den 26.3.81 vil der i klubben blive fo

revist film fra optimistsejlerne. Filmen er 
den Dragør optog i Thailand under WM 
for optimister. 

Juniorlederen fortæller, at han har dis
kuteret med sit udvalg, om ikke man 
skulle sælge de to flipperjoller klubben 
ejer og istedet på et senere tidspunkt 
købe endnu en yngling. Flere medlem
mer af bestyrelsen syntes ikke, man 
skulle sælge jollerne. Jollerepræsentan
ten ville gerne have dem på jollepladsen. 
Juniorlederen vil forelægge dette for sit 
udvalg. 

Punkt 7: Kapsejlads. 
På sommerens træningsaftener vil 

man prøve at sejle efter pointsystem på 
olympiadebane. Den sidste sejleraften 
vil der blive uddelt præmier til de sej
lere, der har opnået flest point. For at 
deltage i disse pointsejladser skal man 
betale 150 kr. der dækker samtlige sej
ladser. Der vil dog stadig hver onsdag 
aften være præmieuddeling, d.v.s. at de 
både, der ikke ønsker at deltage i samt
lige sejladser, kan melde sig til fra gang 
til gang; disse både vil ikke deltage i 
pointsystemet. 

Punkt 8: Joller. 
Jollerepræsentanten oplyser, at man 

nogle lørdage i sommerens løb vil af
holde træningssejladser både på kort 
og på lang bane. 

Der har været afholdt møde i OK-
gruppen, og den 8.3.81 vil der blive 
afholdt stiftende generalforsamling. Man 
regner med at starte op med 4 joller. 

Punkt 9: Motorbåde. 
Intet. 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Intet. 

Punkt 11: Bladet. 
Intet. 

Punkt 12: Eventuelt. 
Herunder generalforsamling. Bestyrel

sen gennemgik de indkomne forslag til 
generalforsamlingen, og man konstate
rede at alle forslag var indkommet ret
tidigt. 

Mødet slut kl. 24.00 

sign. Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
sekretær 

JSSS333333333333S3S33S3333S 

Tak 
Tak til Sundby Sejl-Forening og alle 

medlemmer, der glædede os på vor sølv
bryllupsdag. 

Grethe og Poul Christiansen 

En tak for opmærksomheden ved 
vores 50 års fødselsdage og vort bryllup. 

Margit og Christian 

VSS33SS333SS3333S3S3S333S3Z 

Nyt Nyt Nyt 
Invitation til øvelsessejlads for motorbåde 
og både med motor. 

Lørdag den 16. maj 1981. 
Skippermøde kl. 10.00 i klubhus 

Start kl. 11.00 

I lighed med onsdagssejladserne for sejlbåde vil motorbådsudvalget prøve, om der 
trods det dyre brændstof er interesse for ovennævnte. 

Formålet er at samle et hold til bl.a. Øresundsrunden og samtidig give rutine for 
udøverne. 

Se opslag i klubhuset 

Vel mødt!!! 

Der er skippermøde kl. 10. 

Motorbådsudvalget 

ŝsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssa& 
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Formandens beretning 

Hans Guldager 

Jeg kan med en vis optimisme for 
fremtiden meddele Generalforsamlingen, 
at kun 3 medlemmer af afgået ved dø
den, siden vi sidst var forsamlet. 

Den 6. november døde vort medlem 
nr. A 437 Henry Vilhelm Nielsen. 

Den 29. januar led vor forening et 
smerteligt tab ved Gosta Øbergs pludse
lige og tor os, der kendte ham, uforståe
lige bortgang midt i sin bedste alder. 
Gosta Øberg, der havde været medlem 
af S.S.F. i 38 år inden sin død, havde 
gennem tiden beklædt mange tillidspos
ter i vor forening. Således var Gosta 
S.S.F.-formand i perioden 1961-1962. 
I en tid, hvor meningerne om den rette 
kurs var lige så forskellig som nat og 
dag, kunne han på sin personlige og af
væbnende måde atter bringe tingene på 
plads og således overgive ledelsen året 
efter til slideren Svend Åge Larsen. 

Gosta Øberg har lige til det sidste væ
ret lærer på vor gamle skolebåd, også 
den kommende sæson havde han teg
net sig for, og utallige er de medlemmer, 
der hos ham har fået de første timer i 
kunsten at styre et fartøj på havet, de fik 
lært at sejle, og lært at respektere ele
menterne på den rette måde. 

Som S.S.F.-revisor siden 1964 virkede 
Gosta lige til den sidste time, han døde 
med regnskabet... ved siden af sin sidste 
fortøjningsplads... 

Og for få dage side afgik medlem nr. 
A 941 Poul Erik Jensen ved døden efter 
lang tids sygdom. Poul Erik var tidligere 
kontormand i Lynetten. 

ved Generalforsamlingen 
søndag den 22. marts 1981. 

I tilslutning til mine ord om vor afdøde 
revisor Gosta Øberg kan jeg meddele, 
at den del af regnskabet for 1980, som 
skulle gennemgås og bearbejdes af ham, 
blev færdig inden hans alt for tidlige 
bortgang, og i fuld forståelse og efter af
tale med vor anden revisor Jan Sejerbo 
og under hensyn til det tidspres, der 
pludselig opstod, fandt vi det mest for
svarligt, at jeg som formand underskrev 
regnskabet som medansvarlig for dette. 
Vi indkaldte naturligvis straks revisorsup
pleanten, Erling Sørensen, men af tids
mæssige grunde havde det været umu
ligt for ham at gennemgå bilag og regn
skab. Erling har ligeledes fuldt anerkendt 
denne ansvarsdeling, og har siden virket 
som den ene af foreningens 2 ansvarlige 
revisorer. 

Vi er kommet i den besynderlige situa
tion, at et ellers os venligt stemt forsik
ringsselskab i samme åndedrag, som de 
meddeler os at de vil forære os en op
timistjolle, også står i begreb med at for
søge en sag ved Sø- og Handelsretten 
mod os for at prøve om vores regel om, 
at optagning og udsætning sker for eje
rens regning og risiko, kan holde ved 
retten. Bliver sagen en realitet, og vi ikke 
får medhold, betyder det, at hver båd
ejer skal af med 30 kroner ekstra om året 

til en særlig optagnings- og udsætnings-
forsikring. De samme regler, som vi har, 
er også gældende i 11 andre store sejl
klubber over det ganske land. Bestyrel
sen er af den mening, at bliver der et 
sagsanlæg, bør den prøves ved retten, 
da den er af principiel betydning. 

Flakfortet - sejlernes ø - står i fare for 
at ende som en sandrevle i havet i løbet 
af få år, hvis der ikke gøres noget alvor
ligt og kostbart ved sagen. Forsvarsmini
steriet, der er ejer af øen, ville forsøge at 
sælge den til privat side for at slippe af 
med problemet. Det er nu forhindret ved 
indgriben fra miljø- og fredningsstyrel
sen, der mener, at området har så stor 
rekreativ værdi, at en istandsættelse bør 
finde sted; forsvarsministeriet har aner
kendt dette, og har for finansårene 1982 
og 83 ansøgt om en bevilling på knap 
10 millioner kroner til en istandgørelse 
af ydermolerne, men vi skal dog ikke 
være optimistiske af den grund - ikke 
mange venter, at pengene kommer så 
nemt i disse tider, og der arbejdes da 
også nu på andre fronter for at redde 
dette friluftsområde. 

Sundby Sejl-Forenings store gamle 
høvding, tidligere formand Svend Lar
sen har i år været medlem i 50 år. Svend 
kom ved en ren tilfældighed ind i S.S.F. 
i 1931 og jeg har hørt at det skulle være i 
en hjemmebygget kajak. Siden har han 
været her og deltaget i foreningens liv og 
drift med hele sin sjæl. Svend blev for
eningens formand i 1962 efter vor nu af
døde Gosta Øberg, en lang og sej gen-
opbygningsperiode forestod, og der 

Æret være deres minde. Og den sandø der, knægt, der var engang sejler
nes ø, Flakfortet. 
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skulle hårde midler til; ikke altid var 
Svend lige populær, og nogle har kaldt 
ham diktator, men indsatsen var ikke for
gæves, vi kom atter op at stå, og i 1973 
efter vort 50-års foreningsjubilæum kun
ne Svend aflevere S.S.F. til sin efterføl
ger, som det vi kender i dag. 

Svend fik i 1970 tildelt S.S.F.s æres-
emblem for sit store arbejde for forenin
gen og for sejlsporten. Dansk Idrætsfor
bund har ligeledes efter indstilling fra 
Dansk Sejlunion hædret Svend med 
DIF's ærestegn i guld for sit arbejde i 
DS's hovedbestyrelse og for sit arbejde 
med administrationen af de nu længst 
forsvundne benzin refusions-skemaer 
der betød, at landets sejl- og motorbåds-
klubber fik tilbagebetalt en del af den 
skat, der blev lagt på benzinen dengang. 
Det var ikke småpenge, det drejede sig 
om; alene for os betød det, hvis jeg 
husker rigtigt, omkring 20.000 kr. om 
året. 

Følgende medlemmer kan i dag tildeles 
vort 25-års tegn: 
A 101 Per Flemming Andersen 
P 146 Børge Bech 
P 45 Poul Henriksen 
P 101 Lillian Jensen 
A 138 Ejnar Madsen, kaldet Smede Mads 
P 16 Gerda Tode 

Vor juniorafdeling har efter nogle 
års stilstand atter fået tilgang af nye 
unge sejlere, særlig for optimisterne er 
der kommet fremgang, idet vi i vinterens 
løb har indmeldt 40 nye juniormedlem
mer. 

Bestyrelsen har derfor lagt sig i selen 
for at skaffe nogle flere optimistfartøjer, 
hvilket er lykkedes fuldt ud, så vi i dag er 
i stand til at dække behovet i denne båd-
type. 

Vi har således fra Dansk Søassurance 
fået løfte om et fartøj til vor standerhejs
ning. Tuborg Bryggerierne har også til
sagt deres støtte til indkøb af en båd, og 
Amager's største lokalblad, Amager 
Posten, har for min ringe medvirken ved 
en særlig sejlerside i bladet, foræret os 2 
optimistjoller 

Alle 4 fartøjer vil blive døbt ved stan
derhejsningen. 

Som noget nyt inden for juniorarbej-
det har vi med den isralske sejlklub Zvu-
lun, Tel Aviv, indgået en udvekslingsaf
tale, hvor vi kan sende 15 juniorer på 
træningsophold i 14 dage i oktober må
ned 1981. Zvulun sejlsklubs medlemmer 
betaler ophold og forplejning samt trans
port i Israel i de 14 dage opholdet varer, 
og det vore juniorer selv skal betale, er 

-SSF 
UNSJ59M3 

rejsen, som vi kan gøre til den rimelige 
pris af 2.200 kr. pr. deltager. Ud over de 
15 deltagere kan vi sende 2 juniorledere 
afsted, som sammen med de lokale lede
re vil forestå arrangementet. 

Til gengæld skal S.S.F. modtage det 
samme antal unge fra Zvulun sejlklub, 
på de samme betingelser som vi får hos 
dem, de vil blive indkvarteret privat, for
trinsvis hos de forældre hvis unge skal 
til Israel, men dette skal dog ikke afskæ
re nogen af vore juniorer fra at tage 
med, idet vi mener, at vi sagtens kan 
finde opholdsmuligheder til de israelske 
juniorer blandt vore medlemmer iøvrigt. 

På pladsen er der i vinterens løb opsat 
hegn fra masteskuret og ud forbi kajak
klubben. Det er et længe næret ønske, 
der her er opfyldt, og vi håber hermed at 
have lukket yderligere en af de adgangs
veje, uvedkommende har benyttet. 

Havneudvalget har været i sving for 
at finde nye muligheder for optagnings-
grej. Vægten har fortrinsvis været lagt på 
indkøb af en mobilkran med stor kapa
citet; undersøgelsen har mundet ud i, at 
skal vi anskaffe os dette grej i en god 
kvalitet og med tilstrækkelig stor løfteev
ne, bliver prisen fra 175.000 kr. og op
efter. Vi finder, at prisen er for høj, når 
den skal stå stille 9 måneder om året, og 
desuden ved vi, at de vognmænd, der 
normalt tager både op i S.S.F., gør det 
til samme pris som foreningens egne 
folk på grund af konkurrencen. 

Sejlerskolens 2 både er allerede på nu
værende tidspunkt fuldt belagt til den 
kommende sæson. Pladsmanden har i 

Svend Larsen får 50 års-nålen... ... og han siger tak 
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top-cup 1981 

Tillæg til S.S.F. 
Nr. 4 - April 1981 
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Billeder fra top-cup 1980 
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Information til samtlige sejlklubbers med
lemmer vedrørende Sundby Sejl-Forenings 
distancekapsejlads — top-cup. Rundt om 
Sjælland - med Kronborg og styrbord. 

Sundby Sejl-Forening har hermed fornøjelsen at meddele, at der nu er udsendt indby
delser til distancekapsejladsen Rundt om Sjælland, med Kronborg om styrbord. 

Sejladsen finder i år sted i dagene 5. juni til 9. juni, med første start kl. 19.00 og anden 
start kl. 20.00. Da starttidspunktet er henlagt til Grundlovsdag om aftenen, kan alle nå at være 
med, og da mandag den 8. juni er 2. pinsedag, er der ikke mange, der behøver at sætte 
megen arbejdstid til, og arrangementet giver således mulighed for at få alle tiders pinsetur i 
selskab med ligesindede sejlere. 

Sejladsen afholdes nu for fjerde år i træk, og som tidligere år er start og mål under ideelle 
forhold ved Flakfortet midt ude i Øresund, og havneforholdene på fortet er således, at de sej
lere, der måtte ønske det, kan ankomme torsdag aften. 

Indbydelser er udsendt til samtlige deltagere i top-cup 1980 og til alle sejlklubber tilsluttet 
Dansk Sejlunion foruden til klasseorganisationer. Anmeldelse til sejladsen skal ske senest den 
20. maj, og program og deltagerliste vil blive udsendt til alle senest den 29. maj. 

Sundby Sejl-Forening vil i år stå for salg af nødproviant til rimelige priser, således at det i 
givet fald vil være muligt at få sine forsyninger suppleret på fortet. 

Marinehjemmeværnet er også med i år og står for den sikkerhedsmæssige side af sejlad
sen som garant for sejladsens gode gennemførelse. 

Ligeledes deltager Rationel Databehandling med sin EDB-ekspertise i lighed med de tre 
foregående år og gør det muligt at give løbende oplysninger om placeringer og at meddele 
foreløbige placeringer, så snart en deltagende båd har passeret mållinien. 

I år vil kontrolfartøjer være udlagt ved trafiksepareringerne, og bevidst grov overtrædelse 
af sejlads- og sikkerhedsbestemmelser vil medføre idømmelse af straftid. 

Sundby Sejl-Forening satser på igen i år at genemføre et sportsligt og hyggeligt stævne. 

Startgebyret er også i år kun 150 kroner. 

33333333S33S32S3333333S33333a333333333333333333333333S333333SS333S333333S3S33333333c 

9 



Datatransmission -
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5 af 25 års-jubilarerne, med Gerda Tode i midten 
omgivet af Ejnar Madsen, Poul Henriksen, Børge 
Bech og Per Flemming Andersen. 

vinterens løb udskiftet en del bord i 
klædningen på SS 1, øveballen, og den 
er i øjeblikket ved at gennemgå en grun
dig renovering af sejlerskolens lærere. 

Sommerens kapsejladser i S.S.F., og 
dem bliver der mange af i år, er på nu
værende tidspunkt tilrettelagt. Der har 
blandt medlemmerne og andre været 
stillet spørgsmål om Top Cup blev af
holdt igen i år, og dertil er der kun at 
sige, at det bliver den i dagene den 5., 6. 
og 7. juni; programmet er fastlagt, og 
der tilbagestår blot endnu nogle for
handlinger til sponsor-siden af arrange
mentet. 

På jollepladsen vil der blive bygget en 
række skure til jollesejlernes brug; der 
bliver 10 nye skure og de fleste er allere
de på nuværende tidspunkt solgt. 

Vagtordningen nærmer sig nu sin af
slutning for denne vinter, og der har på 
nuværende tidspunkt ikke været an
meldt nogen form for tyverier eller hær
værk på vort område. Anderledes er det 
i vore nabohavne, både Kastrup, Dragør, 
Lynetten og KMK. melder om stribevis 
af tyverier og meningsløs hærværk på 
fartøjer og andet grej. Vi må konstatere, 
at denne ene vagtaften, som pålægges 
hvert medlem med bådplads eller plads 
på land, hvor ubehageligt det end kan 
være, gør sin gavn. Typisk for mange af 
de skader, der har været hos vore nabo
klubber, er at skadens omfang i mange 
tilfælde er af en beløbsstørrelse, så de 
ikke bliver anmeldt til forsikringsselska-

Lillian Jensen får 25 års-nålen af Else Thuring 

berne, idet de ikke når over selvrisiko
grænsen og eventuelle bonusordninger. 

Et medlem, Jørgen Rasmussen, har i 
vort klubblad igennem flere numre gjort 
sig til talsmand for en mistænkeliggørel
se af havneudvalgets og dermed besty
relsens dispositioner. Jeg tænker her 
særligt på de skrevne ord, om alt mon 
nu går ærligt til ved tildeling af havne
pladserne, og om de rettigheder vore ef
terladte har i foreningen. 

Jørgen Rasmussen kan selvfølgelig 
skrive, hvad han vil, men bestyrelsen har 
ikke villet gå ind i en debat i bladet om 

Møde for 
havneplads-
søgende 

afholdes onsdag den 20. maj kl. 19.30 
i pejsestuen 

Havneudvalget vil kommentere den øje
blikkelige situation om ekspektancelisten 
og om de i 1981 uddelte pladser. 

disse ting. Vi mener, at diskussioner af 
den art hører hjemme på vore 2 årlige 
generalforsamlinger. 

Inden jeg slutter min beretning, vil jeg 
gerne takke medlemmerne, bestyrelse 
og udvalg, Kristine og vor pladsmand, 
samt de venner uden for foreningen, der 
i den forløbne tid har sluttet op om 
Sundby Sejl-Forening, for den indsats, 
der er gjort til gavn for os alle. 

Hans Guldager 
formand 

Havneudvalget henleder opmærk
somheden på, at du kan købe FRI/LEDIG 
skilte på kontoret. Gør dig selv og de 
gæstende sejlere den lettelse at bruge 
disse skilte, og gør dig den ulejlighed at 
meddele havnekontoret, hvis du tager 
på længere ture, så andre kan få gavn 
og glæde at din plads så længe. 

Havneudvalget 

— —^ 
/ (j Havne jf 

- ,  1 

\ NYT 
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t 
Henning Jensen 
in memoriam 

Mange kendte vel vort mange
årige medlem, Henning Jensen. 
Bestyrelsen, for hans filantropiske 
hjælpsomhed, strandjægerne, 
som en god jagtkammerat og ikke 
mindst sejlerne, for hans fantastis
ke indsats som dragesejler i såvel 
ind- som udland, hvor han tit tog 
utallige præmier hjem. 

I de senere år var Henning pen
sionist og tog hvert år sydpå med 
sin bil og sin båd og sejlede Mid
delhavet tyndt, mens han senere 
på året plejede sin store interesse, 
jagten, bl.a. på Saltholm, hvor 
S.S.F.s medlemmer nød stor 
gæstfrihed. 

Dyb deltagelse samles om hans 
pårørende, og for mig er det et 
dybt personligt tab af en dejlig ven, 
som ikke kan erstattes, og jeg er 
meget taknemmelig for at have 
kendt så helstøbt og stor en per
sonlighed. 

Æret være hans minde 

Preben Jacobsen 

Igen er det store arrangement og 
forarbejde til top - cup 81 gået igang i 
S.S.F., og det summer faktisk af aktivi
tet for tiden. Alle instanser er spurgt, 
og alt er parat til at vi for fjerde år får 
afviklet vor efterhånden - må man vel 
have lov at sige - traditionsmæssige 
distancekapsejlads "Rundt om Sjælland 
med Kronborg om styrbord". Flakfortet 
vil blive nervecentret i sejladsen, idet 
EDB-styring og kommunikation under 
sejladsen vil foregå herfra under endnu 
bedre forhold end førhen. 

Starten foregår fra Flakfortet fredag 
d. 5.6. 1981, og første start vil gå kl. 
19.00 og anden start kl. 20.00, således at 

alle i år skulle have en mulighed for at 
nå frem til starten. I år startes sejladsen 
på Grundlovsdagen, og Pinsen indgår i 
den øvrige del af sejladsen. Det vil sige 
at de fleste har 3V2 fridag til en rask sej
lads rundt om Sjælland. 

Sundby Sejl-Forening går med brask 
og bram ind for, at alle sejlere igen skal 
få en virkelig sejlsportsmæssig oplevel
se at se tilbage på, og håber på den sæd
vanlige gode tilslutning. 

Indbydelser og girokort er udsendt til 
alle sejlklubber d. 9.4. 1981, og sejladsen 
er åben for deltagelse af Scandicap, 
IOR og Standardbåde. 

Bent Knudsen 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
01 - 58 79 29 & 01 - 58 79 49 
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Når du næste gang køber en af de 
kraftigere virkende skibsbundmalinger, 
må du være forberedt på at skulle oply
se forhandleren om navn, stilling og ad
resse. 

Det er en ny giftlov, der er trådt i kraft 
den 1. oktober, der kræver dette af for
handleren, når han udleverer bundma
ling med giftmærke, og disse malinger 
må ikke udleveres til personer under 18 
år. 

Hver dåse skal forsynes med en etiket 
forsynet med sælgerens og køberens 

Kapsejladser 
i S.S.F.-
1981 

1. halvsæson 

Lørdag 25. april 
Søndag 26. april 

Yngling-stævne 
Yngling-stævne 

Lørdag 
Søndag 

9. maj 
10. maj 

Optimiststævne 
Optimiststævne 

Onsdag 13. maj kl 19.00 Aftensejlads 

1 Søndag 17. maj Forterne Rundt igen 

Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 

20. maj 
27. maj 
3. juni 

kl. 
kl. 
kl. 

19.00 
19.00 
19.00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
Aftensejlads 

5.-6.-7. og 8juni afholdes distancekapsejladsen 
Rundt om Sjælland - med Kronborg om Styrbord 

Onsdag 10. juni kl 19.00 Aftensejlads 

Lørdag 
Søndag 

13. juni 
14. juni 

Sjællandsmesterskab - Pirat 
Sjællandsmesterskab - Pirat 1 

Onsdag 
Onsdag 

17. juni 
24. juni 

kl. 
kl. 

19.00 
19.00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 

13 

Registrering 

1 

1 

1 ^GlFT-t 

il i' 

navne, og en advarselspåskrift med føl
gende påbud: Må ikke overdrages til an
dre. Må kun anvendes til maling af skibs-
bunde. Skal opbevares forsvarligt under 
lås og utilgængeligt for børn. Omhæld
ning forbudt. Overtrædelse medfører 
strafansvar. 

Det er hovedsagelig de såkaldte »hår
de« skibsbundfarver, der indeholder 
mere end 1 % organiske tingifte, der fal
der ind under de nævnte bestemmelser, 
mens skibsbundfarver som kobberbund-
maling og Bravobundmaling ikke er om
fattet af de nye bestemmelser. 



Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02 - 90 20 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Søren Christensen 
Italiensvej 6, st., 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01 -59 62 28, 
arbejde: 01 -57 22 22(3628) 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 92 03 

joijii: 

Jolleforsamling 
Søndag den 3. maj kl. 13.00 

har vi vores årlige jolleforsamling. 

Dagsorden: 

1. Jollerepræsentantens beretning 
2. Valg af udvalgsmedlemmer 
3. Kapsejladser og træningssejladser 
4. Fællesture 
5. Fordeling af pladser 
6. Huset 
7. Fester 
8. Eventuelt 

5233333333333333333S33333333333S33S333333333333S3333333S 

Aktivitetskalender 
for Juniorafdelingen 1981 

19. marts kl. 18.30 Orienteringsmøde om Israel-tur 
i oktober 1981. Forældre er velkomne. 

22. marts kl. 09.00 Generalforsamling. 

26. marts kl. 19.00 VM-film fra Thailand 1979. 
Arrangør: Østersøkredsen. 

28. marts kl. 14.00 Kæntringsprøve i Greve Svømmehal 
- nærmere herom på kursusaftenerne. 

4. april kl. 11.00 Valg af sejldag og båd m.m. 

4. april kl. 14.00 Forældremøde ang. brovagter. 

4. - 5. april Monkey Cup - For yngling-sejlere. 

11. april kl. 09.00 Klargøring af optimister. 

12. april kl. 09.00 Klargøring af optimister. 

17. -19. april Påskestævne, Hellerup - For yngling-sejlere. 

25. april kl. 09.00 Klargøring af optimister. 

25. - 26. april Sundby Stævne, Sundby - For yngling-sejlere 

26. april kl. 09.00 Klargøring af optimister. 

27. april Sejl-aftenerne påbegyndes. 

1. - 3. maj DM, Frem - For yngling-sejlere. 

9. 10. maj Træningslejr, Taarbæk 
- For yngling-sejlere. 

9. 10. maj A-B-stævne, Sundby Sejl-Forening 
- For optimister. 

15. 16. 

23. 

maj 

maj 

A-stævne, Dragør Sejlklub 
- For optimister. 

B-stævne, S/K Lynetten - For optimister. 

23. - 24. maj A-stævne, Skovser Cup - For optimister. 

30. - 31. 

13. 

13 

maj 

juni 

juni 

A-B-stævne, Kastrup Cup - For optimister. 

B-stævne, Frem - For optimister. 

Udtagelse til holdmesterskaber, 
Amager Strand - For optimister. 

26.-27-28. juni Udtagelsesstævne i D.S.O., 
Farum Sejlklub - For optimister. 

27. juni 
11. juli 

Ferietur Juniorafdelingen 
Nærmere herom. 

11. 18. juli Sommerlejr i Præstø, afholdes af 
Kastrup Sejlklub - For optimister. 

ca 
- ca 

28. juli 
11. august Gæster fra Israel. 

8. - 9 august A-B-C-stævne, 
Sundby Sejl-Forening - For optimister. 

8. - 9 august Sundby Stævne - For yngling-sejlere. 

22. 23 august Reklamestævne for sejlsporten, 
Amager Post Cup - For optimister. 

22. 23 august B-stævne, S/K Lynetten (alternativ hvis 
Amager Post Cup ikke gennemføres). 

29. 30 august Kredsmesterskab A-B, 

12. -

19. 

Alle A 
Alle B 

Sundby Sejl-Forening - For optimister. 

13. september A-stævne, Dragør Sejlklub 
- For optimister. 

12. september B-C-stævne, Kastrup Sejlklub 
- For optimister. 

20. september Klubmesterskab for ynglinge og optimister, 

-stævner tæller til A-kredsmesterskab. 
•stævner tæller til B-kredsmesterskab (undtagen 12. september i Kastrup). 

23333S3S33S33333S3S3g333233332333S333S33333233gS333333S< 
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Alt i 
glasfibermaterialer 

og værktøj 
Polyester fra kr. 10,85 pr. kg 
Glasfibermåtter fra kr. 16,70 pr. kg 
Gel-top coat fra kr. 18,50 pr. kg 

Nye medlemmer, 
der søger optagelse 

Sur-A&y 

A 21 Harald Gefeldt 
Grejsdalsvej 23, Ka. 

A 56 Poul V. Nielsen 
Hessensgade 46, S. 

A 127 Åge Olesen 
Formosavej 41, S. 

A317 Erich Leutert 
Tårnby Torv 6, Ka. 

A 506 Leif B. Frederiksen 
Ved Skansen 3, S. 

A 756 Stig Wessberg 
Islewangen 19, Brh. 

P. 122 Annette Lauesen 
Oldensti 4, S. 
Lene T. Hornshøj 
Kongelundsvej 471, Ka. 
Maj Rasmussen 
Arresøgade 9, N. 

P 151 

J 21 

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes / først 
udkomne nummer af SSF. Protest skal 
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Alt i glasfiberarbejder og 

forsikringsskader udføres. 

Rika- plast 

Krogsbækvej 5 
2610 Rødovre 
02 - 91 52 03 

NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser Nødudstyr, raketter 
Vindviseranlæg Zodiac gummibåde 

Logge Flåder, drivankre 
VHF-radio Komplet jollebeslags-

Olietøj program - RWO 
Termotøj Selvbyggermaterialer 

Landgangstøj Eget riggerværksted 
Spil og blokke VHF-radiokursus 

Evinrude og Volvo motorer - og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S. 
TLF. (01) 58 30 45 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

Tfltev li X 
YRPGP 

F Ø AUTOBANK 

Amagerbanken 
-  den er nærl iggende 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

Tfltev li X 
YRPGP 

F Ø AUTOBANK 

Amagerbanken 
-  den er nærl iggende 

1981 Hverdag« Lørdage 

S»n - og 

helligdage 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 

Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf (01) 5761 06 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

Tfltev li X 
YRPGP 

F Ø AUTOBANK 

Amagerbanken 
-  den er nærl iggende 

Jan 

Febr 

X 

X 

11-14 

11-14 

X 

X 
* 

LYNETTENS 
BAD SERVICE 

Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf (01) 5761 06 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

Tfltev li X 
YRPGP 

F Ø AUTOBANK 

Amagerbanken 
-  den er nærl iggende 

Apri l  

Maj  

Juni  

Jul i  

13-18 

11-18 

11-18 

11-18 

11-18 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-14 

9-14 

9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 

Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf (01) 5761 06 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

Tfltev li X 
YRPGP 

F Ø AUTOBANK 

Amagerbanken 
-  den er nærl iggende 

Aug 

Sept 

13-18 

13-18 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-14 

9-14 

9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 

Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf (01) 5761 06 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

Tfltev li X 
YRPGP 

F Ø AUTOBANK 

Amagerbanken 
-  den er nærl iggende 

Okt 

Nov 

Dec 

i  1 3 - 1 8  

S. 13-18 

= .3, .  

9-14 

9-14 

11-14 

9-14 

9-14 

9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 

Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf (01) 5761 06 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

Tfltev li X 
YRPGP 

F Ø AUTOBANK 

Amagerbanken 
-  den er nærl iggende 

ALT TIL DIN BÅD 

ALT TIL DIG SELV 

ALT TIL DEN RIGTIGE PRIS 

HUSK: Vores prisgaranti gælder 
selvfølgelig fortsat for SSF's 

medlemmer. 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . TIf. 01-269509 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

•••I 

DAN SAILS 



top-cup den 5. -8. juni 

40. ÅRGANG 



S.S.F. MAJ 1981 Nr.5 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 65 16 
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80 
Restaurationen 01 - 58 32 96 
Havnekontoret 01 - 58 14 24 

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55 

Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33. 
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S 55 79 39 

Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Østrigsgade 17, 1.th., 2300 Kbh. S 59 54 02 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Genuavej 22 A 59 79 95 

Skolechef: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle- Jens Johansen, Rødager Allé 67, 1., 
repræsentant: 2610 Rødovre kl. 9.00 - 16.00 02-91 44 11 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 S 58 79 49 

Målere: Jørgen Madsen, 
Platanvej 18, st., 1810 København V. 

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

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

(Via. 

Referat af bestyrelsesmøde den 
30.3.81 kl. 19.00 

Dagsorden: 

Punkt 1: 
Punkt 2: 
Punkt 3: 
Punkt 4: 
Punkt 5: 
Punkt 6: 
Punkt 7: 
Punkt 8: 
Punkt 9: 
Punkt 10: 
Punkt 11: 
Punkt 12: 

Protokol 
Beretning 
Havn og Plads 
Klubhus og Fester 
Sejlerskole 
Juniorafdeling 
Kapsejlads 
Joller 
Motorbåde 
Sikkerhed 
Bladet 
Eventuelt 

Formanden indledte bestyrelsesmødet 
med at byde vor nye motorbådsrepræ-
sentant Preben Jacobsen velkommen. 

Punkt 1: Protokol. 
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø

de var blevet oplæst og godkendt af ge
neralforsamlingen. 

Punkt 2: Beretning. 
S.S.F. har haft fogedforretning på fir

maet Elfon for annoncegæld. Firmaet 
har imidlertid stoppet sine betalinger og 
som følge heraf vil det nok blive et mini
malt beløb, vi vil få udbetalt. 

Erstatningssagen rejst af Dansk Søas-
surance kører stadig. I første omgang vil 
forsikringsselskabet betale erstatningen, 
og de vil så tage stilling til, om de vil læg
ge sag an mod S.S.F. 

Svend Vestervig har sendt et brev til 
bestyrelsen. I dette brev beder han bl.a. 

FORSIDEBILLEDET: 

Stilleben 

Foto: Holger Møller 
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bestyrelsen om at indkalde til et møde 
med de medlemmer, der er uden havne
plads. Formanden samt havneudvalget 
vil afholde mødet. Bestyrelsen var enige 
om, at det var bedst, at mødet blev 
afholdt, efter at de ledige havnepladser 
var uddelt. Mødedagen blev fastsat til 
den 20.5.81. Datoen skal offentliggøres i 
bladet. 

Henning Jensen stillede et forslag på 
bestyrelsesmødet, der gik ud på, at den 
samlede bestyrelse giver Preben Nielsen 
et mistillidsvotum på grund af hans op
træden på sidste samt tidligere general
forsamlinger i tilfælde af, at han indtræ
der i bestyrelsen i sin egenskab som sup
pleant. Efter en afstemning viste det sig, 
at bestyrelsen var enige om dette. 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på 
selvklæbende Sundby-standere, idet 
flere medlemmer harspurgt efter dem. Be
styrelsen mente, at en salgspris fra kon
toret på 5 kr. var rimeligt, og man be
sluttede at bestille 500 stk. 

16 unge sejlere har meldt sig til turen 
til Israel. 

Indsejlingsrenden er opgravet. Reg
ningen lyder på 56.000 kr. 

Hundevagten, der i vinterens løb er 
blevet benyttet på de nætter, hvor ingen 
medlemmer havde meldt sig, koster 
11.199,60 kr. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
Havneudvalget har fået demonstreret 

en højtryksspuler, man vil indhente til
bud andre steder, før der træffes ende
lig beslutning om, hvilke maskiner man 
vil købe. 

En del af plastrørene på pælene er 
gået i stykker i vinterens løb. Man vil 
prøve at bolte hætterne på rørene. 

Midterbroen og spillet på søndre plads 
er blevet repareret. 

Benzin- og Dieseltankene er blevet 
renset og målerne justeret. 

Punkt 4: Klubhus og Fester. 
Standerhejsning bliver afholdt den 

2.5.81 kl. 16.00. 
Luftrensemaskinerne, der forsøgsvis 

var ophængt i klubhuset under general
forsamlingen, viste sig at være effektive, 
man havde en generalforsamling helt 
uden gener af tobaksrøg. Bestyrelsen 
var enige om at købe alle 3 maskiner. 

Punkt 5: Sejlerskole. 
Øveballen erfærdigrepareret. Den 4.4. 

påbegyndes istandgørelsen af skolebå-
dene. Der står 9 elever på venteliste, 
som følge heraf vil man prøve at finde en 
instruktør, der kan sejle om fredagen. 
21 elever gik til eksamen i navigation, 20 
bestod. 

Punkt 6: Juniorafdelingen. 
Den første Yngling er kommet i van

det, og allerede om 14 dage løber den 
første kapsejlads af stablen. 

Det vil koste ca. 5000 kr. at få de 2 
Flipperjoller sejlklare. 

Optimistsejlerne mangler 2 stk. sejl, 
disse vil blive indkøbt. 

Juniorudvalget har fordelt arbejdet 
imellem sig, således at Jens Green skal 
stå for optimisterne, Jørgen Haar for 
Yngling-sejlerne og Finn Staalfoss for 
motorjollen. 

Punkt 7: Kapsejlads. 
Den 8.4.81 vil der blive afholdt »Rundt 

om Sjælland«-møde. Den 25. og 26.4. 
81 er der Yngling-stævne her i S.S.F. 

Punkt 8: Joller. 
Ved jollemøde den 3.5.81 vil man dan

ne et underudvalg. Den 5.4.81 vil man 
afholde møde. Ved dette møde vil man 
planlægge sommerens aktiviteter. Det 
meste af det arbejde, der skal laves på 

jollepladsen, bliver ved frivillig arbejds
kraft. 

Forlængerbroen til jolleslæbestedet vil 
blive udsat i slutningen af april. 

Punkt 9: Motorbåde. 
Motorbådsrepræsentanten vil for

søgsvis en onsdag i hver måned i løbet 
af sommeren arrangere en navigations-
sejlads og fiskekonkurrence for motor
både med efterfølgende præmieudde
ling. »Øresundsrunden« bliver den 30.5. 
81. Motorbådsrepræsentanten vil sætte 
program i bladet. 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Intet. 

Punkt 11: Bladet. 
Intet. 

Punkt 12: Eventuelt. 
Intet. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Sign: Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
sekretær 

Effektive luftrensere 
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Generalforsamlingen 

Referat af generalforsamling den 22.3. 
81 kl. 9.00 i S.S.F. 

Dagsorden: 

Punkt 1: Valg af dirigent 
Punkt 2: Protokol og beretning 
Punkt 3: Regnskab 
Punkt 4: Valg 
Punkt 5: Lovændringsforslag 
Punkt 6: Andre forslag 
Punkt 7: Eventuelt 

Punkt 1: Valg af dirigent. 
Formanden indledte generalforsamlin

gen med at byde velkommen. Herefter 
udbad han sig et emne til dirigentpos
ten. Benny Gustavsson blev foreslået og 
valgt. Dirigenten takkede for valget og 
erklærede generalforsamlingen for lovlig, 
idet han konstaterede at generalforsam
lingen var lovligt indvarslet jvf. forenin
gens love. 

Punkt 2: Protokol og beretning. 
Sekretæren oplæste protokollen fra 

sidste bestyrelsesmøde. Herefter fik for
manden ordet for beretning. (Beretnin
gen var trykt i sidste nummer af S.S.F.). 

Umiddelbart efter formandens beret
ningen bad Viggo Hind om ordet og 
sagde: Dette er i virkeligheden et svar til 
Jørgen Rasmussen. Jeg beundrer ham 
for, at han gider ofre så megen tid på at 
rakke bestyrelsen ned i stedet for at bru
ge tiden til at skaffe nogle nye med
lemmer til at drive biksen. Det er mit ind
tryk, at Jørgen Rasmussen vil lave S.S.F. 
om til en marina for Københavns Kom
mune. Han har ikke forstået, hvad S.S.F. 
er. Det er ikke bare et sted, hvor man 
kommer ned og lægger sin båd. Det 
fremgår af hans artikler, at han er lige

glad med, hvad der foregår hernede, 
han er ligeglad med klublivet og lige
glad med vores enker. Han er også lige
glad med, om vi mange, der har en søn 
eller datter, ikke kan overtage bådplad
sen efter en fader, hvis moderen ikke 
kan eller vil. 

Han skriver, at han ikke vil undlade at 
engagere sig følelsesmæssigt med hen
syn til arv. Der er flere koner hernede, 
der er passive medlemmer nu. Mange af 
dem var aktive som juniorer. Ifølge JR 
skal man nu være aktivt medlem. Vil det 
sige, at man ved at skrive en artikel i et 
blad kan ødelægge et klubliv. 

JR skriver ligeledes, at Københavns 
Kommune betaler det hele. Jeg ved ikke 
om Københavns Kommune har betalt 
Svend Larsens arbejde i sin tid. Jeg ved 
heller ikke, om Københavns Kommune 
betaler vor nuværende formand for at 
skrive i et blad, for hvilket S.S.F. iøvrigt 
har fået en optimistjolle. Jeg har ind
trykket af, at JR gerne vil have en fuld
tids-bestyrelse til 80.000 kr. pr. hoved. 

Han skriver bl.a., at man bare kan 
melde konerne ind i en fart. Han bru
ger op til mange sider i vort blad til at 
tvivlsomgøre vor bestyrelses arbejde. 
Der er ikke direkte angreb på nogen be
stemt person. Han siger heller ikke, at 
den og den laver svindel i krogene. Vig
go Hind sluttede med at sige, at han vil
le sætte stor pris på, om JR ville komme 
med nogle direkte beskyldninger mod 
bestyrelsen fra talerstolen. 

Ryle-Niels: Jeg synes, at Viggos re
degørelse var god. JR kunne i stedet for 
det indlæg i bladet sige med få ord, at 
for at blive medlem i Sundby Sejl-For
ening skal man være bosiddende i Kø
benhavn. 

Shoppen er blevet åbnet påny, men 
jeg er skuffet over den brochure, de har 
sendt ud. Den tiltaler os De og Dem. I 
beretning fra bestyrelsesmøde den 2.2. 
står der , at der har været slagsmål her
nede på diskotek. Jeg hører, at det var 
medlemmer fra en ungdomsklub der var 
årsagen til slagsmålet, men der må da 
være nogle, der er ansvarlige. Der er 
noget med en pokal, der er blevet væk, 
er den kommet til veje? 

Svend Vestervig: Jeg tror, vi er ved 
at komme ind på et sidespor. Vi skal 
ikke bruge så megen tid på at diskutere 
havnepladser, og specielt skal vi ikke 
bruge tid på at rakke enkelte medlem
mer ned. Jeg er relativ ny, jeg meldte 
mig ind i 1976. Jeg kan lide at hygge mig 
i klubhuset, men den væsentlige grund 
til, at jeg meldte mig ind, var for at få 
en havneplads. I 1976 fik jeg at vide, at 
der var 6-7 års ventetid. Det er da klart 
at man ikke kan lade være med at undre 
sig, når man ser, at der i dag er 12-15 års 
ventetid. Jeg kender ikke JR, men jeg 
synes, der er en hel masse fornuftigt i 

Pinsemorgen 
Søndag den 7. juni 1981 

mødes vi alle som sædvanligt på jollepladsen 
til en lille opfriskning 

kl. 08.00 
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det, han skriver. Jeg har sendt ham et 
brev, hvor jeg godkendte, at vi indkalder 
til et møde. Dette har jeg også skrevet 
til bestyrelsen. Jeg synes, at vi skal ind
kalde til et specielt møde, hvor man ikke 
skal diskutere andet end lige netop det 
spørgsmål, for hvis det skal diskuteres 
her på generalforsamlingen, bliver vi ikke 
færdige. Man kan gøre meget for ikke at 
skabe splittelse i foreningen. Man må 
ikke se bort fra, at et stort antal af 
medlemmer er medlemmer, fordi de er 
pladssøgende. Disse medlemmer skal 
der også tages hensyn til. Jeg skrev til 
bestyrelsen for at få at vide hvor lang 
ventetid, der nu er på en havneplads. 
Jeg fik besked på, at der for mit ved
kommende ville være nogle år endnu. 
Jeg mener, det er et utilfredsstillende 
svar at få, idet jeg i sin tid fik at vide, at 
der var 7 års ventetid, og nu får jeg at 
vide, at jeg bare kan vente nogle år end
nu. 

Svend Åge Larsen: Jeg kender ikke 
JR. Han er kommet med en hel masse 
forslag, og jeg tror ikke, han regner med, 
at vi nogen sinde skal hjem fra denne 
generalforsamling. Du siger, Jørgen, at 
formandens beretning skal fremlægges 
før generalforsamlingen. Kunne du ikke 
forstå formandens beretning? Jeg syn
tes, den var tydelig. Du har andre for
slag bl.a. med hensyn til ansættelse af 
pladsmand. Skal bestyrelsen ikke have 
retten til at ansætte både restauratør og 
pladsmand? 

Jeg synes, det er kedeligt, at vi skal 
stå her idag med alle dine forslag. Vi 
skal have det godt her i foreningen. Hvis 
vi er utilfredse med bestyrelsen, kan vi 
vælte den, men det er vi ikke. 

Sigfred: Jeg vil blot påpege med hen
syn til JR, og det han har skrevet i vort 

medlemsblad: Hvad jeg har forstået, bli
ver vor bestyrelse fuldstændig diskrimi
neret. Det må være os medlemmer, der 
bliver kritiseret, da det er os, der har valgt 
bestyrelsen. Det kan ikke være rigtigt, at 
bestyrelsen skal række en finger i vejret 
for at få lov til at lave noget. 

Jørgen Rasmussen: Det er rigtigt, 
når Sigfred siger, at vi skal alle have det 
godt hernede, men det opnår vi kun, 
hvis vi tager et rimeligt hensyn til hin
anden. Et rimeligt hensyn er også, at vi 
uden havneplads har en smule indsigt i, 
hvad det er, der foregår. Mange af de 
misforståelser, der er opstået, kunne kla
res ved en tavle. 

Til Viggo Hind vil jeg sige: Jeg har 
ikke sagt, at Københavns kommune be
taler alt, jeg har kun sagt, at de yder 
tilskud. 

Henning Jensen: Til de medlemmer, 
der ikke har plads i havnen, men ligger 
uden for havnen for svaj, vil jeg henstille, 
at de afmærker deres bøjer og tovværk, 
så det ikke ligger til fare for ud- og indsej
lende både. Jeg kan i denne forbindelse 
nævne, at vort udgravningsfartøj fik en 
kæmpe-moring i skruen. 

Frits Kleis: Af formandens beret
ning fremgik det, at der kommer et 
sagsanlæg fra et forsikringsselskab ved
rørende ophaling af en af vore både. 
Samtidig fik vi at vide, at det var af prin
cipiel karakter. De sagsomkostninger, 
der må komme i forbindelse med denrie 
sag, må kunne deles med Dansk Sejl
union. Jeg mener også, at foreningen 
kun kan have erstatningsmæssigt ansvar, 
hvis der foreligger det, man kalder objek
tiv skyld, d.v.s. hvis foreningen eller 
dens ansatte har udvist fejl. 

Ryle-Niels: Der står i beretningen at 
»Bollen« skal bruges til fisketur. 

Jeg synes, at de medlemmer, der skal 
ud og fiske med »Bollen«, skal betale for 
turen. 

Vagn Preisler: Det, at bestyrelsen 
blev enige om, at Bollen kunne sejle ud 
på fisketur de dage, hvor den ikke bliver 
brugt til andet, var ment som en service 
for medlemmerne. Samtidig har Bollen 
godt af at blive brugt rent motormæssigt. 

Med hensyn til betaling: Man skal ikke 
betale for noget, man selv ejer, og vi 
ejer alle Bollen. 

Jørgen Rasmussen: Jeg synes, der 
mangler noget væsentligt i formandens 
beretning. Jeg har ingen aktiver i Shop
pen, jeg kender ikke Claus og Dorte, 
men jeg kunne godt tænke mig at få at 
vide, hvilke betingelser der er indgået 
med den nye forpagter af Shoppen. 
Man stillede nogle krav til Claus; jeg vil 
gerne høre, og man har fået honoreret 
de krav hos den nye i Shoppen. Jeg vil 
gerne vide hvilke punkter, der er blevet 
forbedret. Jeg vil gerne vide, om der bli
ver opstillet en seddelautomat, og hvis vi 
ikke får det, vil jeg godt have at vide, 
hvad vi får i stedet for de 50.000 kr. en 
seddelautomat koster? 

Hans Guldager: Ryle-Niels var inde 
på, om man skal være bosiddende i Kø
benhavn for at få rettigheder og mulig
hed for at få havneplads. Det var ikke 
så langt fra, at det blev et krav, da vi 
sidst førte forhandlinger med Køben
havns kommune. 

Man blev ved denne forhandling enige 
om, at der i vore love skulle stå, at vort 
hjemsted er i Københavns kommune. 

Ryle-Niels nævnte også, at den nye 
mand i Shoppen i en annonce havde 
brugt De og Dem. Jeg har fortalt ham, 
at i en sejlkub er vi dus alle sammen. 

Optøjerne ved festen, juniorafdelingen 

Bådejere!!! 
Vi har masser af tæpperester til din båd til billige penge. 
Vi er specialister i ombetrækning af dine hynder uanset facon. 
Vi har over 100 forskellige slags stoffer på lager. 

Få et godt tilbud. 

Thorns tæpper og møbler 
Øresundsvej 22,2300 S. telf. 01 - 58 68 23 
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holdt, var forårsaget af unge fra ung
domsklubber. Vi har aftalt med junior
lederen, at fremover må der kun indby
des unge fra andre sejlklubber. 

Pokalen er ikke væk, vi ved, hvor den 
er. 

Vestervig var inde på, at han, da han 
meldte sig ind, havde fået at vide, at der 
var 6-7 års ventetid på en havneplads. 
Det var der også den gang for mindre 
både, men for større både er der lang 
ventetid. Vi troede, at de nye havne, der 
er bygget. Lynetten, Kastrup og Dragør, 
ville få trykket hernede til at blive mindre. 
Det er ikke sket. Der kommer stadig 
medlemmer, der har været medlem i 25 
år og skriver sig på ventelisten. Det er 
næste umuligt idag at sige, hvornår du 
kan få en havneplads. 

Frits Kleis kom ind på Dansk Søassu-
rances sagsanlæg. Der er stærk uenig
hed om den lovparagraf, vi har i vore lo
ve om at op- og nedtagning af både sker 
på ejerens risiko. Vi vil gerne i bestyrel
sen have dette spørgsmål løst, derfor la
der vi sagen køre. 

JR spurgte hvilke aftaler, der er ind
gået med Shoppen. Hertil kan jeg sige, 
at de aftaler, der blev aftalt ved forrige 
generalforsamling, er de aftaler, der er 
indgået med Shoppen. Det eneste uop
klarede spørgsmål er seddelautomaten. 

Vi har ikke krævet en seddelautomat. 
Jørgen Rasmussen: Jeg forstår på 

formanden, at man ikke har stillet krav 
om en seddelautomat til den nye forpag
ter af Shoppen. Jeg har et brev her til 
Claus, hvori det bliver understreget, at 

det er et krav, idet man siger, at man har 
fået tilbudt det fra anden side. Hvis med
lemmerne er interesserede i det, vil jeg 
dele kopier af brevet ud, så kan medlem
merne se, hvad der står i brevet. 

Dirigenten spurgte Jørgen Rasmus
sen, om han ikke ønskede selv at læse 
brevet op; men han foretrak at dele ko
pierne ud til medlemmerne. Dirigenten 
spurgte forsamlingen, om man var inter
esseret i at få brevet udleveret. Ved 
håndsoprækning bestemte forsamlin
gen, at man ikke ønskede at få kopien 
udleveret. 

Poul Bager: Jeg har ikke noget imod, 
at man bruger Bollen til fisketur, men det 

falder mig for brystet, at Vagn Preisler 
siger, at det er medlemmernes båd. Jeg 
har ikke det indtryk, jeg mener, at Bollen 
er købt hen over hovedet på medlem
merne. Jeg har også meget imod, at det 
er Vagn Preisler, der skal sejle ud på fis
ketur. 

Viggo Hind: Til Vestervig. Jeg rakker 
ikke ned på JR. Men han fylder bladet 
4 gange. Det må være ens ret at tale et 
medlem imod. JR skriver, at han ikke er 
ude på at lave revolution, kun at der skal 
tages hensyn. 

Sigfred: Syntes det var en god ide, 
at Bollen blev brugt til fisketur, som han 
sagde, der er mange ældre medlemmer 

Elitesejler ...ohøj 
Her er 6 friske priseksempler på en topsikring. 

(Fast havneplads, glasfiberbåd og 5 skadefri år). 
1/i årlig inkl. statsafgift i 1981 for sejlbåde med indenbordsmotor, motorsejlere 

og motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob - ikke planende og uden z-drev. 

Selvrisiko Præmie 

Sum 70.000 kr. 
2500 kr. 499 kr. 

Sum 70.000 kr. 1250 kr. 597 kr. 

Sum 90.000 kr. 
2500 kr. 624 kr. 

Sum 90.000 kr. 1250 kr. 720 kr. 

Sum 130.000 kr. 
3000 kr. 807 kr. 

Sum 130.000 kr. 1500 kr. 921 kr. 

Sum 175.000 kr. 
3000 kr. 1041 kr. 

Sum 175.000 kr. 1500 kr. 1152 kr. 

Sum 225.000 kr. 
4000 kr. 1143 kr. 

Sum 225.000 kr. 2000 kr. 1294 kr. 

Sum 325.000 kr. 
5000 kr. 1372 kr. 

Sum 325.000 kr. 2500 kr. 1563 kr. 

d Æ ' ' jl 
mmdi 

a J 

Fast præmie, fast selvrisiko 

Jørgen Rasmussen havde fremsat mange 
forslag 

topsikring 
Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 02-65 3311, bådafdelingen lokal 396 og 562 
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hernede, der ikke mere har råd til at hol
de båd, de vil stadig gerne ud og se på 
vandet. Det kan der da ikke være nogle 
af vores medlemmer, der har noget imod. 

Reinhardt Hansen: Jeg har noget i-
mod, at Bollen bliver brugt til fisketur, 
hvis det er usagkyndigt mandskab, der 
sejler den. 

Med hensyn til Shoppen. I sin tid, 
da Claus bad om at få en 5-års kontrakt, 
idet han skulle flytte fra det gamle plads-
mandshus, fik han at vide, at det kunne 
han ikke få, idet man ikke kunne give 
nogen erhvervsmæssig kontrakt på 
grund af vor kontrakt med Københavns 
kommune. Claus gik ind på »fair play«. 
Claus fik lavet et fint skilt, der blev sat op 
ude ved lågen. Dette måtte han pille 
ned igen også med henvisning til, at 
man ikke måtte drive erhverv. Jeg har 
ladet mig fortælle, at den nye bestyrer 
har fået en kontrakt på 5 år; jeg vil gerne 
høre, om det er rigtigt. 

Formanden: Der foreligger ikke no
gen 5-års kontrakt. Der ligger en over
enskomst, der gælder for 1 år ad gan
gen. Overenskomsten kan opsiges med 
3 mdr.s varsel fra begge sider. 

Preben Jacobsen: Jeg kan ikke for
stå, hvorfor Claus Schlichter skal have 
en stråmand herop og lave ravage i 
S.S.F. Claus har sagt nej tak til Shop
pen. Vi har fået en ny bestyrer, og det 
må betyde, at vi skal betjenes. Hvis 
Claus er utilfreds, må han selv komme 
og fortælle, hvad han er utilfreds med. 

Jørgen Rasmussen: Jeg er ikke strå
mand for Claus, jeg kender ham kun fra 
Shoppen. Det, der støder mig, er den 
måde, han er blevet sat ud af Shoppen 
på, blandt andet ved de krav bestyrelsen 
stillede til ham for eksempel ved seddel
automaten. Det var det, jeg ville doku
mentere med mit brev. 

Formanden glemte at svare Reinhardt 
om det nu var lovligt at drive erhverv 
uden for Shoppen. Det er tidligere sagt, 
at Shoppen er for medlemmerne. Jeg 
har nu forstået, at der også skal sælges 
fedt og olie ud af foreningen. 

Jens Green: Jeg er en lille smule for
virret, er vi ved formandens beretning, 
eller er vi under eventuelt? 

Formanden: JR's spørgsmål om salg 
ud af huset, det kan jeg ikke se noget 
forkert i, det gjorde Claus Schlichter og
så. 

Beretning og protokol gik til afstem
ning ved håndsoprækning og blev god
kendt af generalforsamlingen. 

Punkt 3: Regnskab. 
Formanden gennemgik regnskabet 

punkt for punkt og gjorde rede for alle 
poster. 

Eskildsen: Der står en post på 20.000 
kr. på vore skure, der er indbetalt som 
brandforsikring. Jeg har aldrig i regnska
bet set nogen rentetilskrivning på denne 
post. 

Poul Bager: Vi betaler moms for vor 
pladsleje, det fremgår ikke af regnska
bet, hvad der er kommet ind i moms. 
Detfremgårhellerikkeaf regnskabet, hvor 
meget, der er udbetalt, men det fremgår, 
at vi skylder mere og mere i moms. Vi 
betaler moms af skurleje. Sidste år fik vi 
pålagt fem kroner mere i skurleje, fordi 
skurene skulle males, de er ikke malet 
endnu. Det betaler vi også moms af. 

Det fremgår af regnskabet, at Bollen 
har kostet 36.000 kr., det kan ikke pas
se, jeg mener, det er 100.000 kr. 

Det fremgår ikke af regnskabet, at 
festudvalget sælger lotterier. 

Poul Bager sluttede med at sige, at 
han ikke kunne godkende regnskabet, 
det var misvisende, og det havde det 
været de sidste 3 til 4 år. 

Poul Olsen: Den udgift på 16.000 kr. 
der hedder gaver og præmier, emblemer 
og krus er interessant i forhold til ind
tægtsiden, der lyder på 3.000 kr. 

Jørgen Rasmussen: Jeg finder det 
underligt, at en formand for en besty
relse kan underskrive regnskabet. 

Under skolefonden under passiver er 
der en post på 20.000 kr. Jeg vil gerne 
vide, hvad de er brugt til, det fremgår 
ikke af regnskabet. 

Vedrørende Bollens motor står der, at 
den har kostet 36.000 kr. Jeg har fra an
den side fået at vide, at den kostede 
60.000 kr. Der må være en indtægt fra 
salg af den gamle motor, hvor meget 
indbragte den? Sidste år fortalte forman
den, at en privat havde ydet tilskud til 
reparation af Bollen, hvor står det tilskud. 

Vagn Preisler: Lotteriernes indtægt 
bliver brugt med det samme. Alle tallene 
bliver afleveret til Erna. Vore udgifter til 
fester når vi trækker svagførefest, stan
derhejsning og afriggergilde fra ligger på 
0,008%. Juletræsfesten kostede 328 kr. 
vi havde 178 børn med. Vi holder udgif
terne nede ved at sælge lotterierne. 

Viggo Hind: Her i Sundby Sejl-Fore
ning er alle regnskaber åbne for alle. 
Alle kan ringe til formanden eller Erna og 
bede om at få fremvist bilag for de pos
ter, man ikke mener stemmer. 

Poul Bager: Det må være muligt, at 
det af regnskabet fremgår, hvor meget 
der er kommet ind ved salg af lotterier. 

Jørn Tanning: Jeg har selv siddet i 
festudvalget. De penge, der går ind for 
lotterier, bliver trukket ud af regnskabet 
med det samme. 

Pløk: I 28 år har vi afholdt svagføre
fest hernede. De første 16 år betalte jeg 
det selv ud af min egen lomme. Lad 
være med at lave vrøvl over, hvad det 
koster. 
Formanden: Renterne fra brandforsik
ringen bliver tilskrevet kontoen. Vedrø
rende moms på 9.961,00 kr. er det den 
moms, vi skylder for 1980, den kan vi 
ikke betale før 1981. 

Bollen har kostet 36.000 kr., når vi har 

Set. Hans-Aften 
Mandag den 23. juni 1981 

er der musik og feststemning i klubhuset og 
stort bål på pladsen 
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trukket salget af den gamle motor på 
8.000 kr. fra. 

Salg af krus og emblemer. Vi har et 
stort lager. Vi bruger nogle af disse til 
jubilæer og kapsejladser. Gaver, 

en post på 3.000 kr. er gaver, vi giver 
bl.a. til medlemmer, når de har en rund 
fødselsdag, jubilæer o.s.v. 

Blomster går også over denne konto. 
Jørgen Rasmussen undrede sig over, 

at jeg havde underskrevet regnskabet. 
Da jeg er den, der har mest hånd i han
ke med dette regnskab, og da Erling, der 
er revisorsuppleant, ikke på 1V2 dag 
kunne nå at sætte sig ind i regnskabet, 
skrev jeg under. 

På Skolefonden står der et tilskud på 
20.000 kr. Det er penge, der er kommet 
ind fra vort spillerum. 

20.000 kr. er brugt til tilskud til vore 
jollesejlere, der skulle sejle mesterskaber, 
og dels er de brugt til restbetaling på 
Bollen. 

Schlichter: Hvor står posten på hav
neassistentens løn. 

Jeg henstiller til bestyrelsen, at se på, 
hvad klubblade koster rundt omkring i 
landet. Her koster det 93.000 kr., i Ly
netten koster det 14.000 kr. Vi har lige 
mange medlemmer. 

Poul Bager: Jeg har ikke fået at vide, 
hvad der bliver krævet i moms på plads-
leje. Så vidt jeg husker, var der en svag
førefest, der gav 4.000 kr. i overskud, 
men de penge forsvandt til en bustur til 
Nordsjælland. 

Preben Jacobsen: Vort medlemsblad 
koster 93.000 kr., og Lynettens koster 
14.000. I Lynetten er det medlemmer, 
der trykker bladet gratis som et led i det 
pligtarbejde, hvert medlem skal præstere 
i Lynetten. Man kan ikke sammenligne 
disse to priser. 

Reinhardt Hansen: Jeg har under
søgt, hvad bl.a. Roskilde og Dragør kos
ter på deres klubblade. De koster kun 
det halve af, hvad vort blad koster. 

Med hensyn til formandens under
skrift af regnskabet har jeg undersøgt 
vore love, der står ikke noget der, der 
siger, at formanden ikke kan underskri
ves, hvis den samlede bestyrelse giver 
ham bemyndigelse til det. 

Jørgen Rasmussen: Det er uhørt at 
formanden underskriver regnskabet. Jeg 
har heller ikke fået svar på, hvad Bollen 
har kostet i reparation. 

Formanden: Vort blad koster en del 
penge. Flere gange har det været taget 
op på forskellige generalforsamlinger, 
men hver gang er man blevet enige om, 

at bladet skal have det udseende, det 
har. Bladet er et godt talerør. Bladet 
bliver sendt rundt til hele landet. 

Bestyrelsen har godkendt, at jeg un
derskrev regnskabet. 

Spørgsmålet om hvor momsen er 
henne? Den er betalt, derfor er den ikke 
anført. Næste år vil vi i regnskabet un
der de forskellige bankbøger påføre, 
hvad renteindtægten er. JR spurgte, 
hvem der havde ydet privat tilskud til 
Bollen. Bente Bang Christensen repare
rede starter og dynamo gratis. 

Regnskabet gik til afstemning ved 
håndsoprækning og blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

Punkt 4: Valg. 
Sekretæren Else Thuring, skoleche-

fen Bent Petersen, et havneudvalgs
medlem Henning Jensen, 1 medlem af 
klubhusudvalget Bente Bang Christen
sen blev alle genvalgt ved akklamation. 

Motorbådsrepræsentanten John Lau
ritsen ønskede ikke genvalg. Preben Ja
cobsen, Kristian Blik, Erik Kristiansen og 
Poul Bager blev foreslået. Valget gik til 
skriftlig afstemning, efter at et stemme
udvalg bestående af Frits Kleis, Orla 
With, Vilhelm Lindemann samt Tage 
Woltemath blev valgt. Der var 163 der 
stemte. 

Preben Jacobsen fik 91 stemmer, 
Kristian Blik 24 stemmer, Erik Kristian
sen 27 stemmer og Poul Bager 12 stem
mer; der var 7 blanke stemmesedler 
samt 2 ugyldige. Preben Jacobsen blev 
valgt som motorbådsrepræsentant. 

Suppleant Preben Nielsen, kasserer 
Erna Christensen, kasserersuppleant An
nie Lindqvist blev alle genvalgt ved ak
klamation. 

En ny revisor skulle vælges; bestyrel
sen foreslog Fritz Kleis, der blev valgt 
ved akklamation. Revisorsuppleanten 
Erling Sørensen og redaktør Holger Møl
ler blev begge genvalgt ved akklamation. 
2 juniorudvalgsmedlemmer Ole Poul Pe
tersen og Søren Christensen var på valg. 
Ole Poul Petersen blev genvalgt. I stedet 
for Søren Christensen blev Jens Green 
valgt ved akklamation. 

2 målere Jørgen Madsen og Karl Tho
rup blev genvalgt ved akklamation. 

Punkt 5: Lovændringsforslag: 
Forslag nr. 5,1 stillet af Jørgen Ras

mussen medl. nr. A 61: 
Forslag om tilføjelse til lovens § 4 efter 

sidste stykke: 
Bestyrelsens/formandens beretning 

133333323333332333333333332 

frpTÉRLySNiMfr f 
N066T Eft &A£T fF'SK... 

Akvariebog, indleveret hos Kristine er 
bortkommet eller udleveret til en forkert 
person. 

Henvendelse til medlem 217 
John Olsson 

Big Mouse 

323233333333333333333333335 

skal forud for enhver generalforsamling 
foreligge i skriftlig form i klubhuset på et 
for alle medlemmer frit tilgængeligt sted 
- senest 14 dage før datoen for general
forsamlingens afholdelse. Videre skal be
retningen trykkes i vort medlemsblad -
senest i det nummer som udkommer 
umiddelbart før den pågældende gene
ralforsamling. 

Motivering: Af hensyn til medlem
mernes medbestemmelse i foreningen, 
må det fremover være en selvfølge, at 
beretningens fulde ordlyd foreligger for
ud for generalforsamlingen, således at 
medlemmerne i god tid inden general
forsamlingen kan sætte sig ind i de 
spørgsmål og de problemstillinger, som 
bestyrelsen har arbejdet med og måske 
fremover skal arbejde med. Som det er 
på nuværende tidspunkt, skal medlem
merne på generalforsamlingen »fange« 
og forstå beretningen i det øjeblik, den 
bliver læst op, hvorefter man så skal 
formulere de spørgsmål, den ros eller 
den kritik, man måtte have til dens ind
hold. Det synes ikke at være en særlig 
åben og medlemsvenlig debatform. 

Ryle-Niels: Vi har lige i ro og mag 
valgt vor bestyrelse, så må vi også have 
tillid til dem. Jeg anbefaler, at vi stem
mer nej til forslaget. 

Lovændringsforslag 5,1 gik til skriftlig 
afstemning, der blev afgivet 159 stem
mer heraf 48 ja-stemmer og 108 nej
stemmer. Der var 3 blanke stemmesed
ler. Lovændringsforslag 5,1 blev for
kastet. 
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Ryle-Niels var på talerstolen flere gange 

Lovændringsforslag 5,2 stillet af Jør
gen Rasmussen A 61: 

Lovens § 14 stk. 1 og 2 ændres til: 
Stk. 1. Bestyrelsen forhandler udkast 

til kontraktforholdene med restauratør 
og forpagter. 

Stk. 2. Bestyrelsen forhandler endvi
dere udkast til aftale om løn-
og arbejdsvilkår for pladsmanden, der 
samtidig er havnefoged. 

Som tilføjelser til lovens § 14 indsæt
tes stykkerne 3, 4 og 5 som følger: 

Stk. 3. Forinden et kontraktforhold el
ler en aftale om løn og arbejdsvilkår bliver 
endeligt indgået, skal kontraktens eller 
aftalens indhold forelægges på den 
førstkommende generalforsamling til 
godkendelse. 

Stk. 4. Intet kontraktforhold eller afta
le om løn- og arbejdsvilkår kan opsiges 
eller ændres af bestyrelsen, uden at det 
først er godkendt på en generalforsam
ling. 

Stk. 5. De i stykkerne 3 og 4 nævnte 
godkendelser skal behandles som for
slag under punktet »Andre forslag«. 
Afgørelse finder sted ved almindeligt 
stemmeflertal. 

Ovenfor nævnte lovændringsforslag 
samt tilføjelser bedes behandlet under 
eet. 

Motivering: Da indgåelse af disse 
kontrakter og aftaler er i medlemmernes 
og foreningens interesse, og samtidig 
har en vis medindflydelse på disse ting -
også med hensyn til, hvem det er man 
opsiger, og hvem man ansætter. 

Frits Kleis stillede et ændringsforslag 
der lød: 

§ 14 tilføjes ingen ændring, de fore
slåede punkter 3, 4 og 5 falder væk. 

Jørgen Rasmussen trak sit lovænd
ringsforslag tilbage. 

Punkt 6: Andre forslag. 
Forslag nr. 6,1 foreslået af bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår, at der etableres 

toiletbygninger på nordre mole og sønd
re mole i henhold til de tegninger, der 
var trykt i medlemsbladets februarnum
mer. Anslået pris henholdsvis ca. 195.550 
og 129.250 kroner incl. kloakering og alle 
installationer. 

Formanden motiverede: Tegninger
ne har været i bladet. Der er nævnt to 
beløb, nemlig 195.550, det er for toilet, 
tørre- og badeforhold på nordre mole. 
Denne bygning har vi ikke villet placere 
forud for generalforsamlingen. Bestyrel
sen mener, at bygningen skal ligge så 
centralt som muligt d.v.s. lige i strand
jægernes pramplads. Vi vil finde en an
den plads til dem. 

Toiletbygningen til 129.250 kr. på søn
dre mole har vi tænkt at placere lige 
ved masteskuret. 

Poul Bager: Jeg har kæmpet for at 
få et toilet, men ikke et luksusbyggeri, 

det skal være et toilet med håndvask. 
Jeg beder jer stemme nej, da vi måske 
kun fremover får vort lejemål fornyet 
med 1 år ad gangen. 

Ryle-Niels: Mente, at man ved 
eventuel bygning af de nye tioletbyg-
ninger burde tænke på de handicap
pede. 

Ove Hansen: Jeg kan fuldt tilslut
te mig, at vi skal have toiletbygninger, 
men om det er nødvendigt med bad, 
vil jeg stille et spørgsmålstegn ved. 
Kan baderummene her i bygningen 
ikke udbygges? 

Formanden: Prisen er ca. 3000 kr. 
m2, det er uanset, om der er badefor
hold eller ikke. Med hensyn til bade
rum på nordre mole er der helt givet et 
stort behov hos jollesejlerne. Jeg sy
nes, ideen med at tage hensyn til han
dicappede er god, og der er ikke noget 
til hinder for, at vi tager hensyn til 
dette. 

Byggeriet bliver ikke påbegyndt i 
1981. Hvis det bliver godkendt, skal 
det videre til kommunen. 

Jens Green: For mig at se er der 
3 grunde til at dette forslag bliver god
kendt. For det første, er der mange, 
der bruger deres både til at holde som
merferie i. Grund nr. 2 er jollesejlerne; 
selvfølgelig skal de have bad på nordre 
mole. Nr.3, vi skal også tage hensyn 
til vore gæstesejlere. 

Elo Nielsen: Jeg kan tilslutte mig, at 
vi skal have toiletter, men det sted, det 
skal placeres på, skal ikke være pram
pladsen. Denne plads har vi selv lavet 
og bekostet. 

Mange talere gik på talerstolen, og 
mange talte for, og mange imod for
slaget. Formanden lovede, at man ikke 
ville bruge prampladsen, men finde et 
andet sted. 

6 
Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk 
duelighedsprøve eller anden 
nautisk eksamen giver 
ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet Lystfartøjsforsikring 
01-141618 

Dansk Søassurance 
Danish Marine Insurance 
Niels Juels Gade 11,1016 København K. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
01 - 58 79 29 & 01 - 58 79 49 
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Finn Hendil stillede et ændringsfor
slag der lød: Medlem nr. 429 Finn 
Hendil foreslår, at bestyrelsens forslag 
om toiletbygninger deles op i 2 forslag 
der, 1 vedrører nordre plads, 2 vedrø
rer søndre plads. 

Dette ændringsforslag gik til afstem
ning og blev forkastet ved håndsop
rækning. 

Derefter gik bestyrelses forslag til 
afstemning ved håndsoprækning og 
blev vedtaget af generalforsamlin
gen. 

Forslag nr. 6,2: 
Medlem nr. 419 Freddy H. Jensen 

foreslår, at der købes 2 højtryksanlæg, 
der opstilles ved ophalerpladserne. Det 
er en relativ billig anskaffelse og vil 
spare alle medlemmerne for det meget 
ubehagelige arbejde, som det altid er 
at rengøre bunden af båden ved opha-
ling. Installationen kan udføres med 
møntindkast til dækning af driften. De, 
der er imod anskaffelsen, er afvæbnet, 
da højtryksanlægget skal hvile i sig selv 
ved møntindkast. 

Havneudvalget stillede et ændrings
forslag der lød: 

Havneudvalget foreslår der indkøbes 
2 højtryksspulere til brug ved slæbeste
derne. 

Henning Jensen gik på talerstolen 
for motivering: 

Vi har fortalt Freddy Jensen pr. tele
fon, at vi vil stille dette ændringsfor
slag. Han er ikke selv til stede på grund 
af sygdom. Vi har stillet ændringsfor
slaget, da vi ikke mener, vi skal have 
møntindkast. Vi mener, at pladsman
den og havneudvalget skal administre
re disse spulere. De kan være farlige 
især for børn. Det billigste, vi har ind
hentet tilbud på, lyder på 3000 kr., og 
det dyreste var på 8000 kr. Vi i havne
udvalget vil, hvis forslaget bliver ved
taget indkøbe det billigste og det bed
ste, og samtidig lover vi, at administre
re det på bedste måde. 

Et medlem mente ikke, at pladsman
den havde tid til at spule alle de både, 
der bliver taget på land. 

Poul Bager: Jeg synes, vi skal til
slutte os dette forslag, jeg har set det 
fungere flere steder. 

Erling Hansen: Et højtryksanlæg er 
livsfarligt. Inden for søfarten sker de 
fleste ulykker ved højtryksspulere. Jeg 
anbefaler på det kraftigste, at man 
stemmer nej. 

Eskildsen: Jeg mener, det er plads
manden og hans hjælpere der skulle 
betjene det. Jeg anbefaler på det kraf
tigste, at man køber dem. 

Forslaget gik til skriftlig afstemning, 
idet man ikke ved håndsoprækning 
kunne få et resultat. Der blev afgivet 
132 stemmer, 61 sagde ja, 56 nej, der 
var 15 blanke stemmesedler. Ænd
ringsforslaget til forslag 6,2 blev 
vedtaget. 

Forslag 6,3 stillet af Jørgen Ras
mussen mdl. nr. A 61. 

Forslag om ophævelse af stykket i 
havnereglementets § 1, der har følgen
de ordlyd: I tilfælde af en fartøjsejers 
død, skal der dispenseres fra foranstå
ende regler om retten til havneplads, 
såfremt hustru eller mand ønsker over
tagelse. Det samme gælder samlever
ske), dog samme adresse i mindst 1 
år. Søn eller datter, der har været ak
tivt eller passivt medlem i mindst 2 år, 
stilles lige med ovenstående. Er ved
kommende ikke i forvejen aktivt med
lem, overtages afdødes medlemsskab 
med rettigheder og pligter. 

Jørgen Rasmussen gik på talersto
len for motivering: Jeg er klar over, at 
dette emne er følelsesbetonet. Fra fle
re sider har jeg fået fortalt, at jeg er en 
dårlig taktikker. Det er med fuldt over
læg, at jeg bruger disse forslag. Jeg 
holder ikke af at putte folk blår i øjnene. 
Der er sørget for jeres børn, de skal 
kun være medlem i 2 år for at kunne 
overtage en plads. Der er manglende 
rettigheder her i havnen for medlem
mer uden havneplads. Vi skal vente 10-
12 år på en havneplads. Vi har heller 
ikke mulighed for at kontrollere, om 
bestyrelsen uddeler lånepladser efter 
anciennitet. Jeg forstår godt, at jeres 
børn, hustruer og mænd skal fortsætte 
med at sejle. Mange af dem har været 
her i havnen i mange år. Men I må for
stå, at med en ventetid på 10-12 år er 
det helt uacceptabelt, at jeres børn 
kan springe dem over, der har 10-12 
års anciennitet. Jeg ville synes, det var 
uanstændigt at tage pladsen fra en ef
terladt hustru eller mand. Det skal bare 
ikke være sådan, at det kun er profor
ma. 

Efter denne motivering stillede Jør
gen Rasmussen et ændringsforslag der 
lød: 

I tilfælde af en fartøjsejers død, skal 
der dispenseres fra foranstående regler 
om retten til havneplads, såfremt hus

tru eller mand ønsker overtagelse. Det 
samme gælder samlever(ske), dog 
samme adresse i mindst 2 år. En betin
gelse for at overtagelse kan finde sted 
er, at den pågældende melder sig ind 
i foreningen som aktivt medlem og er
klærer sig indforstået med, at han/hun 
vil være den reelle bruger af pladsen. 

Viggo Hind: Det har altid været fast 
kutyme, at efterladte kunne overtage en 
plads. Man skal være fyldt 16 år for at 
kunne overtage en plads. Der har ikke 
indenfor de sidste 10 år været mange, 
der har overtaget pladser. Jeg synes, at 
vi skal beholde loven, som den er. 

Henning Jensen: Der er tradition for, 
at familien overtager båden, for nogle 
år siden kom det på skrift. 

Erik Lund Hansen: Jeg takker JR. 
Jeg synes ligeledes, at det er forkert, at 
børn skal arve pladser. Jeg anbefaler 
JR's ændringsforslag. 

Jørgen Tanning: Har I glemt, at der 
er noget, der hedder ensomme fædre og 
mødre. 

Ryle-Niels: Jeg synes, teksten skal 
rettes til ægtefæller eller samleverske. 

Svend Åge Larsen: Jeg synes, det er 
rigtigt, at børn ikke skal arve pladserne. 

Sigfred: Vi er en af de billigste klub
ber, derfor vokser ventelisten. Folk bliver 
ældre i dag d.v.s., at børnene har hjul
pet forældrene med at opretholde plad
sen i havnen økonomisk. 

•DOODOOOOOOOOOOOOD« 

Tak 
Modtag min hjerteligste tak for den 

venlige hilsen, jeg modtog på min 50-
års dag. 

Frits Kleis 

Hjertelig tak for opmærksomheden 
på min 60 års fødselsdag. 

Med venlig hilsen 
J. Hindsberg 

Københavns Motorbåds-Klub 

OOOCOOOOOODGOOODD« 
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Poul Bager: Det er forkert, at min 
datter ikke kan arve min plads, selv om 
hun har været medlem i 8 år. 

Viggo Hind: Svend Larsen har frem
draget det, der var rettesnor for den lov, 
der blev lavet. Barnet skal have en til
knytning for at arve pladsen. 

Jørgen Rasmussen: Selvfølgelig kan 
en, der har været medlem længe, arve 
pladsen efter anciennitet. Jeg har ligget 
for svaj siden 1974. 

Vagn Preisler: Der står højt og tyde
ligt, at man skal være medlem i 2 år. 
Passive er også medlemmer. Vi må be
holde loven, som den er. 

Preben Nielsen: Vi taler om, at vi 
mangler penge, så det må være af inter
esse både for børn og koner at melde 
sig ind. 

Jørgen Rasmussens ændringsforslag 
gik til skriftlig afstemning: 

Der var 127 medlemmer der afgav 
stemmer. Heraf 63 ja-stemmer og 62 nej
stemmer. 2 var blanke. Ændringsfor
slaget 6,3 blev vedtaget. 

Forslag 6,4 fremsat af medl. nr. 630 
Reinhardt Hansen: Tilføjelse til havne
reglementets §4: Medlemmer med hø
jeste anciennitet, og som er tilmeldt eks
pektancelisten, skal have ret til at få an
vist en ledigblevet pæleplads, selv om 
den kan rumme en større båd end den, 
der søges plads til, imod, at medlemmet 
er villig til at betale en, af bestyrelsen 
udregnet gennemsnitsleje for samtlige 
pælepladser, indtil en plads af passende 
størrelse bliver ledig, hvorefter medlem
met har pligt til at flytte til den af havne
udvalget anviste nye plads, og til normal 
havneleje efter bådstørrelsen. 

Henning Jensen: Reinhardts forslag 
har vakt eftertanke i havneudvalget, der 
er noget rigtigt i det, men i praksis er 
det ikke muligt. Hvis et medlem sælger 
sin båd og efterlader sin plads, er det i 
orden, men i 90% af tilfældene sælger 
han sin båd for at købe en større. Det 
rygtes hurtigt, når nogen har solgt sin 
båd. Der er altid en, der med det samme 
får pladsen som låneplads. Vi har ingen 
tomme pladser, og vi har altid en på ven
teliste, der passer til den plads, der er 
blevet ledig. 

Flere talere gik på talerstolen, hvor
efter man gik over til skriftlig afstemning. 
Der blev afgivet 103 stemmer, der var 52 
ja-stemmer og 42 nej-stemmer samt 9 
blanke. Forslag 6,4 blev vedtaget. 

Forslag 6,5 fremsat af Jørgen Ras
mussen medl. nr. A 61. Tilføjelse til 
havnereglementets § 4. Ved enhver til
deling af havne- og lånepladser skal be
styrelsen/havneudvalget snarest og se
nest 8 dage efter at tildelingen har fundet 
sted ved opslag i klubhuset på et for alle 
medlemmer frit tilgængeligt sted offent
liggøre, hvem pladsen/pladserne er tildelt 
eller udlånt til. Af opslaget skal fremgå 
følgende oplysninger: Havnepladsens 
nummer, pladsens bredde og længde, 
nye pladshavers navn og medlemsnum
mer, bopælskommune samt dato og år 
for indmeldelse i S.S.F. Samme oplys
ning, som nævnt foran, skal bringes i 
først mulige nummer af foreningens 
medlemsblad. 

Jørgen Rasmussen bad om ordet og 
sagde, at han var villig til at trække sine 
forslag 6,5, 6,6 og 6,7 tilbage og gen
fremstille dem til efteråret, hvis bestyrel
sen lovede, at de ville offentliggøre låne
pladserne på lige fod med havnepladser
ne. 

Henning Jensen: Bestyrelsen går 
ikke på kompromis. Havneudvalget er 
ikke i stand til at lave en sådan liste. Vi 
deler pladser ud, derefter giver vi folk lov 
til at ligge på lånepladser. Lånepladser 
går ud på, at vi hen på sommeren får 
at vide, at det og det skib bliver stående 
på land. Det kan ikke slås op, da vi ikke 
på forhånd ved hvilke pladser, der bliver 
lånepladser. 

Pæleormen: 

ved N.O.N. Rylen 

^ Hvorfor siger ham, Ryle-Niels, så 
meget på generalforsamlingerne? 

Udenfor kan han jo ikke få indført et 
ord! 

^ Nåh! Jr> 

Hvorfor skal der være ølsalg i den 
nye SHOP? 

Ellers kan De jo ikke drikke De's. 
Nåh, så skål da, DO! 

Så var der sejlforeningen, der havde 
en kajakklub til nabo, og - åbenbart 
inspireret derfra - lavet pælepladserne! 

Så fandt man på, at bredere både 
kunne komme ind til kajen, når pælene 
var forsat for hinanden, og så ellers 
håbe på, at bådene blev smallere inden
for pælene!! 

Ak ja - også logikken har trange kår i 
S.S.F. 

PS. Måske accepteres flade gulv
klude som fendere??? 

Og dette er de nye fendere. De kan 
som piberensere. 
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Jørgen Rasmussen: Jeg beder bare 
om åbenhed vedrørende uddeling af lå
nepladser. 

Villy Hansen: Jeg synes ikke, JR skal 
være så stædig, jeg tror, der er en del 
misforståelser. Der er mange gode ting i 
JR's forslag. Jeg synes, der skulle afhol
des et møde med havneudvalget, hvor 
misforståelserne kan blive rettet. 

Det ville være rart at vide, hvem der 
søgte plads. 

Preben Nielsen: Henning Jensen er 
et udueligt havneudvalgsmedlem. Hvis 
der er nogle, der tvivler på mine ord, kan 
de bare komme ned ved kanalen, der lig
ger de bøjer, det dummehoved smed ud 
for 5 år siden, stadig til gene for de men
nesker, der ligger i kanalen, og hvis du 
henvender dig til ham, skal du være hel
dig, hvis han er ædru. Samtidig siger 
han, at han ikke kan disponere over lå
nepladser, han ved udmærket godt, at 
der er folk, der står på land og reparerer 
både, tag Eigil, hvem skal have den 
plads? Det kan ikke nytte noget, at Hen
ning leger pastor. Vi har en stor klike her, 
der venter på plads. 

Hvad med de bøjer, skal de snart fjer
nes, eller skal du drikke videre på Nor-
gesture. 

Erik Juul Hansen: Det eneste, vi øns
ker, er åbenhed angående lånepladser. 
Jeg kan ikke se grunden til, at vi ikke kan 
få den liste. Hvis det er for stort et arbej
de, vil jeg gerne lave listerne. 

Henning Jensen: Preben har dum
met sig før på generalforsamlinger, og 
han har dummet sig nu med hensyn til 
lånepladser. Der er mange, der ligger 
her ulovligt. Plambeck, Arne og jeg prø
ver at holde øje med disse og få dem 
væk fra pladserne. Mange har ikke navn 
eller stander på. Somme tider tager vi 
bådene på land, men mange gange er 
båden sejlet uden at betale. 

Viggo Hind: Jeg er nødt til at holde 
med JR. De medlemmer, der får en lå
neplads, får den som regel for 1 år ad 
gangen og får mærkat af anden farve 
udleveret. 

Vi har bogført lånepladserne, men de 
pladser, der bliver udlånt for 8 dage ad 
gangen, er det umuligt at føre liste over. 

Hans Guldager: Der er mange, der 
forveksler ledigpladser og lånepladser. 
Ledigpladser bliver tildelt hver gang, 
havneudvalget finder ud af, at en båd 
ikke kommer i vandet i f.eks. 1 måned 
eller måske 3 mdr. 

Poul Bager: Det kan ikke være så 
stort et arbejde at lave en liste over låne
pladser. 

Erik Juul Hansen: Jeg blev meldt ind 
i 1972. Den gang fik jeg at vide, at der 
var 5-6 års ventetid. Der er åbenbart 
mange, der er narret ind i foreningen. 
Jeg vil gerne betale 3000 for en havne
plads. Jeg har haft forældre, der har haft 
havneplads hernede. Jeg vil ikke hver 
dag spørge, hvornår der er en ledig
plads, jeg vil have en plan over, hvornår 
jeg kan få en plads. 

Carl Nielsen: Jeg har altid været glad 
for at læse vort blad, men at et medlem 
skal fylde 4 sider op i vort blad, synes 
jeg ikke om. Jeg har ligget for svaj i 12 år 
og venter stadig på en havneplads. 

Jens Green: Det forekommer mig, at 
der før har været en liste i bladet over de 
medlemmer, der søger havneplads. Det 
kan vi vel få igen. Vi kan ikke klandre 
vort havneudvalg. Der er ingen, der for
ud kunne tænke at tingene ville ændre 
sig så meget, som det er sket. 

Eskildsen: Jeg synes, at bestyrelsen 
skulle indkalde til et møde med de plads-
søgende og her få glattet en del misfor
ståelser ud. Hvis det kan lade sig gøre, 
anbefaler jeg Jørgen Rasmussen at 

Alt i 
glasfibermaterialer 

og værktøj 
Polyester fra kr. 10,85 pr. kg 
Glasfibermåtter fra kr. 16,70 pr. kg 
Gel-top coat fra kr. 18,50 pr. kg 

Alt i glasfiberarbejder og 

forsikringsskader udføres. 

Rika-plast 

Krogsbækvej 5 
2610 Rødovre 
02 - 91 52 03 

NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 
I 

Kompasser Nødudstyr, raketter 
Vindviseranlæg Zodiac gummibåde 

Logge Flider, drivankre 
VHF-radio Komplet jollebeslags-

Olietøj program - RWO 
Termotøj Selvbyggermaterialer 

Landgangstøj Eget riggerværksted 
Spil og blokke VHF-radiokursus 

Evinrude og Volvo motorer - og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S 
TLF. (01) 58 30 45 
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trække resten af sine forslag tilbage. 
Bestyrelsen stillede et ændringsfor

slag til JR's 6,5. Det lød: Bestyrelsen 
foreslår, at ledigblevne pladser og mid
lertidig tildeling opslås i klubben og be
kendtgøres i bladet. 

Ændringsforslaget til 6,5 gik til af
stemning ved håndsoprækning og 
blev vedtaget. 

Jørgen Rasmussen: gik herefter på 
talerstolen og trak sine forslag 6.6 og 6.7 
tilbage, mod at han ville genfremstille 
dem på efterårsgeneralforsamlingen. 

Punkt 7: Eventuelt. 
Eskildsen: Kan man ikke markere 

med røde og grønne skilte, så vi kan se 
hvor der er en ledig plads, når vi kommer 
ind. Havneudvalget bør holde kontrol 
med, at det bliver overholdt. 

Jens Green: Denne debat, vi har haft 
idag, viser desværre at sejlforeningen 
har en skævhed med hensyn til med
lemstal. Vi kan ikke tage nye medlem
mer, for selv om vi fortæller dem om den 
lange ventetid, vi har, køber de alligevel 
en båd og så fortsætter problemerne. 
Jeg synes, bestyrelsen skulle overveje 
medlemsbegrænsning. 

Ole Madsen: Sagen om bestyrelses-
skiftet i Shoppen. Ved sidste general
forsamling blev der talt om benzinpriser; 
det der ikke blev sagt noget om er, at 
alle de, der gennem mange år har hand
let i Shoppen, har handlet der til en pris, 
der er langt billigere, end hvad vi kunne 
få den til i en anden bådudstyrsforret
ning. 

Jeg siger tak til Dorte for den gode og 
venlige måde, hun har behandlet os på. 

Nu håber jeg kun, vi får den samme 
behandling af den nye bestyrer. 

Tage Woltemath: Vi har en lille regel 
hernede, der siger, at biler må køre ind 
og ud for at læsse af og på. Desværre er 
det sådan nu, at der holder biler perma
nent hele dagen. Jeg henstiller til bil
ejerne om at stille deres biler inde på par
keringspladsen. 

Henning Jensen: De røde og grønne 
skilte mangler, det er korrekt. Det er kor
rekt, medlemmerne sejler på ferie uden 
at meddele det til havnefogeden. Vi har 
talt om at få lavet nogle skilte, hvorpå 
der står gæstepladser. 

Vi var alle glade for Dorte i Shoppen. 
Vi har diskuteret i bestyrelsen, og vi er 
ikke enige, men jeg foreslår, at man i 
Shoppen skal kunne købe en kasse øl; 

der skal ikke være løssalg. Vi har spurgt 
Kristine om hendes mening. Hun siger, 
at hun er ligeglad om øllet købes ved øl
vognen eller i Shoppen. 

Viggo Hind: Jeg vil gerne opfordre 
samtlige medlemmer til at skynde sig at 
melde sin familie og pårørende ind i for
eningen, for så har vi en chance for igen 
at styre vor generalforsamling, som vi 
kunne for 10 år siden. I realiteten kan de 
600, der ligger for svaj, komme og sige, 
at de gerne vil bytte med jer hvert andet 
år. 

Poul Bager: Jeg vil have ud til af
stemning, om der må sælges øl fra 
Shoppen. 

Vagn Preisler: Vi foretager os ikke 
noget fra bestyrelsens side med hensyn 
til ølsalg fra Shoppen, før vi har klare li
nier med Kristine. Vagn sluttede med at 
gøre forsamlingen opmærksomme på, 
at man på grund af de 3 luftrensemaski-

Tak 

ner, der var sat op, havde haft en dag 
helt uden gener på grund af tobaksrøg. 

Formanden fik ordet for afslutning: 
Jens Green tog spørgsmålet op om at 

standse medlemsindtegning. Måske skul
le vi overveje at stoppe optegning på 
ekspektancelisten. 

Formanden sluttede med at takke diri
genten og forsamlingen for en god ge
neralforsamling. 

Dirigenten bad forsamlingen med 
ham om at udbringe et 3-foldigt leve for 
foreningen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.05 

Dirigent 
Benny Gustavsson 

E/se Thuring 
sekretær 

Min 60-års dag blev en uforglemme
lig oplevelse, og så overvældende at 
jeg savner ord til på dækkende måde at 
sige tak til hver enkelt, som var med til 
at gøre dagen så festlig. 

Jeg må nøjes med at sige - hjertelig 
tak! 

Med de venligste hilsener 
Egon Weidekamp 

cn^GHcn^iqhi'qBl5l5M5M5M515l5M5l5l^^^cni^i^CTtin^^i^i^ciiciicncniigacnciiiinGiiciiiiiiiiniiiiGniiii'i 
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Henning Gotschke døber »Tuborg Let« Bolette døber »Sejlerhjørnet« 

Standerhejsningen 1981 
Så er sejlsæsonen 1981 i gang, og for

manden udtalte sin optimisme ved stan
derhejsningen den 2 maj. Han oplyste, 
at vi allerede i 1981 havde haft flere sol
skinstimer end i hele 1980. 

løvrigt blev højtidelighederne i anled
ningen af standerhejsningen indledt med, 
at S.S.F.s nydannede hornorkester på 
bedste vis demonstrerede deres kunnen. 
Medlemsbladets redaktion er ikke musi
kalsk nok til rent fagligt at bedømme 
præstationerne, men det er da altid fest
ligt med hornmusik. 

Formandens tale skulle have været 
startet med affyringen af et kanonslag, 
men der var lidt kvaler med synkronise
ringen, så startskuddet først kom, da for
manden var godt i gang. Efter at stan
deren var gået til tops under den led
sagende hornmusik, var der bådedåb af 
hele fire optimistjoller. 

Jan Nielsen døber »Amagerposten« 

Hans Guldager er optimistisk 

Først døbtes en jolle skænket af Ama
ger Posten, dens gudmoder, Bolette 
Guldager gav den navnet »Sejlerhjørnet«. 
Nr. 2 var skænket af Tuborgfondet, og 
blev navngivet af inspektør Henning 
Gotsche fra Tuborg, og den fik navnet 
»Tuborg Let«. 

Den tredie jolle var også skænket af 
Amagerposten, og direktør Jan Nielsen 
fra bladet gav den navnet »Amagerpos
ten« . 

Endelig kom som nr. 4 en optimist
jolle skænket af Dansk Søassurance. 
Søren Schuster fra Dansk Søassurance 
lod sin datter Annemarie, navngive bå
den »Annemarie«, hvorefter den videre 
festlighed flyttede indendørs, hvor Kri
stines fortræffelige smørrebrød vederfa
redes al mulig retfærdighed. 

Annemarie døber »Annemarie« 
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Der var mange mennesker, der trodsede det blæsende vejr. 

Jan Nielsen troede ikke, man kunne få optimist
joller på kredit 

Hornorkestret fik sin første officielle optræden. 

Henning Gotschke overrækker checken til Hans 
Guldager 

En tak fra 
hornorkestret 

Nittegevinster ved salget af lodsedler 
til orkestret: 
Weekendophold på Orø Kro .. nr. 2815 
Redningsvest nr. 94 
Redningskrans nr. 4020 
Regntøj nr. 1453 
Lampe nr. 392 

Præmierne kan afhentes i klubben 
torsdage mellem kl. 19.00 og 20.00 i 
tiden indtil 25. juni 1981. 

Samtidig en tak til alle, som har støt
tet os, og en tak til følgende firmaer og 
privatpersoner, som har foræret os 
præmierne: 

Svend og Kirsten, Orø Kro 
Orla With 
Poul Suhr 
Fiskeforretningen, Amagercentret 
Lampeforretningen, Amagercentret 
Vinstokken, Amagercentret 
Pløk 
Minimarkedet Grønnebo, Kastrupvej 
Schelenborg, Kastrupvej 
Hans Guldager 
Rittas Kælder, Islands Brygge 
Medlem nr. 20, C. Schou 
Garnforretningen »Dyveke«, 

Øresundsvej 
J. P. Bacher, Torvegade 
Per Åbrink 
Kastrup Marine Service, og 
SHOPPEN, S.S.F. 

Tak fra alle i orkestret 

Jørn Tanning Nielsen 

OOOODOOQOOOOOOODGC 

Livsfarlige 
redningsveste 

Helly-Hansen Imak oplyser, at en 
serie redningsveste, der er solgt for et 
par år siden, er livsfarlige, idet der er 
kommet forkert opdriftsmiddel i. Fejlen 
vil vise sig ved, at fyldet skrumper ind 
og smuldrer. 

Hvis du er i besiddelse af en sådan 
vest, er du mere end velkommen til at 
få den byttet ved henvendelse til 
Helly-Hansen Imak, Øresundsvej 144, 
2300 S. 
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Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02 - 90 20 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5A, 11917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. . 
Telf.: 01 -50 63 65. 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 92 03 

"0333333S3333323S333333S33S23333333333333332333S333333SS 

Aktivitetskalender 
for Juniorafdelingen 1981 

23. maj 

23. - 24. maj 

30. - 31. maj 

13. juni 

13. juni 

26.-27.-28. juni 

27. juni 
- 11. juli 

11. - 18. juli 

ca. 28. juli 
- ca. 11. august 

8. - 9. august 

8. - 9. august 

22. - 23. august 

22. - 23. august 

29. - 30. august 

12. - 13. september 

12. september 

19. - 20. september 

Alle A-stævner tæller til 
Alle B-stævner tæller til 

B-stævne, S/K Lynetten - For optimister. 

A-stævne, Skovser Cup - For optimister. 

A-B-stævne, Kastrup Cup - For optimister. 

B-stævne, Frem - For optimister. 

Udtagelse til holdmesterskaber, 
Amager Strand - For optimister. 

Udtagelsesstævne i D.S.O., 
Farum Sejlklub - For optimister. 

Ferietur Juniorafdelingen 
Nærmere herom. 

Sommerlejr i Præstø, afholdes af 
Kastrup Sejlklub - For optimister. 

Gæster fra Israel. 

A-B-C-stævne, 
Sundby Sejl-Forening - For optimister. 

Sundby Stævne - For yngling-sejlere. 

Reklamestævne for sejlsporten, 
Amager Post Cup - For optimister. 

B-stævne, S/K Lynetten (alternativ hvis 
Amager Post Cup ikke gennemføres). 

Kredsmesterskab A-B, 
Sundby Sejl-Forening - For optimister. 

A-stævne, Dragør Sejlklub 
- For optimister. 

B-C-stævne, Kastrup Sejlklub 
- For optimister. 

Klubmesterskab for ynglinge og optimister. 

A-kredsmesterskab. 
B-kredsmesterskab (undtagen 12. september i Kastrup). 

23S33S33S3333S33g3333g33S32333SS33233333S33333SS3S3S3S3< 

Tildeling af havnepladser i 1981 

Kamp om 

VM-pladser 
Kim Steffensen i Yatzy nr. 5 

Her først på sæsonen sejles der en 
række sejladser for Yngling, der af 
Dansk Yngling Klub er bestemt til at 
gælde udtagelse til verdensmesterskabet 
for Yngling, der i år afholdes i Norge. 

Der skal fra Danmark deltage 15 både 
ved dette VM, og den første sejlads blev 
sejlet den 25. til 26. april arrangeret af 
S.S.F. 

Der deltog 37 aspiranter, heriblandt 
Kim Steffensen i YD 64, Yatzy, der pla
cerede sig som nr. 5, og således har en 
god udgangsposition i kampen om VM-
pladserne, hvoraf KDY besætter de tre 
første. 

Placeringerne ved Sundby-stævnet 
blev: 

1. YD 43 Søren Pehrson, KDY 
2. YD 121 Niels Christian Andersen, 

KDY 
3. YD 111 Jørgen Ring, KDY 
4. YD 36 C.T. Christensen, Tårbæk 
5. YD 64 Kim Steffensen, S.S.F. 

Kun 9 pladser til uddeling 
Havneudvalget har nu foretaget den 

med spænding imødesete uddeling af 
havnepladser for 1981. Som det vil ses, 
er der ikke tildelt pladser til nogen, der 

er indmeldt i 1970 eller senere, hvilket be
tyder, at vi nu er oppe på en ventetid på 
minimum 12 år, og for de store både no
get længere. 

Følgende er de tålmodige, der er kom
met i betragtning: 

A 406 Jørgen Wesberg indmeldt 29/6 45 plads nr. 122 
A 15 Willy Jørgensen indmeldt 28/448 plads nr. 306 
A371 Kurt Tipsmark indmeldt 16/1064 plads nr. 216 
A 486 Poul Suhr indmeldt 9/9 65 plads nr. 194 
A 769 Jack Bergmand indmeldt 16/11 67 plads nr. 190 
A 529 Willy K. Rasmussen indmeldt 27/2 69 plads nr. 196 
A 541 Bent Pedersen indmeldt 6/3 69 plads nr. 336 
A 620 John Lauritsen indmeldt 10/4 69 plads nr. 209 
A 622 Palle Keit indmeldt 10/4 69 plads nr. 18 

23333333S3S33333S33SS33S33333333333S3SS333S3333S3333SS3S 

16 



En betonstilling er flækket 

Top cup fra 
Flakfortet. 

Sidste år måtte top-cup-bureauet un
der sejladsen henlægges til jolleskuret i 
Sundby på grund af manglende telefon
forbindelse til fortet. Denne mangel bli
ver der rådet bod på i år, og fortet vil 
atter i år bliver hovedkvarter under top
cup. 

Top-cup-udvalget har været en besig-
tigelsestur rundt på fortet, hvor alt til sin 
tid vil være parat til at huse de mange 
officials. Dog er en stor bid af fortets 
nordvestlige hjørne skyllet i kanalen un
der de kraftige storme i efteråret, så den 
kun er sejlbar for både med ringe dyb
gang. Et andet vidnesbyrd om de mæg
tige kræfter, naturen er i besiddelse af, 
er en beton-kanonstilling, der er knæk
ket midt over. 

løvrigt er tilmeldingerne ved redak
tionens slutning begyndt at indløbe, og 

top-cup-udvalget håber på en fremgang 
i deltagerantallet. Der har trods mang
lende mulighed for avertering været stor 
forhåndsinteresse for sejladsen. En for
del kan det også være, at Fyn Rundt 
sejles i weekenden før. En god bid af fortet er skredet i kanalen 

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 

Sirandmøllen 9,0 

Vedbæk 11,") 

Rungsted 13.8 

Nivaa 16,5 

Sletten 17,9 

Humlebæk 18,9 

Espergærde 20,0 

Snekkersten 20,8 

Helsingør, nord 23,2 

Hornbæk 29,6 

Gilleleje 34,6 

Hundested 54,0 

Rørvig 57,0 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 

Saltholm (Lusebro) 3,3 

Kastrup 2,1 

Dragør 5,0 

Drogden fyr 8,5 

Køge 25,2 

Stevns fyr 25,0 

Rødvig 29,0 

Lund 

Fakse Ladeplads 

Hesnæs havn ... 

Bøgestrømstønde 

Ny ord 

Stege 

Kallehave 

32,0 Helsingborg .. 22,8 

36.8 Råå ... 20,2 

43,8 Ålabodarne ... 17,2 

47,0 Kyrkhacken ... 14,9 

60,5 Landskrona ... 14,6 

36,4 Båckviken ... 14,8 

44,8 Barsebåck ... 10,5 

49,2 Lomma ... 14,1 

47,4 Malme ... 13,1 

59,5 Limhamn 

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

38,4 Klagshamn .. 12,1 

33,4 ... 16,5 

29,2 
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Kapsejladser 
i S.S.F.-
1981 

1. halvsæson 

Lørdag 25. april Yngling-stævne 
Søndag 26. april Yngling-stævne 

Lørdag 9. maj Optimiststævne 
Søndag 10. maj Optimiststævne 

Onsdag 13. maj kl 19.00 Aftensejlads 

I Søndag 17. maj Forterne Rundt igen 

Onsdag 20. maj kl. 19.00 Aftensejlads 
Onsdag 27. maj kl. 19.00 Aftensejlads 
Onsdag 3. juni kl. 19.00 Aftensejlads 

5.-6.-7. og 8 juni afholdes distancekapsejladsen 
Rundt om Sjælland - med Kronborg om Styrbord 

Onsdag 10. juni kl 19.00 Aftensejlads 

Lørdag 13. juni Sjællandsmesterskab - Pirat 
Søndag 14. juni Sjællandsmesterskab - Pirat 

Onsdag 17. juni kl. 19.00 Aftensejlads 
Onsdag 24. juni kl. 19.00 Aftensejlads 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 

Oplaget er ca 1600 ekspl. 

og blivar udsendt til alle 

Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 

STØT VORE 
ANNONCØRER -
DE STØTTER OS 
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Kapsejladser 
i S.S.F. -
1981 

2. halvsæson 

Lørdag 8. august Yngling/Optimist-stævne 
Søndag 9. august Yngling/Optimist-stævne 

Onsdag 12. august kl. 19.00 Aftensejlads 
Onsdag 19. august kl. 19.00 Aftensejlads 
Onsdag 26. august kl. 19.00 Aftensejlads 

Lørdag 29. august 
Søndag 30. august 

Opti-kredsmesterskab 
Opti - kredsmesterskab 

Onsdag 2. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 5. september 
Søndag 6. september 

Klubmesterskab - Joller 
Klubmesterskab - Joller 

Onsdag 9. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 12. september 
Søndag 13. september 

Stoppenålsstævne 
Stoppenålsstævne 

Lørdag 19. september 

Lørdag 19. september 

Kastrup afholder sejlads for 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. giver også points 
Klubmesterskab - juniorer 

Lørdag 26. september S.S.F. af holder sejlads for giver også points 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. 

Søndag 27. september Forterne rundt 

Lørdag 3. oktober Old Boys-sejlads /damesejlads 

Standere som 
klistermærker. 

Der er nu fremstillet et antal selvklæ
bende standere i formatet 24 cm x 12 
cm. De er meget flotte og holder de 
officielle mål. Den vil pynte på din båd. 

De sælges fra kontoret om torsdagen 
for kun 4 kr. pr. stk. 
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SEwELUIMIOINI 

DS-NYT MARTS 1981 

Letdeplacementsbådenes - Scandicapmåletal 

Med fremkomsten af letdeplacementsbådene har scandicapreglens målebe
stemmelser i de sidste par år været udsat for et hårdt pres. 

Begrebet målekondition kontra kapsejladskondition har ved mange målinger 
været ude for diskussioner målerne og bådejerne imellem. Skønt reglens hensigt 
er klar nok, har bestemmelserne rent ordmæssigt været utilstrækkelige. 

Ting som ankre, kæde, tovværk, sejl, personlig udrustning m.m. har under 
målingen været stuvet helt ude i stævnen på båden, en placering som bådejeren 
med hånden på hjertet ikke benytter undar sejlads. 

! konsekvens heraf har Scandicapkomiteen på Skandinavisk Sejlerforbunds 
årsmøde d. 19-20 okt. 1980 vedtaget følgende supplerende regeltekst til del III 
3.0: „Det i dette afsnit nævnte løse inventar skal under målingen befinde sig på 
dørken umiddelbart agten for masten. Påhængsmotor må ikke befinde sig om
bord under målingen." 

Dansk Sejlunion's Tekniske udvalg har samtidig hermed i efteråret 1980 på
lagt chefmåler William Pedersen at kontrolmåle X-79, Ravage 36, Banner 28 og 
Banner 30 i overensstemmelse med denne supplerende regeltekst. 

Medens Banner 28 og Banner 30 herved stort set var uændrede nemlig 6,0 og 
6,65, blev Ravage 36 målt til 8,40 og X-79 til 5,85 (begge med normal sejludrust
ning). 

De pågældende bådejere som på nuværende tidspunkt har et måletal lavere 
end de her nævnte, skal derfor henvende sig til deres scandicapmåler for i dette 
forår at få ommålt båden. 

Gruppe K omfatter i 1981 følgende både: Ravage 36, J 30, Mosquito, J 24, 
X-79, Albin Express, Maxi Racer, Banner 28, Banner 30, Banner 33 (ny version), 
X 102, D8 1 (Dehier 3/4 ton) og Mathis MK !!. 

Her skal endvidere alle bådejere gøres opmærksom på regelændringen. Så
fremt man har den mindste mistanke om, at ens båd ikke er målt i korrekt må
lekondition, tilrådes det at henvende sig til sin scandicapmåler og få ham til at 
checke bådens målekondition. 

Endelig skal vi her gøre alle kapsejlere opmærksom på kapsejladsrege! 22.2 
der siger: „ingen ballast må, hvadenten den kan flyttes eiler er fast, bringes om
bord eller fra borde eiler lempes. Vand til andet end almindeligt skibsbrug må 
ikke ind- eiler udlades efter kl. 21.00 dagen før kapsejladsen og indtil båden op
hører med at kapsejle. Undtagen herfra er bundvand, der til enhver tid må læn
ses." 

DS - NYT APRIL 1981 

Hængestropper i kølbåde 
Det blev på hovedbestyrelsesmødet 

ultimo marts besluttet: "at standard
klasser ikke anses for at være klasser i 
henhold til I.Y.R.U.'s regel 66 (kapsej
ladsreglerne)". 

D.v.s. at standardklassebåde ikke 
kan godkendes med hængestropper, 
sikkerhedsstropper eller lign. 

Klassebåde i henhold til regel 66 
tolkes som: Internationale, nationale 
samt skandinaviske éntype-klasser. 

Skandinavisk Sejler-Forbund har 
endvidere på et møde primo april helt 
forbudt hængestropper i Scandicap-
sejladser. 

Scandicap-måiebreves offentlighed 
Det blev på hovedbestyrelsesmødet 

ultimo marts besluttet følgende tilføj
else til Scandicap reglen Del III pkt. 5: 
"Et Scandicapmålebrev er et offentligt 
dokument. Det skal forefindes ombord 
i original eller kopi og skal forevises på 
forlangende". 

Myiar sejl 
Scandicapkomiteen har i oktober 

1980 vedtaget at tillade brugen af My
iar sejl i Scandicapsejladser. 

For standardklassebåde og entype-
både (internationale, skandinaviske og 
nationale) gælder klassereglerne forud 
for denne vedtagelse. 

Årslabels til standardbåde 
Standardbåds-sejlere skal som noget 

nyt have en årslabel, der fås hos speci-
alklubben. Den skal være påsat Scandi-
capmålebrevet, før det er gyldigt som 
standardklasse bevis. 

Nye standardklasser 
X 79 og Ylva er blevet godkendt 

som standardklasser — uden hænge
stropper. 

Nye klassemesterskaber 
BB 10 Meter har fået godkendt DS-

klassemesterskab, og sejlbrætter Divi
sion I og II har for 1981 fået godkendt 
DS-klassemesterskab. 

Nye sejlklubber 
Følgende klubber er optaget under 

DS: Sejlklubben K. W. K„ Køge - Kø
ge Bugt kredsen. Sejlklubben Hundige 
Strand — Køge Bugt kredsen. 

Der er nu 186 klubber tilsluttet DS. 

Vandrerkort 
Følgende priser er gældende i 1981 

— porto og forsendelse er inkl.: 

Vandrerkort kr. 25,-. 
Lederkort kr. 47,-. 
Vandrerhjemsfortegn. kr. 20,-. 

Fornyede kort er gyldige indtil 31. ja
nuar 1982. Kort til fornyelse eller an
modning om at få udstedt vandrerkort 
skal indsendes til DS i god tid — d.v.s. 
min. 2 uger inden man skal forvente at 
bruge det. 

DS's sekretariat udsteder og fornyer 
vandrerkort eller lederkort for med
lemmer af danske sejlklubber. 

Beløbet skal indsendes til DS pr. 
check sammen med fulde navn, adres
se, klubtilhørsforhold, fødselsdag og 
-år samt foto. Til lederkort skal tillige 
angives gruppens navn. 

Har man vandrerkort eller lederkort 
i forvejen, som skal fornyes indsendes 
dette til DS vedlagt check og evt. 
adresseforandring. 

Vandrerkort eller lederkort fra før 
1980 kan ikke fornyes, men nyt kort 
udstedes. 

En overnatning på vandrerhjem ko
ster i år 22 til 26 kr. alt efter hvilke 
forhold og faciliteter, der er på stedet. 
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Gode råd ved passage af skydeområdet 
Sjællands Odde 

Som bekendt er Søværnets Artille-
riskole placeret på Sjællands Odde 
yderste spids "Gniben". 

Også Søværnet skal spare og det gø
res bl.a. ved tidsmæssig koncentration 
af skydningerne for derved at undgå 
overarbejdsbetaling. 

Det henstilles indtrængende til fri-
tidssejlere at passere skydefeltet på en 
sådan måde, at skydningerne generes 
mindst muligt. 

Normalt foregår skydninger som 
følger: 

Hverdage kl. 9.00— 11.30 og 
13.00-15.00. 

Den sorte kugle eller diamant vil være 
hejst på signalmasten: Disse angiver 
skyderetningen, men de er svære at se. 
Det store røde flag vises på signalma
sten, når der skydes. 

Er det absolut nødvendigt at passe
re skydefeltet i "arbejdstiden", bør det 
gøres på følgende måde: 

1. Stå så langt til søs, at man kommer 
udenfor området, eller 

2. gå så tæt under land, eventuelt ved 
at benytte "Bådløbet", idet skyde
feltet derved passeres hurtigt. 

Vanddybden i "bådløbet" er min. 2,5 
meter, men det oplyses, vanddybden 
over revet mellem "Bådløbet" og 
"Snekkeløbet" ligger på 2,5—3,0 me
ter, samt at det skulle være fri for sto
re sten — dog uden garanti — men risi
koen er minimal. 

Derimod må det absolut frarådes at 
passere revet indenfor "Bådløbet" eller 
udenfor "Snekkeløbet". 

Det er håbet, at sejlerne vil vise for
ståelse for problemet — hverken Sø
værnet eller sejlsporten kan have inte
resse i skærpede restriktioner. 

Landsjuniorstævne 
Dette store årlige kapsejladsarran

gement for juniorer foregår i år på 
Flensborg Fjord arrangeret af Flens
borg Yacht Club i dagene den 8.—11. 

Brætsejlads i Åben Klasse Division I og II i 1981 
Meddelelse fra DS Brætsejlerudvalg 

1981 vil følgende brætter være godkendt af Skandinavisk Sejlerforbund som 
Division I brætter: 

Alpha Competition 
Aipha Racing 
Danamic KC 20 
Danamic ST 10 
Dansurfer 
Dufour Wing 
Hi-Fly 111 
Mistral Competition 

Maximare X 15 
Rush 
Sailboard Caribic 
Sailboard Delta 
Sailboard Grand Prix 
Sailboard Porsche 
Sain Val Compact 
St. Tropez 

Speedy Pointer 
Speedy Pointer 11 
Sunrise Alto 
TC 36 
Windglider 
Windglider Mirage 
Int. Windsurfer 
(også med 6 m2 sejl) 
Yess 

Slettede medlemmer pr. 15.3.1981 
A 65 Frank G. Laursen A 97 Frank Wilhelmsen 

Øresundsvej 51, S. 

A 69 Jørgen Menå A 109 Jørgen Lehmann 
Grønnevej 2, Virum. Jydeholmen 47 C, Vanløse 

Følgende brætter er foreløbigt godkendt i rene danske stævner: 
Elvstrøm Sailboard (gammel model) og TC 39. 
Listen er foreløbig og kan blive udvidet. 

De godkendte brætter må kun anvende standardudrustning, dog er individuel
le sejl tilladt, forudsat de overholder sejlmål og bestemmelser for Division I og II, 
som for sejl er identiske. 

Division I og II sejlbrætter skal have nationalitetsbogstav og sejlnummer, og 
Division II skal yderligere have Division II mærket; Division I er ikke pligtig at 
have divisionsmærke . 

Bestemmelserne for Division I er midlertidige for 1981 og afløses i 1982 af 
lYRU's fortegnelse over godkendte Division I brætter. 

Fra 1981 og fremover er Division I og li sejlbrætter ikke pligtige til at blive 
målt og have klassebevis, men brætkapsejleren er ansvarlig for, at sejlbrættet og 
udstyr er i overensstemmelse med reglerne; d.v.s. at godkendte Division I brætter 
ikke må ændres eller ombygges, og Division II brætter skal overholde regelens 
mål og bestemmelser. D.S. brætmålere kan efter ønske foretage kontrolmåling af 
Division II brætter mod sædvanlig målehonorar. 

Kapsejladsarrangøren af større brætkapsejladser bør kontrollere min. de fem 
første brætter i kapsejladsen; for Division I's vedkommende, at brættet er af god
kendt type og i standardudførelse, og for Divison ll's vedkommende, at brættet 
overholder Division II reglens bestemmelser. (Division II regelen kan rekvireres 
hos DS — endnu kun på engelsk — men svarer stort set til den gamle Division / 
regel, dog med en max. tykkelse på 22 cm.) 

"Startlicens for Sejlbrætter" 
For at kunne sejle kapsejlads i Division I og II efter 1. juli 1981 skal en bræt

sejler være i besiddelse af en "Startlicens for sejlbrætter". Med "Startlicensen" 
følger et personligt sejlnummer, og brætsejleren kan anvende sit personlige sejl
nummer til flere brætter, resp. samme sejl til forskellige brætter. 

"Startlicenskortet" fås hos Dansk Sejlunion, Falkoner Alle 59, 2000 Køben
havn F, ved indsendelse af: Navn og adresse, gyldigt medlemsbevis til DS sejl
klub, frankeret svarkuvert og kr. 20,-. Du vil herefter modtage dit "Startlicens
kort" med påført personligt sejlnummer, gyldigt for 1981, og dit medlemsbevis 
retur. Startlicensen skal fornyes for hvert kalenderår. 

DS' klubber anbefales kollektivt at løse licens for deres brætsejlere. Klubben 
skal da blot indsende en liste med ovenstående oplysninger incl. kr. 20,- pr. sejler 
til DS' sekretariat. 

Nuværende indehavere af DS brætklassebevis vil automatisk få tilsendt Startli
cens for 1981 gratis, hvor deres hidtidige sejlnummer vil være deres nye personli
ge sejlnummer. Fra 1982 skal licenskortet fornyes i lighed med alle andre. 

Efter 1. juli 1981 bør ingen DS sejlklub tillade deltagelse i kapsejlads uden fo
revisning af gyldig "Startlicens" og korrekt sejlnummer. 

A 122 Hans Chr. Markussen 
Fagerbo 28, Vedbæk. 

A 267 Niels Gudiksen Møller 
Gurrevej 26, Hvidovre. 

A 288 Preben W. Lous 
Bergthorasgade 5, S. 
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A 319 Per Juul Hansen 
Stengårds Alle 97, Lyngby. 

A 340 Jørn Bilde Hatting 
Prins Axelsvej 8, Gentofte. 

A 342 Irving Jensen 
Rialtovej 13, S. 

A 478 Heidi E. Lynge 
Dr. Olgasvej 46, F. 

A 551 Kari llmari Saunamåki 
Søborghus Alle 12, Søborg. 

A 557 Gregers Bjørn Hansen 
Selsøvej 27, Skibby. 

A 603 Mogens Louis Petersen 
Parmagade 34, S. 

A 775 Boy Nielsen 
Webersgade 5, 0. 

A 844 Erna Jakobsen 
Ny Kærvej 5, Ålborg. 

A 854 Børge Kleist 
Lavager 17, Albertslund 

A 870 Arne Vestergård 
Bremensgade 18, S. 

A 884 Johnny Madsen 
Langelandsvej 34, F. 

A 885 Benny K. Rommedal 
Fælledvej 11 A, N. 

A 893 Søren Thornsberg Petersen 
Breslaugade 10, S. 

A 929 Karl Bjørn 
Parmagade 14, S. 

A 933 Niels T. B. Jensen 
Skovlodden 15, Holte. 

A 1020 Kell N.Olsen 
Dalmosegård, Fejø 

A 1021 Tove Ekeberg 
Lucernevej 53, Rødovre. 

A 1035 Billy A. Wright 
Amagerbrogade 95, S. 

A 1050 Chr. Christiansen 
Carlshøjvej 66, Lyngby. 

A 1083 Torben Andersen 
Englandsvej 8 A, S. 

A 1085 Carsten Ljungberg 
Hollænderdybet 25, S. 

P 12 Pia Lilli Andersen 
Uglevej 12 B, Solrød Strand. 

P 31 Susanne Hansen 
Parkvej 119, Tåstrup 

P 88 Randi Skov Ernst 
GI. Køgelandevej 800, 
Brøndby Strand. 

P 102 Klaus Bonde 
Karrebæksvej 883 B, 
Karrebæksminde. 

P 104 Ole Råhauge Rasmussen 
Scheelsmindevej 176, Ålborg 

P 141 Ralf Overgård 
Amagerbrogade 20, S. 

P 143 Bjarne Ottesen 
Mågevænget 42, Dragør. 

D S - N Y T  

A P R I L  1 9 8 1  

T U R S E J L E R N Y T  N R . 2  -  1 9 8 1  

Værd at vide om kanaisejlads 
At begive sig igennem det europæiske flod- og kanalsystem er en spændende 

og skøn oplevelse for livet, men succesen afhænger i høj grad af, hvor godt og 
grundigt man har forberedt sig og sit kære skiv for de strabadser, der kan fore
komme i et kanalsystem. 

Mangen en kanaltur er blevet stoppet i Kielerkanalen eller i Elb-mundingen på 
grund af banale ting. 

Vi skal derfor med denne artikel prøve at hjælpe den kommende kanalfarer 
således, at uheldene og de mest irriterende stop undgås. 

Opdelingen er i fire faser nemlig: fartøj, rig, motor og udrustning. 

Fartøjet 

Fartøjet bør være af en god kvalitet i styrke, en snekketype er at foretrække, 
men selvfølgelig kan motorbåde af halv- eller helplanende typer, samt deciderede 
sejlbåde klare turen. Men køber man båd med henblik på kanalfart alene, er mo
torsejleren af snekketypen at foretrække. 

Fartøjet skal helst være uden overhang af forpulpit, udfaldende septre o.l. 
idet disse vil blive revet ud af dækket i en af de første sluser. 

Man bør sikre sig, at der er rigeligt med kraftige fortøjningsklamper/pullerter. 
Det bedste vil være to for, to agter og én midtskibs i henholdsvis styrbord og 
bagbord side til spring etc. Endvidere bør der være fastgørelsesmuligheder for 
fendere til beklædning af hele siden fra for til agter. 

Fartøjet bør desuden være forsynet med en kraftig fenderliste godt forankret 
hele vejen rundt. 

J 39 Gert Pedersen 
Liden Gunversvej 3, S. 

J 41 Lars Jensen 
Italiensvej 6, S. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SunMy, 

t; V\\ 

ifc*1 

A 344 Knud W. Otto 
Svinget 20, S. 

A 779 Jørgen Andersen 
Istedgade 13, V. 

A 782 Irene Lind 
Værnedamsvej 4 B, V. 
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Under vandlinien bør man sikre sin propel og ror med et bøjlenet, som for ek
sempel både til issejlads er forsynet med. Dette skal hindre at grene, plastic etc. 
kommer ned og ødelægger propellen eller roret, idet de europæiske floder og ka
naler alle lider af tidens svøbe „forurening". 

Riggen 
Har fartøjet rig bør denne være således, at den hurtigt og nemt kan lægges ned 

ved sejlads igennem broer/tunneller. Husk aldrig at sejle ind i en sluse med en 
mast ragende ud over bådens stævne. 

Sørg for at have presenninger med til overdækning af sejlene, idet disse altid 
vil være slået under på en kanalfart. 

Motoren 
Motoren bør absolut være en dieselmotor af et godt og anerkendt fabrikat af 

hensyn til reparationer og fremskaffelse af reservedele undervejs. Den bør være 
godt lydisoleret, og man bør sørge for, at såvel motor som motorrum får rigelig 
med luft og køling. 

Kølesystemet bør fødes med en indsugning i hver side, godt beskyttet med 
dobbelt si for indsugningen, og der bør inden for hver søventil monteres et ren-
ningsfilter. Endvidere bør der være installeret olie- og kølealarm såvel som et ild-
slukningsaggregat direkte i motorrummet. Et dobbelt lysanlæg, uafhængigt af 
hinanden bør også være standard inden turens begyndelse. 

Udrustning 
Man bør medbringe to store ankre og to små ankre med kæde og trosse, rige

ligt med fortøjninger af god kvalitet, fendere (små bildæk fra for eksempel en 
Mascot vil være velegnede, hvis de iklædes et stof betræk), et par fenderbrædder 
til slusesejlads for montering af fendere for at opnå et ensartet rusk i fendere. 
Et par bådshager anbragt i hver side eller hver ende er også en god ting at huske. 
En badelejder til at hænge ud over siden er en praktisk ting, hvis man skal ned 
for at skære propellen fri for tov o.l. En god projektør anbragt i stævnen eller 
ved rorsmandens plads er en absolut nødvendighed. 

Et reparationssæt til fartøjstypen GFP eller træ, som skal bruges til at udbed
re mindre ridser, hakker o.l. er også standardudstyr på turen, ligesom små finér-
eller masonitplader til eventuel vinduesreparationer. 

Til riggen bør man selvfølgelig medtage et par ekstra fald, blokke, vantskruer, 
wireklemmer og wirelængder, samt et sejlmager-reparationssæt, således at man 
kan reparere sejldug, presenninger eller hynder. 

Motorens ekstra udrustning består i ekstra olie til smøring, kileremme, dyna
moslanger til kølesystemet, pumpestempel til kølevandspumpen, ekstra glas til 
rensningsfilter fra søventilen og ekstra motorfilter. 

Med denne smøre af en huskeseddel skulle du være nogenlunde sikret mod de 
mest banale uheldige stop på turen ned gennem Europas vandveje, således at tu
ren kan blive den behagelige oplevelse, som man har set hen til med stor forvent
ning. Er du i tvivl om udstyr — personligt eller bådmæssigt — kan du altid kon
takte en, der har været turen igennem eller en konsulent/havariekspert, idet disse 
kender til de forhold, der har stoppet adskillige kanalsejlere. 

GOD TUR 
L&M-udvalget 

I 
A 802 Jan Bergman A 891 Poul Christensen 

Augustagade 17, S. Bergthorasgade 56, S. 
A 818 Ib J. Jensen A 903 Henrik Kroman 

Ulrik Birchs Alle 44, S. Maltagade 3A, S. 
A 839 M. Kjeldgård Jensen A 940 Bo Holck Christiansen 

Griffenfeldgade 31 A, N. Halfdansgade 1, S. 
A 849 Orla Mortensgård A 941 Ernst K. Jansson 

Vesterbrogade 20, V. Venøgade 15, 0. 
A857 Lars H. A. Methsmann A 944 Martin T. Pedersen 

Engvej 26, S. Dronningensgade 55, K. 
A 867 H. Friis Frederiksen A 976 Per Fl. Sjeltoft 

Messina vej 28, S. Tårnby Torv 1, Ka. 
A 872 Jens Herrestrup A992 Bo Nør Larsen 

Set. Annægade 34, K. Dr. Olgasvej 11, F. 

Urimeligt 
varmtvandsforbrug. 

Det er efterhånden blevet en alminde
lig foreteelse, at der til klargøring af 
bådene hentes varmt vand på toilet
terne. Med de efterhånden formidable 
oliepriser er det urimeligt, at Kristine skal 
belastes med denne ekstraudgift til 
varmtvandsforbrug. 

Denne trafik må standses, og besty
relsen har vedtaget, at det, i lighed med 
misbrug af el, vil blive betragtet som 
tyveri at hente varmt vand til klargøring 
af både, og det vil medføre udelukkelse. 

Hl 
CD 

. / /  
U Z "U * 

Til salg - Safir sejlbåd 
Har du lyst og evner til at lave aptering 

og færdiggørelse? For materialeprisen 
sælger vi skrog og blykøl. Alle materia
ler til apteringen er med i prisen, som er 

29.000 kr. 
Henvendelse til: 

Jørgen Bengtsson 
Halfdansgade21 
Telf.: 01 -548323 

eller 

John Simonsen 
Telf.: 08-1691 08 

333333S333333S333333333333c 

J 45 Jan Petersen 
Amagerbrogade 57, S. 

J 76 Janus Jensen 
Ulrik Birchs Alle 44, S. 

J 105 Rasmus Jensen 
Ulrik Birchs Alle 44, S. 

J 106 Th. Tobiesen Sander 
Fussingsvej 5, S. 

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af SSF. Protest skal 
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

S 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
deri er nærliggende 

Jan 

Febr  

Aug 

Okt  

Nov 

Dec 

Hverdag® 

13-18 

11-18 

11 -18  

11 -18  

11-18 
13-18 
13-18 

13-18 
13-18 

13-18 

L»rd«g« 

11 -14  

11 -14  

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-14 

9-14 

S»n.- og 

helligdage 

9 -14  

9 -14  

9 -14  
LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshaleve] 200 

DK-1432 København K 
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Der er trængsel ved mærket i 1. start. Det er Ylvann, der må vende. 

Stor sportslig succes i årets top-cup 
De 80 fuldførende både taget i mål på 16 timer 

Mållinie ud for S.S.F.s havi 

Et vellykket arrangement er overstå
et, måske er det den bedste top-cup der 
endnu er afviklet. Vejret var med os, 
ingen vindstille perioder, som det har 
været tilfældet andre år, men tilpas vind 
til en frisk sejlads, uden de store vind
spring, som så tit plager arrangører af 
kapsejladser. Den stod i vest og sydvest 
og blev ved Hesselø målt til 14 m/sek, 
vel nok som det meste, selv om det i 
vindstød har været oppe på de 20. 

96 deltagere var tilmeldt, 10 kom ikke 
til start, og andre seks måtte udgå under 
sejladsen. 80 fuldførende ud af 96 til
meldte giver den største fuldførelses
procent, vi endnu har haft i distance

kapsejladsen Rundt om Sjælland - med 
Kronborg om styrbord, en procent som 
er regnet ud til 83,33. 

Da der var budgetteret med flere del
tagere, måtte der arbejdes med et skra
bet budget. Dette bevirkede blandt an
det, at kapsejladsledelsen med bureau 
straks efter starten fra Flakfortet flyttede 
til Sundby, hvor hovedkvarteret blev 
opslået i Jollehuset. Dette gjorde, at 
man sparede udgiften til den dyre tråd
løse telefonforbindelse, ligesom der var 
besparelser på andre områder ved den
ne disposition. Dette betød også, at bå
dene blev taget i mål ud for S.S.F.s 
havn, hvilket fungerede upåklageligt. 

Sejladsens forløb. 
Som sædvanligt var der to starter. 

1. start var for de større både, som på 
grund af deres dybgang ikke kan gå gen
nem Bøgestrømmen, men må turen 
uden om Møn. De blev sendt af sted syd
over i 7-8 sek/m vind kl. 19 fredag den 5. 
juni. 2. start gik kl. 20, og der var ikke 
problemer med tyvstart eller andre 
uregelmæssigheder. Starten gik øst om 
Saltholm, og der var et par både, der for
søgte sig med spiler, uden at det så ud til, 
at de fik nogen fordel derved. Efter Salt
holm gik det på kryds sydover. 

Den båd, der først blev rapporteret fra 
kontrolposten ved Farøbroen i Bøge
strømmen var Spækhuggeren »Rim-
faxe« med Mogens Hauschultz fra 
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Masteskov på Flakfortet 

S.S.F., og han holdt sig i spidsen til op i 
Storebælt, hvor føringen blev overtaget 
af »Ramasjang« fra Sejlklubben Køge 
Bugt, og denne føring holdt den resten af 
turen og var i mål som nr. 1 kl. 10.06 søn
dag, 3 timer før »Rimfaxe«, efter en sejl
tur på 39 timer og 6 minutter. 

»Ramasjang« igen 
Det var også »Ramasjang«, der gik 

først over mållinien sidste år, men som 
blev diskvalificeret, fordi den var gået på 
den forkerte side af en bøje ved Ven. 
Det blev hermed bevist, at det ikke var 
uberettiget, at den sidste år også var et
ter. 

»Rimfaxe« blev yderligere passeret af 
fire både, inden den kl. 13.06 kunne gå 
over mållinien som første båd i 2. start. 

Fra dommertårnet blev man vidne til 
en knivskarp duel lige før målstregen 
mellem to skolebåde fra henholdsvis 
Frem og K.A.S. Kun fordi K.A.S.-
båden gik i stå i en vending lige før 
stregen, kom Frem først over, men der 
var kun tale om en forskel på seks se
kunder. 

Dommerstadet i Sundby 

Det kniber med at få spileren ti! at stå 

V 

Præmieslugere fra S.S.F. 
Foruden præmie for hver femte til

meldte båd, er der præmie til hurtigste 
båd efter scandicap i hver af de to star
ter, ligesom præmien top-cup gives til 
hurtigste båd i største løb. Alle disse 
præmier gik til S.S.F. Største løb var i år 
Nordisk Folkebåd, og det blev Jørgen 
Haar i »Grønært«, der tog sig af top
cup. I første start gik førstepladsen til 
Niels Peter Petersen i »Orkanen« - en X 
79'er, og i anden start var det som 
nævnt »Rimfaxe«, der tog sig af den 
flotte placering. 

Tak. 
Et stævne som top-cup vil ikke kunne 

gennemføres uden hjælp fra mange si
der. Marinehjemmeværnet stiller flere 
både til rådighed, således at feltet kan 
følges rundt om hele Sjælland. Det er 
Lasse Lerdorf, der her trækker det store 
læs med at udarbejde en operationsplan 
for såvel Marinehjemmeværnet som for 
S.S.F.s egne følgebåde. 

Rationel Databehandling har pro
grammeret et system, således at delta
gerne straks, når de kommer i land, kan 
få deres placering, samtidig med at de 
får at vide, om der er andre både i sam
me løb, som kan ændre placeringen. 
Det er endvidere muligt at opgive mel
lemtiderne på såvel egen båd som kon
kurrenterne. 

Derudover har S.S.F. mødt stor vel
vilje i Farvandsdirektoratet, Industri
ministeriet, Lyngby Radio, Storno A/S, 
Arne Olsen Offset, Carlsen Reklame, 
ligesom præmierne er skænket af top
sikring. 

Hvad nu? 
Spørgsmålet om der også fremover 

skal arrangeres distancekapsejlads 
Rundt om Sjælland - med Kronborg om 
styrbord, vil blive gjort til genstand for 
overvejelser, når det endelige regnskab 
for dette års arrangement er gjort op. 
Det vil også afhænge af, om det er mu
ligt at skaffe andre og flere sponsorer. 

Tiden vil vise det. 

Det så festligt ud med flagene 

y 
Æ 

I 
H 
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Den fuldstændige 
resultatliste 

Vinder af top-cup 1981 (hurtigste båd 
efter scandicap i største løb): Nordisk 
folkebåd, »Grønært«, Jørgen Haar, 
S.S.F. 

Første båd i mål: Ramasjang (Ravage 
36), S. Andersen, Sejlklubben Køge 
Bugt. 

Hurtigste båd efter scandicap, 1. 
start: Orkanen, (X79), Niels Peter Peter
sen, S.S.F. 

Hurtigste båd efter scandicap, 2. 
start: Rimfaxe, (Spækhugger), Mogens 
Hauschultz, S.S.F. 

1. start 1. løb: 
1. Ambition, A. Sørensen, Sejlklubben 

Sundet, 55:17:13 
2. Swift, A. Schaldemose, S.S.F., 56:14:24 
3. Kristina, O. Hegelund, Søhesten, 

65:10:15 

1. start 7. løb: 
1. Panic, J. Nickeisen, Lynetten, 53:25:10 
2. Obelix, E. Hoelgaard, Lynetten, 54:02:07 
3. Stina, I. Sørensen, Lynetten, 54:39:15 
4. Smiling Godot, T. Bentsen, Kastrup Sejl

klub 58:37:01 
1. start 8. løb: 

1. Scirocco, L. Larsson, S.S.F. 56:45:32 
Sirius, J. Pedersen, Kjøbenhavns Amatør 
Sejlklub, ikke startet. 
Le Skiff, J. Jensen, Lynetten, ikke star
tet. 

1. start 9. løb: 

1. Aquila, J. Jørgensen, Sejlklubben Sun
det, 53:59:58 

2. Tuba, Finn Hedil, S.S.F. 55:33:06 
3. Pil II, B. Pedersen, Sejlklubben Sundet, 

59:08:06 
Procyon, P. Weichel, S.S.F., ikke startet 
Muddi 2, E. Knudsen, Kastrup Sejlklub, 
ikke startet 

1. start 10. løb: 
1. Karin, J. Schnack, Kjøbenhavns Amatør 

Sejlklub, 53:20:13 
2. Cirkeline, C. Beck-Nielsen, Lynetten, 

54:29:29 
Blue Bird, I. Sørensen, Lynetten, udgået 
ved Sjællands Odde. 

Thor, Kjøbenhavns Amatør Sejlklubs Sej
lerskole, ikke startet. 

2. start. 3. løb (Vega): 
1. Puella II, J. Skovengaard, Dragør Sejl

klub, 52:50:37 
2. Britt, J. Jensen, Lynetten, 55:16:43 

Strit, J. Sørensen, S.S.F. udgået ved 
Gilleleje. 

2. start. 4. løb (IF-krydser): 
1. Isa Lei, B. Garny, Hvidovre Sejlklub Su

set, 48:47:47 
2. Jo Co, J. Villumsen, Kjøbenhavns Ama

tør Sejlklub, 49:03:37 
3. Bitten, D. Sudsgaard, Kastrup Sejlklub, 

52:31:17 
2. start 5. løb (Maxi 77): 

1. Krølle-Bølle, H. Thorsen, Lynetten, 
51:05:44 

2. Triceps, M. Lau, Dragør Sejlklub, 
51:38:05 
Buxtehude, J. Hansen, Kjøbenhavns 
Amatør Sejlklub, ikke startet 

2. start 6. løb (Skolebåde): 
1. Frem 3, B. Damgaard, Øresunds Sejlklub 

Frem, 54:25:55 
2. Sigyn, Kjøbenhavns Amatør Sejlklubs 

Sejlerskole, 54:26:01 
3. Freya, Kjøbenhavns Amatør Sejlklubs 

Sejlerskole, 54:29:23 
4. Frem 1, J. Henriksen, Øresunds Sejlklub 

Sko/ebådene fulgtes ad ved starten... 

1. start 2. løb: 
1. Ramasjang, S. Andersen, Sejlklubben 

Køge Bugt, 51:46:58 
2. Anne III, K. Mølmann, Rungsted Kyst 

Sejlklub, 51:55:26 
3. Celebration, P. Lång, KDY, 56:54:21 

Ylvann, W. Kjær, Holbæk, udgået. 

1. start 3. løb: 
1. Grynden, E. Nielsen, Lynetten, 55:01:21 
2. Annamarie, B. Petersen, Kjøbenhavns 

Amatør Sejlklub, 56:03:49 
3. Kung Fu, O. Nielsen, S.S.F., 57:27:47 
4. Teriak II, L. Christiansen, S.S.F. 58:57:10 
5. Babuska, B. Carlsen, Lynetten, 62:37:25 

1. start 4. løb: 
1. Utopia, E. Jensen, Lynetten, 56:14:28 
2. Abelone, Teilmann, KDY, 59:06:22 
3. Alken, N. Johansen, Rødvig, 59:25:49 

1. start 5. løb: 
1. Marina, K. Svendsen, Veddelev, 58:11:46 
2. Amatory, O. Wandt, Vallensbæk, 

60:16:42 
3. Siv 2, F. Højstrup, Brøndby Strand Sejl

klub, 62:26:48 
1. start 6. løb: 

1. Escargot, T. Berg, Limhamn, 54:59:55 
2. Scirocco, G. Termansen, Lynetten, 

58:39:04 
Linde, E. Kastebo, Kastrup Sejlklub, ud
gået ved Kalvehave. 

...og kom samtidig ti! Sundby 

1. start 11. løb: 
1. Orkanen, Niels Peter Petersen, S.S.F. 

48:57:43 
1. start 12. løb: 

1. Umiarsuatsiaq, J. Ebbehøj, Vedbæk Sejl
klub, 51:32:59 

2. Concord, B. Riis, Lynetten, 51:35:29 

2. start 1. løb (Nordisk Folkebåd): 
1. Grønært, Jørgen Haar, S.S.F. 48:33:03 
2. Cha-Cha, P. Tungelund, S.S.F. 51:27:24 
3. Spray, K. Tjørnemark, Dragør Sejlklub, 

51:33:55 
4. Orion, H. Hansen, Brøndby Strand Sejl

klub, 51:51:43 
5. Pia, D. Hamann, Lynetten, 51:52:59 
6. Mayflower, Thorkild Brønnum, S.S.F. 

51:53:13 
7. Grappa Uno, Serier, Lomma, 53:10:52 
8. Særimner, L. Ertner, Kjøbenhavns Ama

tør Sejlklub, 53:15:09 
2. start 2. løb (Spækhugger): 

1. Rimfaxe, Mogens Hauschultz, S.S.F. 
47:43:59 

2. Tyveknægten, S.S.F.s Sejlerskole, 
49:06:04 

3. Havskum, ?,?, 50:01:39 
4. Spækuline, P. Gregersen, Øresunds Sejl

klub Frem, 50:26:45 
Hvalfisken, Kjøbenhavns Amatør Sejl
klubs Sejlerskole, ikke startet. 

Frem, 54:41:27 
5. Ydun, Kjøbenhavns Amatør Sejlklubs 

Sejlerskole, 56:10:04 
6. Fylla, Kjøbenhavns Amatør Sejlklubs Sej

lerskole, 56:13:00 
2. start 7. løb: 

1. Thybalt, H. Hansen, Kjøbenhavns Ama
tør Sejlklub, 48:26:37 

2. Trojka, J. Enggaard, KDY, 48:30:06 
3. Malice, M. Buel, Lynetten, 50:31:52 
4. Camilla, N. Ferdinandsen, Lynetten, 

53:25:31 
Bebs, Carsten Barner Nielsen, Lynetten, 
ikke startet. 

2. start 8. løb: 
1. Titika, Karl Thorup, S.S.F. 49:49:10 
2. A la Carte, W. Risager, Vedbæk Sejl

klub, 55:07:57 
2. start 9. løb: 

1. Britta, N. Holch, Lynetten, 50:09:17 
2. La Gua Gua, E. Jørgensen, S.S.F. 

53:18:48 
3. Vibe, H. Jensen, Lynetten, 55:42:03 
4. Samanta, P. Manhart, S.S.F. 55:42:55 
5. Godtnok, F. Holm, Kastrup Sejlklub, 

59:17:58 
2. start 10. løb: 

1. Nadja, A. Nielsen, Sejlklubben Øst, 
48:21:39 

2. Henken 2, F. Møller, Kastrup Sejlklub, 
50:30:41 
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Fra Ramasjangs triumf 

3. Ritte, M. Løfstrøm, Marbæk, 52:32:14 
4. Sofus, H. Jensen, Hundige, 53:39:28 

Tritunus, K. Jensen, Kastrup Sejlklub, 
udgået ved Rødvig 

2. start 11. løb: 
1. Bølle, K. Hansen, S.S.F. 53:28:02 
2. Marius, R. Olsen, Sejlklubben Køge 

Bugt, 54:07:27 
3. Pernille, J. Petersen, Lynetten, 56:08:24 
4. Arken, S. Wessberg, S.S.F. 57:14:08 
5. Havlit, M. Hansen, S.S.F. 58:15:40 

2. start 12. løb: 
1. Carina, M. Petersen, S.S.F. 53:35:38 
2. Frk. Lund, E. Hansen, S.S.F. 55:05:16 

Hups II, M. Rømer, Kjøbenhavns Amatør 
Sejlklub, ikke startet 

2. start 13. løb: 
1. Tuckernuck, S. Frølich, Lynetten, 

58:31:36 
Sølicha, S. Hansen, S.S.F., ikke startet 
Tumle, S. Poulsen, Sejlklubben Sundet, 
udgået ved Reersø 

Øverst ti I venstre: Ramasjang anløber havnen i Sundby 
Øverst til højre: ... hvor den modtages med fuld musik 
Nederst til venstre: Den kunne ikke komme mellem pælene, selv om der blev halet kraftigt 
Nederst til højre: Besætningen skåler i champagne 

Ramasjang passerer mållinien som nr. 1 

K. Mø/mann i Anne III var Rama
sjangs nærmeste konkurrent. 
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Hvorfra kom deltagerne i 
top-cup. 

Redaktionen har kigget i deltagerlis
ten ligesom tidligere år og har gjort op, 
hvorfra de forskellige deltagere kom. 
Det viser sig, at der er 12 klubber færre 
repræsenteret end tilfældet var sidste 
år. Sidste år var det Lynetten, der havde 
de fleste deltagere med en mere end 
S.S.F. I år er det lige omvendt. Tallene 
ser således ud: 

Sundby Sejl-Forening 22 
Sejklubben Lynetten 21 
Kjøbenhavns Amatør Sejlklub 14 
Kastrup Sejlklub 8 
Sejlklubben Sundet 4 
Dragør Sejlklub 3 
Kongelig Dansk Yachtklub 3 
Øresunds Sejlklub Frem 3 
Sejlklubben Køge Bugt 2 
Brøndby Strand Sejlklub 2 
Vedbæk Sejlklub 2 
Lomma Segelselskap 1 
Limhamn 1 
Hundige Sejlklub 1 
Marbæk Sejl-og Motorbådsklub 1 
Sejlklubben Øst 1 
Hvidovre Sejlklub Suset 1 
Veddelev Strands Bådelaug 1 
Vallensbæk Sejlklub 1 
Sejlklubben Rødvig Stevns 1 
Rungsted Kyst Sejlklub 1 
Bådelauget Søhesten 1 

23 klubber 96 

Selvom om der er færre klubber i år, 
end der var sidste år, er der nye klubber 
med. Blandt andet er de to svenske 
nye, og fra Køge Bugt området er Val
lensbæk og Hundige nye, ligesom Sejl
klubben Køge Bugt har fordoblet sit 
deltagerantal. Fra Kjøbenhavns Ama
tør Sejlklub er der også tilmeldt flere 
end sidste år, blandt andet seks af klub
bens skolebåde. 

Takker 
Med S.S.F.s nye vartegn bringer jeg 

hermed min hjerteligste taktil S.S.F. for 
gaverne, og en tak til venner og 
bekendte i S.S.F., samt Tuborgs 
service for den flotte platte, samt 
brandmand Kurt og Kurt fra Sverige, 
som alle gjorde min 60-års dag så festlig. 

Henry Plambech 

Tak til S.S.F. for blomster ved min 
broders båre. 

Axel Axelsen 

( 

I Havne 

NYT 

Klodser og bukke 
skal stilles på plads efter pladsmandens 
anvisning. 

Års-mærkat 
Både, som ikke er forsynet med års-

mærkat for 1981 efter 15. juni, vil blive 
taget på land for ejerens regning. 

Fri/optaget 
Medlemmerne gøres opmærksomme 

på, at det i havnereglementets § 2 står, 
at pladsen skal forsynes med et fri/-
optaget-skilt, når pladsen forlades. 

Havneudvalget 

Mutter! Mutter! Schnell! Und bring das Parlør 
mit! 

Der tørres tøj efter turen Rundt om Sjælland Der var mange både også i Sundby i Pinsen 
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Ttcu 

De fem hundrede selvklæbende 
sundbystandere er nu indkøbt. Det viser 
sig, at de kan sælges for 4 kr. pr. stk. 

Formanden fortalte, at et medlem har 
givet tilsagn om, at han til næste år vil 
yde et beløb til hjælp til indkøb af en ny 
Yngling. 

Materialerne til de nye skure er kom
met, man vil snarest påbegynde bygnin
gen af dem. 

En af vore Ynglinge har knækket ma
sten. En ny mast til ca. 5000,- kr. vil blive 
købt. 

Referat af bestyrelsesmøde den 
4.5.81 kl. 19.00 

Dagsorden: 
Punkt 1: Protokol 
Punkt 2: Beretning 
Punkt 3: Havn og Plads 
Punkt 4: Klubhus og Fester 
Punkt 5: Sejlerskole 
Punkt 6: Juniorafdeling 
Punkt 7: Kapsejlads 
Punkt 8: Joller 
Punkt 9: Motorbåde 
Punkt 10: Sikkerhed 
Punkt 11: Bladet 
Punkt 12: Eventuelt 

Henning Jensen var fraværende på 
grund af ferie. 

Punkt 1. Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst og godkendt af en samlet 
bestyrelse. 

Punkt 3. Havn og Plads. 
Havneudvalget gør bestyrelsen op

mærksomme på, at mange medlemmer 
henter varmt vand på toiletterne til af
vaskning af deres både. Bestyrelsen var 
enige om, at man skulle sætte et skilt op 
med forbud om at hente varmt vand, 
idet det er Kristine Larsen, der betaler 
strøm til det varme vand. 

Punkt 2. Beretning: 
Formanden indledte med at oplyse 

bestyrelsen om, at vor suppleant K.P.H. 
Nielsen skriftligt har ønsket at trække 
sig som suppleant på grund af forøget 
arbejdsbyrde. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
01 - 58 79 29 & 01 - 58 79 49 

Punkt 4. Klubhus og Fester. 
I anledning af Motorbådsklubben 

West's tur til S.S.F. vil der blive musik 
og dans i klubhuset. 

Set. Hans aften og Pinsemorgen vil 
blive afholdt som sædvanligt. 

Punkt 5. Sejlerskole. 
Begge skolebådene var klargjorte og i 

vandet til standerhejsningen. En ny in
struktør, Johnny Pileborg, har lovet at 
sejle med elever om fredagen. Instruktør 
Bjarne Larsen har ydet en stor hjælp ved 
istandgørelsen af skolebådene. Samtli
ge tilmeldte elever mødte flittigt op ved 
klargøringen. 

International Farvefabrik ved Steen 
Hemmeshøj samt vor instruktør Per 
Weichel har leveret maling til »Øvebal
len«. Leif Friis Hansen har udført repara
tionsarbejdet på »Øveballen«. Skole-
chefen oplyser, at det er et meget fint 
arbejde, han har lavet. 

S.S.F. trøjer 
Dejlig svær kvalitet. 

6 størrelser 
kr. 45,50 pr. stk. 

Tilbud på svampe 
1 kr. pr. stk. 

Alt i olie 
To-takt - Turbo 

Out-board - Multigrade 
Kort sagt alt i olie 

18 kr. pr. liter - Normal pris 26 
(Dansk Olieteknik) 

SHOPPEN 
i 

S.S.F. 
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Punkt 6. Juniorafdelingen: 
Taget på juniorhuset er nu blevet re

pareret. Alle bådene er kommet i van
det. De er bemandede og sejler hver 
dag. 

Punkt 7. Kapsejlads: 
Yngling-stævnet, der blev afholdt 

den 25. og 26.4.1981 med 37 deltagende 
både, blev afviklet med 3 sejladser ialt. 
Yngling-stævnet var samtidig udtagel-
sessejlads til VM. Kim Steffensen place
rede sig som bedste sundbysejler på en 
5. plads. 

Den 9. og 10.5.1981 vil der blive af
hold Optimiststævne. 

Til sejladsen »Forterne Rundt« den 
17.5.1981 er der tilmeldt ca. 80 både. 

Top-cup bureauet er åbent mandage 
og torsdage mellem kl. 18. og 20. 

Kapsejladschefen sluttede med at for
tælle, at der var 4 Yngling-sejlere, der ik
ke havde betalt startgebyr til Yngling
stævnet til trods for, at beløbet var holdt 
nede på 50 kr. Kapsejladschefen vil 
skrive til dem. 

Klubbens walkie-talkies er i stykker. 
Bestyrelsen var enige om, at det er nød
vendigt at udskifte dem. 

Punkt 8. Joller: 
Jollerepræsentanten fortæller, at 

man atter i år har problemer med jolle-
slæbestedet: der er ikke dybt vand nok 
til, at man kan sætte jollerne ud til trods 
for broforlængelsen. Han mener, at 
man bliver nødt til at forlænge broen 
med endnu 2 fag. Dette spørgsmål vil 
blive taget op igen til efteråret, og man 
vil eventuelt tage højde for det på næste 
års budget. 

Den 4.5.1981 blev der afholdt jolle-
møde. Ved dette møde valgte man Anja 
Elsing til at arrangere fester for jollesej
lerne og Johnny til at stå for jollehuset. 

Den 3.5.81 prøvede man at afholde 
en træningssejlads for joller, men måtte 
på grund af dårligt vejr aflyse sejladsen. 

Et nyt stativ til brætsejlerne vil blive 
opsat på jollepladsen. 

Der er kun 40 meter igen, Kaj! 

Punkt 9. Motorbåde: 
Motorbådsrepræsentanten udtaler, 

at han nu har tilrettelagt lørdagssejlad-
serne for motorbåde, nu håber han bare 
på tilslutning fra motorbådssejlerne. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Firmaet Helly Hansen har gjort os op

mærksomme på, at flere af de rednings
veste, der er solgt fra dem, er defekte; 
samtidig meddeler firmaet, at man er vil
lige til at bytte redningsvestene. 

Punkt 11. Bladet: 
Intet. 

Punkt 12. Eventuelt: 
Allerede i september måned begyn

der man at tilrettelægge vinterens kur
ser. 

Mødet slut kl. 22.30 

Sign: Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
Sekretær 

OODOOOOOOOOOOOOOOOO 

FORSIDEBILLEDET: 
Nærkamp ved det luv mærke 
Foto: Holger Møller 

Mødet for havnepladssøgende 

Onsdag den 20. maj afholdtes det 
møde med de havnepladssøgende, som 
var lovet på generalforsamlingen. 

I mødet deltog de to havneudvalgs
medlemmer og formanden, og de hav
nepladssøgende var repræsenteret ved 
ca. 50 medlemmer. 

Mødet forløb i en meget fordragelig 
atmosfære, og der var meget positive 
indlæg fra begge sider. Som en udvej ud 
af det dilemma, det er, at ældre med-
lemmer'hvert år søger plads i S.S.F.s 
havn og derved forrykker ekspektance
listen, blev det foreslået, at standse ind
tegningen af pladssøgende på ekspek
tancelisten, indtil den var brugt op. Dog 
skulle alle have lejlighed til forinden at 
komme på listen. 

r 

Der nedsættes et svajeudvalg 

Det blev også klart på mødet, at der 
hos de ikke pladshavende er en vis irrita
tion over den måde, hvorpå lånepladser
ne administreres. 

Til at komme med et forslag til løsning 
af de problemer, der er om uddeling af 
havne- og lånepladser, blev der nedsat 
et udvalg bestående af Vestervig, 
Eskildsen, Erik Lund og Jørgen Ras
mussen. Forslaget skal senere forelæg
ges på en generalforsamling. 

Man var også inde på forholdene på 
svajepladsen uden for havnen, og det 
blev anbefalet de implicerede at ned
sætte et svajeudvalg, som kunne råde 
nytilkommende med hensyn til dimen
sionering af grejet m.v. Det vides i skri
vende stund ikke om dette udvalg er 
nedsat. 
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Kristine modtages med fuld musik 

Kristines store dag 
Fredag den 22. maj 1981 stod S.S.F. 

på den anden ende. Kristine, vores 
populære Kristine, fyldte 60. 

Der var fest fra morgenstunden. 
Kristine blev modtaget med fuld musik 
fra vort hornorkester. Svend Larsen 
overrakte et guldur og en check fra en 
stor kreds af medlemmerne. Hans 
Guldager overrakte S.S.F.s gave, en 
porcelænsfigur, der var gaver fra andre 
medlemmer, fra leverandører og Rotary 
o.s.v. 

Til de morgenduelige var der en lille 
én og derpå kaffe. Tuborg kom med 
hestevogn, og hestene havde de flotte 
hatte på, hatte som næsten er gået i 
glemmebogen. Der var reception om 
eftermiddagen, og Kristine fik overrakt 
S.S.F.s hæderstegn. 

Jo, der var rigtig gang i det hele 
dagen, og hvor hun fortjener det, 
samme Kristine. 

Medlemmerne hædrer Kristine med en sang 

Kristine får S. S. F. s hæderstegn Kristine er dagens midtpunkt 

og Svend Larsen overrækker medlemmernes gave 
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Vedtaget på generalforsamlingen den 31. 
oktober 1978: 

Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra 
den 1. oktober til den 1. marts. 

Vagtordningen skal omfattes af alle medlem
mer under 65 år, der har fartøj i havnen eller har 
fartøj stående på land på foreningens område. 
Hvert medlem skal melde sig til mindst 1 natte
vagt, og hvert vagthold skal bestå af mindst 3 
medlemmer, hvoraf det ene skal opholde sig i 
klubhuset ved telefon, og mindst 2 skal patruljere 
på havn og plads. Både den indeværende og de 
udegående vagter skal være forsynet med 
walkie-talkie. 

Vagterne skal ikke foretage anholdelser, men 
skal alene ved deres tilstedeværelse og ved over
vågning, virke præventivt. 

Patruljerende vagter, der observerer noget 
unormalt, skal straks, via W.T. rapportere til 
indeværende vagt, som da straks skal tilkalde 
politi. 

Vagterne må ikke være i besiddelse af våben 
eller andre genstande, som er i strid med dansk 
lovgivning om våbenbesiddelse. 

Vagten skal fungere i tiden fra kl. 22.00 aften 
til kl. 06.00 morgen. Vagtmændene må ikke for
lade klubhuset alene, der skal være mindst 2 i 
følge. 

Foreningens næstformand leder og fordeler 
vagterne, og skal, i videst mulige omfang, tage 
hensyn til medlemmernes ønsker om vagternes 
afvikling. 

Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og, i 
tilfælde af forfald, tilkaldelse af afløser skal udfø
res af bestyrelsens medlemmer på skift efter en 
nærmere fastlagt plan. 

Medlemmer, som ikke kan, eller ikke ønsker 
at deltage i vagtordningen, skal betale et gebyr 
på kr. 200,- til afholdelse af udgifter til en sted
fortræder. 

Pensionister kan dog fritages herfor efter aftale 
med bestyrelsen. Nærmere vagtregler udarbejdes 
af bestyrelsen. 

Motivering: Belært af erfaring fra tidligere års 
mørketider vil vi forsøge på, på billigste måde, at 
dæmme op for de mange indbrud i klubhus og 
skure, og ikke mindst den meningsløse ødelæg
gelse, der ofte finder sted på vore fartøjer. 

s s f . 1 o v 
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Rettelser til love og reg 
På generalforsamlingen den 25. oktober 1977 

vedtoges følgende ændring. 

Lovenes § 12 stk. 3 ændres til: 

Medlemmer, der har båd, også dem der ikke 
har havneplads i S.S.F., er pligtige til at have en 
ansvarsforsikring for deres fartøjer. Kvittering 
for betalt præmie skal forevises ved enhver ind
betaling af pladsleje/kontingent og iøvrigt på 
forlangende af havne- og sikkerhedsudvalget. 

På generalforsamlingen den 28. marts 1978 
vedtoges følgende ændring: 

Havnereglementets § 5 stk. 6 pkt. 1 ændres til: 

Det er ikke tilladt at bore i eller på anden måde 
at beskadige beklædning på fortøjningspæle. 

På generalforsamlingen den 4. marts 1979 ved
toges følgende tilføjelse: 

Tilføjelse til havnereglementets § 5: 

Efter at båden er taget på land, må der ikke 
findes stræktove, fortøjninger eller lignende på 
pælene. 

På generalforsamlingen den 28. oktober 1979 
blev vedtaget: 

Lovens § 11, tredie stk. ændret til: 

Aktive medlemmer, der er fyldt 67 år, og som 
har været aktivt medlem i 25 år, kan efter ansøg
ning til bestyrelsen få nedsat kontingentet og 
havneafgiften med 50 %. 

På generalforsamlingen den 22. marts 1981 
vedtoges følgende: 

§ 1 i havnereglementet får følgende tilføjelse: 

I tilfælde af en fartøjsejers død, skal der dis
penseres fra foranstående regler om retten til 
havneplads, såfremt hustru eller mand ønsker 
overtagelse. Det samme gælder samlever (ske), 
dog samme adresse i mindst 2 år. En betingelse 
for at overtagelse kan finde sted er, at pågælden
de melder sig ind i foreningen som aktivt medlem 
og erklærer sig indforstået med, at han/hun vil 
være den reelle bruger af pladsen. 

Tilføjelser til havnereglementets § 4: 

Medlemmer med højeste anciennitet, og som 
er tilmeldt ekspektancelisten, skal have ret til at 
få anvist en ledigbleven pæleplads, selv om den 
kan rumme en større båd end den, der søges 
plads til, imod at medlemmet er villig til at betale 
en af bestyrelsen udregnet gennemsnitsleje for 
samtlige pælepladser, indtil en plads af passende 
størrelse bliver ledig, hvorefter medlemmet har 
pligt til at flytte til den af havneudvalget anviste 
nye plads og til normal havneleje efter bådstør
relsen. 

Tilføjelse til havnereglementets § 4: 

Ledigblevne pladser og midlertidig tildeling 
opslås i klubben og bekendtgøres i bladet. 

ssf.lov 

På generalforsamlingen den 19. oktober 1980 
blev vedtaget: 

Tilføjelse til lovenes § 1: 

og er hjemmehørende i København. 



Hans hjalp ti! bag skranken Kristine får bestyrelsens gave 

Der blev også tid til en tår morgenkaffe Der var musik også indendørs 

Der var mange gaver. 

og der var mange, der beundrede dem Kristine højt på bukken hos Tuborg 
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SHOPPEN 
O L I E  E N G R O S  

Fra Friluftsrådets årsberetning: 
Fritids- Areal-Udvalget 

Annette i Shoppen sælger S. S. F.-trøjer (se an
noncen side 8) 

„SHOpPE/i" 

Åbningstider 
MætMo-Ooru-Vwi 

AlMXlicrr 

Huøumei 40-18 
USVMlffå 

søNPtø: Q-f4 
SEPWWEfL-OKroBERWMngrz 

HWtøme 45~U§o 
LCfRIM 0-42 

og her er Shoppens åbningstider 

Xye medlemmer 
som søger optagelse 

i Sund&y. Sojllføhewuwj. 

A 65 Knud Christiansen 
Dannebrogsgade 18, V. 

A 69 J.B. Søndergård Nielsen 
Onsbjerg Alle 26, Herlev. 

A 97 Ole Linden 
Vilhelm Thomsens Alle 29, 
Valby 

A 109 B. Ingemann Larsen 
Artillerivej 52, S. 

Udvalgets arbejde har i året løb - på 
samme måde som tidligere år - først 
og fremmest været præget af arbejdet 
med at få politikerne til at forstå 
nødvendigheden af at skaffe flere og 
bedre muligheder for udfoldelse i den 
voksende fritid og dermed stigende 
behov for alle former for friluftsliv og 
rekreation. 

Udvalget har arbejdet ihærdigt på at 
få del i beskæftigelsesmidlerne, men 
selvom Friluftsrådet i 1979 kunne 
fremlægge oplysninger om 80 projek
ter, der kunne bruges beskæftigelses
midler til, er det desværre ikke hidtil 
lykkedes at få nogle af disse midler 
stillet til rådighed. 
Derfor foreslog udvalget oprettelse af 
en friluftsfond, hvor man kunne støtte 
forskellige projekter til gavn for fri
luftslivet. Der forhandles stadig med 
ministeriet om at oprette en sådan fond. 
Et af de støttepunkter for friluftslivet, 

som udvalget vil arbejde for at bevare 
er Flakfortet. 

Flakfortet ejes af Forsvarsministeriet 
og er udlejet indtil 1985 til Køben
havns Sejl Union. Sejlsportsfolkene, 
som har stor glæde af fortet, henvend
te sig til udvalget med anmodning om 
at hjælpe med til, at Flakfortet bliver 

bevaret. 
Efter aftale med Fredningsstyrelsen 
har udvalget besøgt fortet, som for at 
kunne bevares, skal have molerne 
sikret. Der vil blive arbejdet med en 
samlet plan for fortet. 
Flakfortet er et eksempel på et af 
udvalgets primære opgaver, som er at 
være opmærksom på, hvor der er 
mulighed for at få stillet offentligt 
ejede arealer og ejendomme til rådig
hed for friluftslivet. 

Det er en vigtig opgave, som bedst 
kan løses ved et nært samarbejde med 
Friluftsrådets organisationer. 

Hf li 
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A 122 Søren E. Jørgensen 
Børkop Alle 21, Kastrup 

A 267 Knud E. Olsen 
Hjulmagerstien 4, S. 

A 996 Bjarne Lund 
Vesterbrogade 124, V 

A 1030 Henning R. Christiansen 
Lemberggade 22, S. 

A 1051 Aase Olsen 
Amagerbrogade 197, S. 

A 1045 F.R. Schiller 
Marsalavej 15, S. 

A 1066 Lars J. Plejdrup 
Søren Norbys Alle 2, S. 

A 1073 Bent Ehlersø 
Søbyvej 36, Hvidovre 

P 87 Else E. Olsen 
Armeniensvej 36, S. 

P 88 Annie Hind 
Parkvej 77, Tåstrup 

J 7 John Lush 
Peder Ibsens Alle 1, N 

J 39 Peter V. Hørk 
Jagtvej 6, N. 

J 41 Thomas Rivad 
Limgården 8, S. 

J 107 Søren Bach Sørensen 
Bremensgade 56, S. 



Hvad er vores kluo-radiostation værd??? 
Forleden kom en af sejlerskolens læ

rere til mig og spurgte, om jeg ville kigge 
på hans walkie-talkie udstyr, for han 
mente ikke at det virkede, som det skul
le. Læreren var Hans Olsen, og grunden 
til hans mistanke var følgende: 

En mandag aften befandt en af skole-
bådene sig nede omkring Kastrup og 
Lufthavnen. Vejret var ret friskt, og 
pludselig observerede man en kuldsejlet 
katamaran. Skipperen var røget over
bord, og han prøvede forgæves, svøm
mende, at indhente sit kæntrede fartøj. 

Øvelsesbåden fiskede den uheldige 
skipper op, men da vejret som sagt var 
noget uroligt, var man ikke meget for at 
forsøge at gå på siden af den kæntrede 
katamaran, og Hans tog sin walkie-
talkie og sin tonegenerator frem for at 
kalde klubstationen i Sundby Sejl, for at 
man derfra kunne sende vor fortrinlige 
klubbåd »Bollen« ud for at bjærge det 
forulykkede fartøj. 

Men der lød intet svar fra Sundby 
Sejl, og Hans tænkte, at så var hans grej 
nok ikke, som det skulle være. 

Heldigvis kom der en motorbåd forbi, 
som kunne tage sig af katamaranen, så 
det ordnede sig. 

Som sagt, kom Hans til mig, og jeg 
kiggede i hans W.T. og hans tonegene
rator og jeg fandt begge dele i skønnes
te orden. For en sikkerheds skyld fore
tog vi et prøveopkald til klubstationen, 
hvorefter vi begav os til klubhuset for at 
se resultatet. 

Men, ak og ve! Da vi kom til døren til 
klubhuset, kunne jeg allerede på afstand 
se og høre, at radiostationen var tavs, 
som om intet var hændt, og jeg udbrød: 
det var som s....! 

Men da vi kom et par skridt nærmere, 
hørte vi en stemme, der - med en anelse 
af optimisme - råbte: Den er god nok -
den er god nok! 

Hvad er god nok? spurgte jeg lidt des
orienteret. 

Ja, radioen er god nok, den har rin
get, svarede medlemmet. 

På mit spørgsmål om, hvorfor så in
gen havde svaret på opkaldet, fik jeg det 
svar, at man bare havde stoppet ringeri
et. Det gjorde man bare, for der skete jo 
aldrig noget, og der er jo ikke nogen, der 
gider høre på det, når der alligevel ikke 
er noget, så derfor lukkede man, og det 
var der flere, der gjorde, hævdedes 
det.... 

Jeg vil gerne her gentage, hvad jeg 
sagde til vedkommende medlem, nem
lig, at formålet med stationens anbrin
gelse i klubhuset jo er, at medlemmer, 
og andre, kan komme i forbindelse med 
land i tilfælde af, at man har behov for at 
få sendt besked til pårørende om forsin
kelse o.lign., eller om man har brug for 
hjælp af en eller anden slags. Ikke til 
nødopkald i egentlig forstand, dertil har 
man 60 - 70 døgnovervågede stationer 
rundt om i danske farvande, og hvornår 
er man så i nød??? 

Det er man, når der er fare for om
bordværendes liv eller for fartøjet!!! 

Men der kan jo opstå mange andre si
tuationer, hvor man ikke lige er i nød, 
men hvor man har brug for en hånds
rækning, og dertil har man klubstatio
nerne. 

Nu ved jeg udmærket, at det jo ikke er 
alle medlemmer, der er lige interessere
de i radiostationen, men, som jeg sagde 
til vor ven, hvis man ikke selv gider at ta
ge mikrofonen, så kan man vel bede et 
andet medlem om at tage affære, thi el
lers er det bedøvende ligegyldigt, om 
stationen er der eller ikke. At grejet vir
ker og er i orden det ved jeg, det er. Jeg 
kontrollerer det jævnligt, og jeg foreta
ger prøveopkald med mellemrum, og 
det fungerer hver gang. 

Skulle vi ikke prøve på at være lidt 
mere positivt indstillet overfor de foran
staltninger, der bliver gjort for, at vi kan 
hjælpe hinanden i en kilden situation, 
man behøver da ikke være professor for 
at kunne betjene radiostationen. Kan 
man tale i telefon, kan man også klare 
dette. Skulle der være nogen, som øn
sker at vide noget om grejet og dets an
vendelse, står jeg gerne til tjeneste. 

Reinhardt Hansen 
Radiokontaktmand 

233SS3S3S33S33S232S3333333S 

Tak for gaver fra vennerne, 
bestyrelsen og leverandører, og 
tak til alle, der bidrog til at gøre 
min 60-års dag så uforglemme-
lig-

Kristine Larsen 

Har du VHF-radio i din båd??? 
Hvad gør man, hvis man, i en given, 

nødvendig situation skal have fat i en 
sejler/motorbådsmand? 

Man ved, hvad manden hedder og 
hvor han har sin båd, men man kender 
ikke bådens navn og hans kaldesignal. 
Det første sted, man søger, er på hav
nen, og man kommer i tanke om, at 
vedkommende har radio ombord. 

Da er det rart, hvis der i klubben fin
des en liste, så man også kan finde 
frem til mandens kaldesignal, og har 
man det, kan man få fat i manden, 
næsten ligegyldigt hvor i landet, han 
befinder sig. 

Derfor er jeg i fuldt sving med at ind
samle alle VHF-numre i havnen, men 
der kan jo let »smutte en maske« som 
man siger, så derfor: Hvis Du vil med i 

»telefonbogen«, og jeg ikke har fået 
kontaktet netop Dig, så vær venlig at 
lægge et stykke papir i brevkassen til 
kontoret med følgende oplysninger: 

Medlemsnr. og navn 
fartøjets navn 
kaldesignal og 
eventuelt selcall nr. 

Listen skal bero hos bestyrelsen og 
evt. havnefogeden, ligesom de med
lemmer, som er optaget på listen, vil få 
udleveret et eksemplar. 

Reinhardt Hansen 
radiokontaktmand for S.S.F. 

og Østersøkredsen. 
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Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02 - 90 20 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. . 
Telf.: 01 - 50 63 65. 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 92 03 

Opti-stævne 
Week-enden den 9.-10. maj stod i de 

yngste medlemmers tegn. S.S.F. af
holdt stævne for optimisterne fra Øster
søkredsen, og resultaterne talte med 
som udtagelseskriterium til optiernes 
danmarksmesterskabssejladser. 

Der deltog 37 joller, og der skulle have 
været afholdt 2 sejladser om lørdagen 
og tre om søndagen, men på grund a* 
vindstille blev det kun til én sejlads om 
lørdagen, medens der om søndagen var 
bedre vindforhold, så der kunne gen
nemføres de tre planlagte sejladser. 

Resultater; 
A-sejlere: 
1. Christian Larsen 
2. D. 4295 
3. Søren Ebdrup 
4. Ole Reinholz 
5. Jan Refsgaard 
6. Per Schmock 
7. D 33?? 
8. Michael Boe 
9. Søren Skytte 

10. N. Højby 
11. Jacob Ebdrup 

B-sejlere: 
1. Martin Marcussen 
2. Michael Andersen 
3. Lars Petersen 

Dragør 

Farum 
Dragør 
Dragør 
Dragør 
Amager Strand 
Farum 
Dragør 
Kastrup 
Farum 

Kastrup 
Farum 
Kastrup 

4795 

Amagerposten var også med Christian Larsen fra Dragør, der blev nr. 1 runder 
mærket 

frf : s 

Her går starten 

Uddeling af præmier 

Det er vindstille 
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Kapsejladser 
i S.S.F.-
1981 

2. halvsæson 

Lørdag 8. august 
Søndag 9. august 

Yngling/Optimist-stævne 
Yngling/Optimist-stævne 

Onsdag 12. august 
Onsdag 19. august 
Onsdag 26. august 

kl. 
kl. 
kl. 

19.00 
19.00 
19.00 

Aftensejlads 
Aftensejlads 
Aftensejlads 

Lørdag 29. august 
Søndag 30. august 

Opti-kredsmesterskab 
Opti - kredsmesterskab 

Onsdag 2. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 5. september 
Søndag 6. september 

Klubmesterskab - Joller 
Klubmesterskab - Joller 

Onsdag 9. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 12. september 
Søndag 13. september 

Stoppenålsstævne 
Stoppenålsstævne 

Lørdag 19. september 

Lørdag 19. september 

Kastrup afholder sejlads for 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. giver også points 
Klubmesterskab - juniorer 

Lørdag 26. september S.S.F. afholder sejlads for giver også points 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. 

Søndag 27. september Forterne rundt 

Lørdag 3. oktober Old Boys-sejlads /damesejlads 



Hvis båden savnes Modtaget fra Søsportens 
Sikkerhedsråd: 

Året rundt - dog selvsagt mest i som
mermånederne - bliver der til politistati
onerne landet over rettet henvendelser 
med anmodning om eftersøgning af en 
fritidsbåd. Der kan være tale om strand
jægeren eller fritidsfiskeren i pram eller 
jolle, der ikke er kommet hjem til aftalt 
tid eller til den tid, som vedkommende 
plejer at komme hjem på fra en tur på 
havet. Der kan også være tale om en hel 
familie på en længere sejltur, som ikke 
har givet livstegn fra sig i mange dage. I 
alle tilfælde er nærmeste familie eller 
venner blevet urolige og beder politiet 
om hjælp. 

Alle henvendelser vurderes meget 
omhyggeligt, for den forsinkede hjem
komst eller det manglende livstegn kan 
jo skyldes, at der er sket en ulykke eller 
et uheld med den savnede båd. 

I politiets eller søredningstjenestens 
overvejelser om i hvilket omfang en ef
tersøgning bør iværksættes, indgår de 
herskende strøm-, vind- og vejrforhold, 
bådens størrelse, sødygtighed og sik

kerhedsudstyr, samt hvad der også er af 
stor betydning, de/den ombordværen
des alder og sejlererfaring. Hertil kom
mer, som en selvfølge, alle oplysninger, 
som kan være med til at identificere bå
den, d.v.s. type, navn, evt. sejlnummer, 
skrog- og dæksfarve samt evt. særlige 
kendetegn, samt oplysninger om bå
dens sejlplan, eller til hvilket område bå
den sejlede hen. 

Som oftest er anmelderne kun i stand 
til at give nogenlunde sikre oplysninger 
om de/den ombordværende, hvorimod 
beskrivelse af båden, og hvor den om
trent befinder sig, sjældent kan oplyses i 
tilfredsstillende grad. Manglende sikre 
oplysninger medfører unødvendige res
sourcekrævende og for samfundet kost
bare eftersøgninger. Værre er det dog, 
hvis udeblivelsen skyldes et havari eller 
en ulykke, og at hjælp forsinkes som føl
ge af forkerte eller mangelfulde oplys
ninger. Spørgsmålet om redning eller 
død kan afhænge af, om eftersøgning 
kan iværksættes på grundlag af rigtige 
og tilstrækkelige oplysninger. 

Havnemestre og havnefogeder landet 
over kender også tilfulde henvendelser 
om både, som ikke er kommet hjem i 
rette tid, og til den store bekymring og 
ængstelse, de pårørende føler. 

Det var derfor ikke så underligt, at det 
var en havnemester, der fik ideen til et 
skema, som rigtigt udfyldt, dels kan vir
ke forebyggende, dels hjælpe myndig
hederne med oplysninger til brug ved en 
eftersøgning. 

Forebyggende derved, at når tids
punkter og aftaler er nedskrevet, så 
»glemmes« det ikke så let at overholde 
disse. 

Hjælp ved eftersøgninger derved, at 
skemaet, når rubrikkerne er udfyldt, giv
er alle nødvendige oplysninger. 

Sammen med Søsportens Sikker
hedsråd udformedes et udkast til et ske
ma, som korrekt udfyldt ville indeholde 
de væsentligste af de oplysninger, som 
er nødvendige for politi og sørednings-
tjeneste i en eftersøgningssituation. 

(fortsættes side 19) 

Alt i 
glasfibermaterialer 

og værktøj 
Polyester fra kr. 10,85 pr. kg 
Glasfibermåtter fra kr. 16,70 pr. kg 
Gel-top coat fra kr. 18,50 pr. kg 

Alt i glasfiberarbejder og 

forsikringsskader udføres. 

Rika-plast 

Krogsbækvej 5 
2610 Rødovre 
02 - 91 52 03 

NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser 
Vindviseranlæg 

Logge 
VHF-radio 

Olietøj 
Termotøj 

Landgangstøj 
Spil og blokke 

Evinrude og Volvo motorer 

Nødudstyr, raketter 
Zodiac gummibåde 
Fldder, drivankre 
Komplet jollebeslags-
program - RWO 
Selvbyggermaterialer 
Eget riggerværksted 
VH F-radiokursus 
- og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S. 
TLF. (01) 58 30 45 



Vi er i Køge og ikke i Stege. Nå! Mutter ved jo hvor jeg sejlede hen. 

Selvom en sejltur er nok sa vel forberedt, sa kan der hænde noget uforudset, sa man ikke er i stand til at kontakte sine 
parørende i land som aftalt. Dette kan helt naturligt skabe ængstelse hos de, der venter, og sejlerne kan befinde sig i en 
situation, hvor de har brug for hjælp. 

Den ventende i land - fartøjets kontaktperson - bør i sadanne tilfælde kunne oplyse myndighederne om: Efter hvilket 
fartøj der skal søges, samt i hvilket farvandsomrade eftersøgningen bør iværksættes. 

Derfor er nedenstående skema lavet. Brug det! Hav et udfyldt eksemplar ombord og et hos kontaktpersonen i land. 

Fartøjsoplysninger: 
FABRIKAT BADENS NAVN LÆNGDE m DRIVKRAFT: sæt x FABRIKAT BADENS NAVN 

BREDDE m SEJL 

HJEMMEHAVN/BRO/PLADS DYBDE m MOTOR HJEMMEHAVN/BRO/PLADS 

RADIO: sæt x SEJL + 

MOTOR SÆRLIGE KENDETEGN (SKROGFARVE/SEJLFARVE/NR. I SEJL) VHF 

SEJL + 

MOTOR SÆRLIGE KENDETEGN (SKROGFARVE/SEJLFARVE/NR. I SEJL) 

WALKIE ARER 

NB! Et farvefotografi af baden kan være til hjælp. 

Sikkerhedsudstyr: (Sæt X hvis udstyret er ombord) 
REDNINGSVESTE RAKETTER RØGSIGNAL FLØJTE HORN PROJEKTØR LYGTE ILDSLUKKER FLADE JOLLE 

Personoplysninger: 
FARTØJETS FORER/NAVN OG ADRESSE DUELIGHEDSPRØVE 

JA NEJ 
ØVRIGE OMBORDVÆRENDE/NAVNE/ADRESSER/ALDER PABØRN 

Fartøjets fører bør huske: 
at meddele kontaktpersonen eventuelle ændringer 

hvad angar ombordværende, anløbshavne, dato
er og klokkeslet 

at telefonere til kontaktpersonen pa de aftalte tids
punkter samt 

at kontakte politiet såfremt der ikke fas forbindelse 
med kontaktpersonen, eller det oplyses, at politiet 
er blevet underrettet om udeblivelsen. 

Aftalte telefonnumre: 

Fartøjets kontaktperson bør huske: 
at foretage de ændringer, der matte blive meddelt af 

fartøjets fører, i sit eksemplar af RUTEPLANEN 

at være pa det aftalte telefonnummer pa de aftalte 
tidspunkter samt 

at underrette politiet såfremt der ikke bliver opnået 
kontakt pa et aftalt tidspunkt + _ timer. 
NB! I sadanne tilfælde skal ruteplanen pa forlan
gende afleveres til politiet. 

KONTAKTPERSONS POLITIETS (POLITISTATION NÆRMEST KONTAKTPERSON) 

SPAREKASSEN sils 
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RUTEPLAN 
A: Ved sejlads nær hjemmehavn bør farvandsområde eller fiskeplads oplyses. 
B: Ved langturssejlads bør man oplyse den valgte sejlrute, såfremt der mellem 2 havne kan benyttes flere ruter. 

PLANLAGT - ANLØBSHAVN FORVENTET TELEFON NOTATER 
ÆNDRET - ANLØBSHAVN ANKOMST AFGANG KONTAKT 

DATO KL. DATO KL. DATO KL. (SEJLRUTE/FISKEPLADS) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

g 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

Copyright Sparekassen SDS og Søsportens Sikkerhedsråd 
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Pæleormen: 
ved N.O.N. Rylen 

Hvad skal du dér, du kan jo ikke kom
me ind mellem pælene. 

Næh, men havneudvalget i S.S.F. 
har givet mig den plads! 

Jaså - har de fundet øjemålet! 
Ak ja - det er kun for seende. 

Hvorfor skal vuggerne enten skilles ad 
eller brændes på S.S.F.s plads! 

Hold da helt kæft m/k, det kunne jo 
ellers gå hen og ligne en bådeplads, 

fy - da - fy. 

En Pæleorms larmende oplevelse 
ved S.S.F.s før så pæne gavl. 

En skøn solskinsdag, hvor alt ånder 
fred og bladgrønt, fik jeg lyst til at gå på 
pælebesøg. Før jeg nåede den nærme
ste pæl, for jeg sammen ved en hvæ
sende lyd. 

Jeg strakte min sammentrukne krop, 
og modigt nærmede jeg mig klubhusets 
gavl i forventning om at se en ildspyen
de drage, der vellystent spillede med sin 
røde tunge. 

Ved fremkomsten til hushjørnet, kom 
jeg mere til at tænke på det betrængte 
landbrugs tærskeværk. Med øreværn i 
ørerne, og øjnene vildt opspærrede, fa
rer jeg sammen ved synet af et ukendt, 
formentlig måne-gespenst og stirrer 
vildt efter det nærmeste pælehul. 

Efter at have sundet mig og sat mig til 
rette i pælens bløde ved, får jeg ro til at 
læse kæmpeskriften: 

ICE CUBES. 

I håb om at det ikke er uværdigt at 
oversætte det til dansk, drister jeg mig til 
at gætte på isterninger, og så falder an
dre terninger på plads: 

Har I hørt, at S.S.F. har skiftet navn 
til Whisky-klubben (hørt i sejlklubben 
Lynetten.) 

Så kom ikke og sig, at S.S.F. ikke har 
smag. 

•  ••O D  

AL i 

(fortsat fra side 17) 

For at et sådant skema skal få den ret
te udbredelse, er det nødvendigt, at det 
er trykt i et så stort oplag, at det kan 
komme alle sejlere i hænde. Fremstilling 
af en sådan tryksag koster imidlertid 
mange penge, men her trådte Spare
kassen SDS velvilligt til. SDS har beko
stet alle udgifter ved skemaets fremstil
ling og trykning foreløbig i 300.000 ek
semplarer. 

Søsportens Sikkerhedsråd håber, at 
tryksagen vil virke efter sin hensigt pri
mært ved at unødvendige eftersøgnin
ger undgås, at eftersøgninger kan 
iværksættes på et sikkert grundlag og 
hjælp til evt. nødstedte hurtigt når frem, 
samt at færre pårørende til sejlere ud
sættes for uro og bekymringer. 

Skemaet »Hvis båden savnes« vil lig
ge fremme i mellemgangen mellem kon
toret og Skipperstuen, og vil iøvrigt kun
ne fås på alle havnekontorer landet 
over, ligesom de vil kunne fås ved hen
vendelse til sparekassen SDS's filialer i 
hele landet. 

V i  ~ V\ V  

Nå, ja, Tuborg havn har da også deres vartegn 

Køb og salg 
Sejlbåd sælges 
Neptun 24 fod, langkølet, aluminium 
rullebom, dacronsejl, glasfiberbelagt 
dæk + evt. næsten ny motor. 

Klargjort og søsat maj 1981. 
Kr. 16.000 (havneplads haves). 
Henvendelse: Kjeld Sørensen, 
Limfjordsvej 59, 2720 Vanløse. 
Tlf. 01 - 19 69 19. 
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Bankender 
dækker 

hele Amager 

£»> Amagerbanken 
••3^ - den er nærliggenae 

Bankender 
dækker 

hele Amager 

£»> Amagerbanken 
••3^ - den er nærliggenae 

1981 Hv*rd*g« Lardag* 

S»n og 

helligdag* 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf. (01) 57 61 06 

Bankender 
dækker 

hele Amager 

£»> Amagerbanken 
••3^ - den er nærliggenae 

Jan. 

Febr 
X 

X 

11-14 

11-14 

X 

X * 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf. (01) 57 61 06 

Bankender 
dækker 

hele Amager 

£»> Amagerbanken 
••3^ - den er nærliggenae 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

13-18 

11-18 

11-18 

11-18 

11-18 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-14 

9-14 

9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf. (01) 57 61 06 

Bankender 
dækker 

hele Amager 

£»> Amagerbanken 
••3^ - den er nærliggenae 

Aug. 

Sept 
13-18 

13-18 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-14 

9-14 

9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf. (01) 57 61 06 

Bankender 
dækker 

hele Amager 

£»> Amagerbanken 
••3^ - den er nærliggenae 

Okt 

Nov 

Dec 

3 13-18 

" 13-18 
= .M, 

9-14 

9-14 

11-14 

9-14 

9-14 

9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf. (01) 57 61 06 

Bankender 
dækker 

hele Amager 

£»> Amagerbanken 
••3^ - den er nærliggenae 

ALT TIL DIN BÅD 

ALT TIL DIG SELV 

ALT TIL DEN RIGTIGE PRIS 

HUSK: Vores prisgaranti gælder 
selvfølgelig fortsat for SSF's 

medlemmer. 

Ring efter prøver og få et tilbud. Ring efter prøver og få et tilbud. an 

(fil 
Arne Olsen 
Offset DAN SAILS 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . TIf. 01-269509 ... 
\ \ 

il
l̂

S
 

CZZ KASTRUP MARINE SERVICE«. 

KMS BÅDUDSTYR 
V \ J  1 y J Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

. STURLjSGADE 12K 623æ KBH S. 

CZZ KASTRUP MARINE SERVICE«. 

KMS BÅDUDSTYR 
V \ J  1 y J Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 
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S.S.F. AUGUST 1981 Nr. 8 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 65 16 
Bestyrelsesværelset.... 01 59 35 80 
Restaurationen 01 58 32 96 
Havnekontoret 01 58 14 24 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. O, tlf. (011 26 28 55 
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (011 83 11 33. 

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. O, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S 55 79 39 

Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Østrigsgade 17, 1. th., 2300 Kbh. S 59 54 02 
- og festudvalg. Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Genuavej 22 A 59 79 95 

Skolechef: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle Jens Johansen, Rødager Allé 67, 1., 
repræsentant: 2610 Rødovre kl. 9.00 - 16.00 02 -91 44 11 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 S 58 79 49 
Målere: Jørgen Madsen, 

Platanvej 18, st., 1810 København V, 

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

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

• ' i / i f 
-

1 
fk i u i /m/f m * 
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Referat af bestyrelsesmøde 
den 1. juni 1981 kl. 19.00 

Dagsorden: 
1. Protokol 
2. Beretning 
3. Havn og Plads 
4. Klubhus og Fester 
5. Sejlerskolen 
6. Juniorafdelingen 
7. Kapsejlads 
8. Joller 
9. Motorbåden 

10. Sikkerhed 
11. Bladet 
12. Eventuelt 

Der var afbud fra Bente Bang Chri
stensen og sekretæren, Else Thuring. 
Formanden foreslog, at protokollen i 
sekretærens fravær føres af redaktøren. 
Bestyrelsen godkendte denne dispositi
on. 

1. Protokol: 
Protokollen fra sidste bestyrelses

møde oplæstes og blev godkendt. 

2. Beretning: 
Rønne Sejlklub takker for opmærk

somheden i anledning af klubbens 50-
års jubilæum; Bente Bang Christensen 
vil repræsentere S.S.F. ved en fest i den 
anledning. 

FORSIDEBILLEDET: 
Sigal og Hgai får præmien for deres 
3' plads i pulje 2 
Foto: Fiol ger Møller 



Formanden har ved forhandling op
nået en gunstigere forrentning af klub
bens bankbøger. Til gengæld vil banken 
kræve et gebyr på 30 kroner årligt for 
deponering af et par præmieobligatio
ner. Formanden foreslog, at man nu 
sælger disse, og et bestyrelsesmedlem 
købte dem til kurs 120. 

Dansk Sejlunion har holdt hovedbe
styrelsesmøde i S.S.F. Det forløb til al
les tilfredshed. 

Et medlem med 14 års anciennitet 
uden havneplads foreslår i et brev, at 
der flyttes en pæl, sådan at han med sin 
brede båd kan komme ind på en ledig-
bleven plads. Bestyrelsen var enig om, 
at flytning af pæle er en generalforsam
lingsbeslutning, og om at pæle der stod 
længere ude i havnebassinet, var til ge
ne for sejladsen. 

Dansk Søassurance oplyser, at det vil 
koste 20.000 kr. at forsikre bådene ved 
optagning og søsætning med en selvri
siko på 2.500 ved hvert skadesforløb 
(Værftsansvarsforsikring). Bestyrelsen 
drøftede påny optageforholdene i 
S.S.F. 

Et juniorudvalgsmedlem har fået slået 
en kontaktlinse i vandet under arbejde 
for klubben. Det menes, at Dansk 
Idræts Forbunds forsikring vil dække, i 
modsætning til, hvis det havde været 
briller. 

Ansøgning om støtte til VM i Yngling 
bevilgedes med 900 kr. 

Ansøgning om støtte til 5-0-5 delta
gelse i K.S.Open i Kerteminde blev af
slået. 

Det blev præciseret, at der kun ydes 
støtte til Danmarksmesterskaber, Nordi
ske Mesterskaber, Europamesterskaber 
og Verdensmesterskaber, og at en an
søgning skal foreligge inden arrange
mentet. 

Klubhusudvalget blev anmodet om at 
foretage razzia i klubhuset med henblik 
på at bortvise ikke-medlemmer i nogle 
weekender. 

Rimeligheden i at holde portene luk
ket i weekender drøftedes. Der var enig
hed om at portene lukkes lørdage og 
søndage, således at medlemmer, der 
har ærinder med biler, kan låne nøgle 
hos Kirstine. 

Kirstine havde fået tildelt S.S.F.s hæ
derstegn på sin 60-års fødselsdag. 

Formanden meddelte, at han holder 
ferie i tiden 5/6 til 1/7. Næstformanden 
fungerer så længe. 

3. Havn og Plads: 
Henning Jensen referede forløbet 

af orienteringsmødet for havneplads-
søgende og betegnede dettes forløb 
som meget positivt. 

Tildelingen af lånepladser og havne
fogedens kompetance diskuteredes. 
Det vedtoges, at kritisable forhold skulle 
påtales. 

Henning Jensen roste forholdene på 
jollepladsen. 

Der skal indhentes tilbud om opsæt
ning af stikkontakter på molen ved ka
nalen foran klubhuset. 
4. Klubhus og Fester: 

Pinsemorgen afholdes på jollepladsen 
som sædvanlig, selv om det kolliderer 
med top-cup. Vagn Preisler vil kontakte 
Bent Knudsen om arrangementet. 

M/K West havde overfor Vagn Preis
ler udtalt sig rosende om West's tur til 
S.S.F. 

Det oplystes, at der har været foreta
get razziaer mod ikke-medlemmer, men 
at der ikke havde været mange udvis
ninger. 

Havneudvalget vil skaffe plads til 
svenske gæster i pinsen. 

5. Sejlerskolen: 
Intet. 

6. Juniorafdelingen: 
Fra Israel kommer der 10 juniorer + 1 

leder + 3 medhjælpere + 2 ungdoms-
sejlere på besøg i tiden 22. juli til 5. au
gust Det er en uge tidligere end bereg
net. 

Juniorlederen har undersøgt mulig
hederne for billigere transport ved gen
visitten i Israel. Rejsecentret kan gøre 
det for 1800 kr. 

Falsled forærer en opti-jolle til Israel. 
Den vil blive transporteret af et svensk 
selskab. 

Juniorer på 14 til 19 år vil tage på Pin
setur uden følgebåde. Bestyrelsen god
kendte dette med det forbehold, at de 
skulle blive i Sundet. Havnepengene 
måtte de selv betale. 

Flipperjollerne er sejlklare, men sejle
ne er elendige. Det godkendtes, at der 
købes et nyt stel sejl. 

En forsvunden benzintank er ikke 
kommet til veje. Der er indkøbt en ny. 

Der er planlagt ferietur for juniorer 
den sidste uge i juni. Bollen er med som 

Husk! Husk! 

Det koster 100,00 kr. ekstra hvis 

kontingent og 
pladsleje 

der er forfaldet 1.7. 1981 ikke er betalt 15.9.1981 

Kontingent pr. haivår: 
Aktive kr. 135,00 
Passive . kr. 50,00 
Juniorer kr. 75,00 

Skurleje pr. enkelt skur: 
incl. forsikring kr. 63,00 

+ moms 22% kr. 11,65 

Pladsleje 
pr. m2 kr. 29,00 

+ moms 22% kr 6,40 

Ved betaling af pladsleje skal gyldig an-
svarsforsikringskvittering forevises. 
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iHUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE, 
NÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE. 

følgebåci, og brændstof betales af klub
ben. 

7. Kapsejlads: 
Opti-stævne blev afholdt den 9. og 

10. maj med deltagelse af 32 joller. Der 
var planlagt 5 sejladser, men på grund af 
svag vind blev der kun afholdt 4. Før
stepladsen gik til Dragør. Bedste 
Sundby-placering var en 5. plads. 

»Forterne Rundt igen« samlede 64 
både den 17. maj, men kun 24 gennem
førte inden tidsfristens udløb; årsagen 
var svag vind. 

8. Joller: 
»Svajerne« rykker tættere og tættere 

på jolleslæbestedet. Henning Jensen 
mener, at der er ved at blive oprettet et 
svajeudvalg og anbefaler jolleudvalget 
at kontakte dette. 

Der er problemer med cykler og hun
de på jollepladsen. Jolleudvalget må 
selv tackle disse. 

Der var enighed om, at trimaraner, 
der var for brede til slæbestedet, skulle 
afvises. 

Jollehuset trænger til maling - udval
get kan få materialer til dette hos plads
manden. 

De planlagte skure på jollepladsen vil 
blive bygget, når pladsmanden er fær
dig med at sætte både i vandet. 

Jolleudvalget vil gerne have lov til at 
bygge telt til brug ved reparationer af 
joller. Havneudvalget vil se på sagen. 

9. Motorbåde: 
Øresundsrunden blev afholdt den 31. 

maj med 9 deltagere - 4 svenske og 5 
danske. Danskerne tog alle præmier. 
Der var bl.a. en meget flot eskadresej-
lads. Opgaverne vil blive bekendtgjort i 
medlemsbladet for at skabe større inte
resse for motorbådsløb. 

10. Sikkerhed: 
Ildslukkerne skal på plads. 

11. Bladet: 
Rettelser til love og reglementer vil 

blive optaget i juni-juli nummeret, men 
snarlig genoptryk af lovhæftet kommer 
på tale. 

12. Eventuelt: 
Der vil være bal i klubhuset pinse

lørdag med deltagelse af de svenske 
gæster. 

Der efterlyses bedre justits med frihol
delse af pladsen ved tankanlægget. 

Mødet hævet kl. 01.00. 

Hans Guldager 
formand 

Holger Møller 
referent 

Problemer på jollepladsen 

HUSK 
Navigation / Tovværkskursus 

starter først i oktober. Tilmelding hos Skolechefen. Angående tid, sted og pris se opslag på tavlen. 
Hvert kursus kan tage ca. 20 elever. 

Det er nødvendigt at sejle 
men det er også nødvendigt at lære at sejle 

Skolechefen 
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Fra top-cup-festen 

Bent Knudsen byder velkommen 
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Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02 - 90 20 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5 A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. . 
Telf.: 01 - 50 63 65. 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 92 03 

14 raske dage. 
I 14 dage vajede det israelske flag fra 

råen på masten i S.S.F., som et vidnes
byrd om, at der var et ualmindeligt be
søg. 21 israelske sejlere - juniorer med 
ledere — gæstede vor klub på udveks-
lingsbasis med et tilsvarende antal dan
ske juniorer, der skal på genvisit til Israel 

Aktivitetskalender 
for Juniorafdelingen 1981 

Reklamestævne for sejlsporten, 
Amager Post Cup - For optimister. 

B-stævne, S/K Lynetten (alternativ hvis 
Amager Post Cup ikke gennemføres). 

Kredsmesterskab A B, 
Sundby Sejl-Forening - For optimister. 

A-stævne, Dragør Sejlklub 
- For optimister. 

B-C-stævne, Kastrup Sejlklub 
- For optimister. 

Klubmesterskab for ynglinge og optimister. 

Alle A-stævner tæller til A-kredsmesterskab. 
Alle B stævner tæller til B-kredsmesterskab (undtagen 12. september i Kastrup). 

22. - 23. august 

22. - 23. august 

29. - 30. august 

12. - 13. september 

12. september 

19. - 20. september 

Besøg fra Israel 
til oktober. Aftalen kom i stand under en 
ferietur som Hans og Lilli Guldager sam
men med et af vore svenske medlem
mer, Nick Elmstein, var på i 1980. 

Ved gæsternes ankomst måtte mod-
tagelseskomiteen tage forgæves til Ka
strup, idet en forbindelse i Amsterdam 
svigtede, men vel ankommet til Sundby 
blev de modtaget af den israelske am
bassadør i Danmark, R. Waldan, der 
bød dem velkommen, inden de blev for
delt til deres værter. Besøget var nemlig 
baseret på, at israelerne boede privat 
hos de juniorer, som skal på genvisit. 

Det primære formål med besøget var, 
at gæsterne skulle stifte bekendtskab 
med vore joller - optimist og flipper, 
som ikke kendes i Israel, men udover 
sejladserne var der også arrangeret en 
rundtur i København og udflugter med 
bus. Den ene af disse gik til Vikingemu
seet i Roskilde og Roskilde Domkirke, 
og frokosten blev indtaget i Roskilde 
Sejlklubs dejlige klubhus. Der var også 
samme dag besøg på jernalder-boplad
sen i Lejre. Navnlig dette besøg vakte 
stor interesse hos de unge mennekser, 
der fik en dialog i gang med de »optræ
dende« jernalderfolk. 

Lilli i samtale med den isralske ambassadør Israelerne venter spændt på, hvem de skal bo hos 



mm 

Hans Guldager byder velkommen til Danmark 

Nick Elmstein havde også inviteret til 
et besøg i Ramlosa, hvor han bor. Turen 
dertil foregik i klubbens skolebåde og i 
både, der af medlemmer stilledes til dis
position til formålet. Det blev ret så 
barsk en sejltur, men herom vil vor ud
sendte korrespondent berette i næste 
nummer. 

En anden udflugt gik til Danmarks 
Akvarium, Kronborg og Fredensborg. 
Under sidstnævnte var israelerne meget 
duperede over, at man uhindret kunne 
færdes så nær dronningen uden et stør
re sikkerhedsapparat. 

Lørdag-søndag var der kapsejlads, 
hvor ynglingene blev bemandet med en 
dansk fører og to israelske gæster, 
medens der i Flipper og Optimist kun var 
danske besætninger. 

Resultaterne af sejladserne blev i Flip
per: 
1. Hans Guldager/ 

Charlotte Schou-Jo 6 points 
2. Henrik Green Jensen/ 

Bolette Guldager 

Optimist: 
1. Brian Hansen 
2. Carsten Lehm 
3. Søren Jacobsen 
4. René Poulsen 
5. Ulrik Meisel 
6. Henrik Petersen 

9 points 

6points 
9points 

34,4 points 
35,7 points 
39,4 points 
41,7 points 

I Ynglingene blev der sejlet i to puljer 
Pulje 1: 

1. Danni/Yuval Ben Gai 
2. Shimon Spector/Elliot Danckner 
3. Ran Ben Ami/Avigdor 

Ambassadør R. Waldan bringer en hilsen fra am- Zila Danckner hjælper med indkvarteringen 
bassaden 

Elitesejler ...ohøj 
Her er 6 friske priseksempler på en topsikring. 

(Fast havneplads, glasfiberbåd og 5 skadefri år). 
1/i årlig inkl. statsafgift i 1981 for sejlbåde med indenbordsmotor, motorsejlere 

og motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob - ikke planende og uden z-drev. 

Selvrisiko Præmie 

Sum 70.000 kr. 
2500 kr. 499 kr. 

Sum 70.000 kr. 1250 kr. 597 kr. 

Sum 90.000 kr. 
2500 kr. 624 kr. 

Sum 90.000 kr. 1250 kr. 720 kr. 

Sum 130.000 kr. 
3000 kr. 807 kr. 

Sum 130.000 kr. 1500 kr. 921 kr. 

Sum 175.000 kr. 
3000 kr. 1041 kr. 

Sum 175.000 kr. 1500 kr. 1152 kr. 

Sum 225.000 kr. 
4000 kr. 1143 kr. 

Sum 225.000 kr. 2000 kr. 1294 kr. 

Sum 325.000 kr. 
5000 kr. 1372 kr. 

Sum 325.000 kr. 2500 kr. 1563 kr. 

4 

W'ig* 

Fast præmie, fast selvrisiko 

topsikring o 
Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 02-65 3311, bådafdelingen lokal 396 og 562 



Margit, Mette, Jørgen og Jens får en tak for hjælpen 

Pulje 2: 
1. Gil Mokotov/Liot Kariza 
2. Yuval Dzor/Avishai 
3. Hgai/Sigal 

Præmieuddelingen søndag aften af
sluttedes med diskotek. 

Som punktum for de hektiske dage 
holdtes en fest i klubhuset, hvor der blev 
holdt tale på fire sprog. Hans talte 
dansk, Lilli oversatte til engelsk, den is
raelske leder, Zila Danckner til hebraisk 
og endelig kom Nick Elmstein på svensk 
(det var ikke altid, han oversatte ordret, 
men kom med nogle pudsige improvisa
tioner). Der var S.S.F.krus til alle gæs
ter, slips og emblem til ledere, og Nick 
fik slips og kasketpude. 

Festen sluttede med diskotek, der 
blev forsinket af strømafbrydelsen, men 
i stedet underholdt gæsterne med fæl
lessang. 

Der hersker ingen tvivl om, at besøget 
var en stor succes, og at der kan blive 
tale om en gentagelse, men først skal 
vore juniorer af sted til oktober. 

Sigal, Yuval og Avigdor klarede at sejle alene /' Yngling 
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Hans og Charlotte: Vinder i Flipper 

Brian: Vinder i Optimist 

Henrik og Bolette: Nr. 2 i Flipper 

Ran Ben Ami og Avigor: Nr. 3 i pulje 1 
Dwora og Yostin var tidligt oppe iivtu tuuiy^n for 
at træne i kajak 



Shimon og Eliott: Nr. 2 i pulje 1 Yuval og Danni: Nr. 7 i pulje 7 

IS»» 

Der holdes tale på fire sprog 

Nick betænkes med et slips 

ZHa får også S. S. F. -emblem og dertil et askebæger 

Bordene dækkes til 60 

IKUP fP^IP G******™ 

i 
Den sidste aften 
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Nye medlemmer -
som søger optagelse 

i Sund&g. SejlLfaownu 

A 73 Ole Christensen 
Sofiegade 1, K. 

A 288 Pelle Hansen 
Holmbladsgade 50, S. 

A 340 Peter Suhr 
Prinsessegade 75, K. 

A 342 Preben K. Kristensen 
Rødegård 2 B, S. 

A 419 Ole Jensen 
Væreborvej 44, Bagsværd 

A 478 Mikael Spange Thomassen 
Amagerbrogade 30, S. 

A 551 Leo Chr. Hansen 
Liflandsgade 12, S. 

A 557 Peter L. Hansen 
Følfodvej 230, S. 

A 603 Torben Vest 
Lobeliavej 19, S. 

A 775 Erik Kjærnø 
Nyrnberggade 49, S. 

A 784 Wivi Thorhauge 
Roarsvej 23, F. 

A 844 John Ch. Speiermann 
Kong Volmers Vej 12, S. 

A 854 Allan Høy Jacobsen 
Bøhmensgade 16, S. 

A 870 Gregers B. Hansen 
Selsøvej 26, Skibby 

A 884 Alice Fogt Andersen 
Kirkegårdsvej 10, S. 

A 885 Lasse Lerdorf 
Stevnsvej 15, Køge 

A 893 Klaus Reinhold 
Polensgade 52, S. 

A 929 Per Østergård 
Ravennavej 12, S. 

A 933 Erik Nicolaisen 
Ved Kløvermarken 4, S. 

A 1020 Preben Max Auerbach 
Overgaden 30 B, K. 

A 1021 I. J. Poulsen 
Elbagade 17, S. 

A 1025 Hans P. Larsen 
Fælledvejens Passage 8, N. 

A 1035 Jens J. Kollerup 
Estervej 19, Hellerup 

A 1045 Bjarne Kallesøe 
Italiensvej 83, S. 

A 1073 Max Hou Jensen 
Stubmøllervej 12, SV. 

P 144 Ulla Frederiksen 
Tovværksvej 2, S. 

J 108 Michael Pedersen 
Engvej 55, S. 

J 109 Jan Lindgård Høyer 
Engvej 186, S. 

J 110 Ole Thorn 
Øresundsvej 22, S. 

J 111 Tom Heiner Borup 
Frankrigshusene 10, S. 

J 112 Susanne Hou Jensen 
Veronikavej 19, NV. 

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af SSF. Protest skal 
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

Det stod i 
medlemsbladet for 
25 års siden. 

Sundby Sejl-Forening har nu modta
get sin andel af benzinpengene. Efter 
fordelingen af de 400.000 kroner, blev 
der 14.745 til Sundby Sejl-Forening. 

»Klaus« den rare vovse, kender åben
bart sine pligter og lader ingen, som har 
slået på »Nordkaperens«s klokke slippe 
for at betale den eengang vedtagne 
femogtyveøre til juniorfonden. Den bli
ver ved at halse og gøre vrøvl, indtil den 
hører mønten falde i bøssen. 

Optimistjollen har fået en vældig po
pularitet i Norge. Det er knapt et år si
den, at Moritz Skaugen indførte den 
første båd herfra. Nu myldrer de frem 
omkring Oslo. Der kalder man dem 
»Olabåt« - »Ola« er betegnelsen for, 
hvad der kan være allemandseje. 

Torskegilde. Traditionen tro vil vi i år 
som tidligere afholde torskegilde i klub
huset, og efter aftale med krofar har vi 
fastsat dette til lørdag den 6. oktober. 

Revuen 1957. En del af vore medlem
mer har ønsket, at vi ved vor kommende 
forårsfest søger gennemført en revy, og 
festudvalget vil efterkomme dette øn
ske. 

Masteskure - og andre skure. Med 
den snarlig forestående afrigning for øje 
må masteskurene ryddes nu, - ligesom 
de gamle skure, som ikke anvendes, for
di medlemmer har bygget nye skure på 
den søndre plads, også må ryddes. End
videre mangler mange skure numre -
sørg for at disse påsættes - nu. 

Efterårsgeneralforsamlingen 
afholdes 

Søndag den 25. oktober 

kl. 9.00 
Dagsorden i næste nummer. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 - 58 79 29 & 01 - 58 79 49 
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Sakset fra Billed Bladet: 
Kære læser 

Dette brev er fra ferielandet - eller ret
tere ferievandet. Igen i år er vi i vores lille 
motorbåd, draget ud for at se Danmark 
og danskerne fra søsiden. Både landet 
og beboerne tager sig godt ud. 

Vinteren og foråret igennem har man 
gået og drømt om denne tur. Kort er 
gransket og bøger hentet fra biblioteket. 
I år vil vi til Goteborgs skærgård, til Oslo
fjorden eller Flensborg Fjord eller Vend
syssel rundt, men det ender altid som 
det plejer med Svendborg og de omlig
gende øer. Og hvert år starter vi med at 
lægge ind til en af de hyggeligste havne 
på Sjælland, Sundby Sejlforenings 
havn, der er gravet ud lige syd for Ben
zinøen og Pyrolyseværket tre-fire km fra 
Rådhuspladsen. Ja, selv om det ikke ly
der særlig romantisk, så er det alligevel 
en hel lille eventyrverden. Havnen er 
bygget af sejlglade københavnere og 
amagerkanere i begyndelsen af 20'erne 
og anlagt med små bitte haver, hvor 
bådejerne dyrkede blomster, persille og 
radiser og lavede en lille bænk, så de 
kunne sidde halvanden meter fra deres 
båd og nyde den. Eller få en bajer med 
naboen. 

Nu er haveløjerne næsten væk, men 
hyggen og hjælpsomheden i denne lille
verden er stadig den samme. 

Mange af sejlforeningens medlemmer 
bor i små og billige lejligheder og ofrer 
alle deres penge på skibet, som så er de
res beboelse sommeren igennem. 

Og aldrig møder man flinkere folk. 
Hvis jeg ser deres karakteristiske klub
stander i en fremmed havn, prøver jeg 
altid at komme til at ligge i nærheden. 
For får man problemer med motor eller 
båd, så er hjælpen altid lige så nær som 
manden fra Sundby. 

Vi kom der søndag eftermiddag, og 
der var sing song i klubhuset med hav
nefogeden som en glimrende pianist, 
der ledte fællessangen kompasset 
rundt. 

Næste morgen tøffede vi mod Syd
fyn, en stille mandag morgen uden an
dre sejlere end os. En kilometer fra 
Sundby Sejlforening opdagede vi tre 
mennesker i en åben jolle. En af dem 
stod og svingede med en orange plastic
spand. Det viste sig, at de tre Sundby
sejlere havde fået motorstop aftenen 
før. 

Vi slæbte de forkomne ind. De havde 
hverken haft trøjer eller jakker med og 
fortalte rystende af kulde, at de i den 
stille aften tydeligt havde hørt sangen 
fra klubhuset. 

Det var godt at gøre lidt gengæld for 
megen gæstfrihed i Sundby. De takke
de for hjælpen, og den ene sagde tæn
derklaprende: 

- Nu mååå I riiigtiiig råååhyyygge jer. 
Og det vil vi så gøre. 

Ib Johannesen 

Takker 

Hjertelig tak for den venlige opmærk
somhed i forbindelse med klubbens 50 
års jubilæum. 

Beck 
formand for Rønne Sejlklub 

Tak til bestyrelse og medlemmer af 
S.S.F. for opmærksomheden i anled
ning af min 50 års fødselsdag. 

Arne Olsen 

Vagtordning 'Qt 

<S> 

'4É "V S/ Gælder alle medlemmer med båd 
i havn eller på land. 

Også ejere af joller uden og med sejl og motor 

Alle oplysninger er opslået på tavlen ved kontoret i klubhuset. 

Yderligere oplysninger hos næstformanden 
Telefon 58 49 37. 

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22 

SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES 

Næstformanden 
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Pæleormen: 
ved N.O.N. Rylen 

Pæleormen: 
Ham den guldtressede betler han, 

eller venter han regn - ! 
Hå-h, ham med den udstrakte hånd 
Nej-da, han går og byder hjertelig vel

kommen til S.S.F., mod betaling 
forstås— !!! 

Åh ja, de penge, de penge... 

Pæleormen: 
Hvorfor skal der stå Sundby Sejl-

Forening på hvert eneste skur - ? 
Medlemmerne skal da kunne se, hvor 

de ikke må slås - ! 
Åh ja -, men der er jo intet S.S. F.-skilt 

på P-pladsen - ! 
Nåh nej -, et fristed skal de jo ha'-. 
Meget slående— !!! 

Og så var den BOLLEN der gik i fisk -, 
og blev til FISKE-BOLLEN. 

Om 
vejrmeldinger 

Der har på det sidste været en del di
skussion om værdien af Meteorologisk 
Instituts vejrmeldinger og om en sam
menlægning af de forskellige institutter. 

Men det er nu rart at have hørt vejr
meldingen, inden man tager af sted. 

Vi bringer her, hvor du kan høre vejr
meldinger: 

Kalundborg langbølge 245 kHz (kan 
aflyttes overalt i Danmark). 
Hverdage: 0545 - 0845 -1150 -1800 - 0005 
Søndage: 0745-1150-1800-0005 

FM I: samme som Kalundborg med 
undtagelse af udsendelsen kl. 0845 (der 
kun sendes over langbølge). 

FM II: De lokale programmer bringer 
vejrmeldinger i forbindeisse med ny
hedsudsendelserne. 

FM III: Korte vejrudsigter (Uden angiv
elser af vindretninger) i forbindelse med 
nyhederne hver fulde time. 

Vejrmeldinger kan fås ved at dreje: 

KTAS-området: 
0053 vejrmelding for Storkøbenhavn 
0054 landsvejrmelding 

JTAS-området: 
0053 vejrmelding for Jylland 

Sønderjylland: (04-området) 
0053 vejrmelding fra Karup luftvejrtje
neste 

Flyvevejrtjenesten, Statens Luftfarts
væsen, giver oplysning om bl.a. vind
forhold på telf. nr. 01 - 51 37 81 (auto
matisk). 

Havnepenge i Råå. 
Ved et nyligt foretaget besøg i havnen 

i Råå er det oplyst at også S.S.F.-med
lemmer skal betale havnepenge. 

Vor havnefoged er underrettet om, at 
gæster fra Råå fremtidig skal betale 
havnepenge hos os. 

Vagtordningen 
starter den 1. oktober. 

Du kan allerede nu bestille din vagt 

Se opslag pa tavlen 
Mere om vagtmandsordningen i næste blad. 

iiiiiiiiiiiilig 
Det ør nu du melde dig til undervisning i 

Navigation og tovværk 
Se andet sted i bladet. 
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KASTRUP MARINE SERVICE«. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Kapsejladser 
i S.S.F. -
1981 

2. halvsæson 
Onsdag 26. august kl. 19.00 Aftensejlads 

Lørdag 29. august 
Søndag 30. august 

Opti- kredsmesterskab 
Opti-kredsmesterskab 

Onsdag 2. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 5. september 
Søndag 6. september 

Klubmesterskab - Joller 
Klubmesterskab - Joller 

Onsdag 9. september kl. 18.30 Aftensejlads 

Lørdag 12. september 
Søndag 13. september 

Stoppenålsstævne 
Stoppenålsstævne 

Lørdag 19. september 

Lørdag 19. september 

Kastrup afholder sejlads for 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. giver også points 
Klubmesterskab - juniorer 

Lørdag 26. september S.S.F. afholder sejlads for giver også points 
Kastrup, Lynetten og S.S.F. 

Søndag 27. september Forterne rundt 

Lørdag 3. oktober Old Boys-sejlads /damesejlads 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 



Vagtordning 
Vagtordning etableres igen i år i tiden fra 1. oktober 1981 til april 1982. 
Vagtordningen omfatter alle medlemmer under 65 år, der har bådplads i 

havnen eller på land (sommer- og/eller vinterplads) og gælder foruden 
sejl- og motorbåde også for ejere af sejljoller, motorjoller, rojoller og skyde
pramme. 

Alle, der er omfattet af ordningen, skal melde sig til en nattevagt. De 
eneste, der er undtaget, invalide- eller folkepensionister samt medlemmer, 
der er over 65 år. Det er S.S.F. uvedkommende, hvilket medlem, der tager 
vagten, blot det er rigtigt medlemsnummer, der bliver skrevet i logbogen. 

De medlemmer, som ikke ønsker at deltage i vagtordningen, og som 
ikke på anden måde sørger for, at vagten blive taget, skal betale 200 kroner 
i ekstrakontingent. 

Vigtigt: 
Alle, der ifølge ovenstående er fritaget for vagt, det være sig folke- eller 

invalidepensionister samt medlemmer over 65 år, skal ringe til vagtchefen 
for at få annulleret deres vagt, også selv om de fik annulleret sidste år. 

Al henvendelse angående vagtordningen skal ske torsdag i kontortiden 
til næstformanden. 

Alle praktiske oplysninger vedrørende vagtordningen er opslået på tav
len i klubhuset. 

Bent. P 

+ 
Tak 

Gode venner og sejlerkammerater 
modtag min hjerteligste tak for venlig 
opmærksomhed ved Åge Andersens bi
sættelse. 

Lissi Andersen 

Svagførefesten 
afholdes 
lørdag den 26. september. 
Vi er som sædvanlig taknemmelige for en håndsrækning til transport 
af vore gæster fra medlemmer med bil, og fra medlemmer med 

hænderne skruet rigtigt på til hjælp i køkken og ved servering. 

Henvendelse til festudvalget 

Til salg 
1 stk. Brenderup landevejstrailer - total 
450 kg. - last 325 kg. med lyspanel. 

Lyspanel kan indregistreres. 
2.200 kr. 
Hvis du er el-installatør og kan lave 

lys i sommerhus, har det også interesse 
- huset ligger ved Kløvermarksvej. 

Venligst P Nielsen 
01 -5593 40 

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD; 

Før De sejler ud: 

1. Forvis Dem om, at vejret 
er godt nok. 
Er De i tvivl, så bliv i land. 

2. Vær sikker på, at fartøjet 
er i god stand, og at der 
er fornødent sikkerhedsud
styr om bord. 

Hvem kommer med den største fisk 
Der er mange præmier at hente 

Fisketur 
afholdes lørdag den 29. august. 

Startskuddet går kl. 10.00 
Vejningen starter kl. 16.15 

du skal være inden for molerne 
kl. 16.00 

Se efter opslag i klubhuset 
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Krebsefest 

på Flakfortet 

Bindende tilmelding senest 

torsdag den 17. september i kontortiden 

Deltagergebyret er afhængig af dagsprisen på krebs. 

Transport til Flakfortet kan arrangeres for de »bådløse« 

Alt i 
glasfibermaterialer 

og værktøj 
Polyester fra kr. 10,85 pr. kg 
Glasfibermåtter fra kr. 16,70 pr. kg 
Gel-top coat fra kr. 18,50 pr. kg 

Alt i glasfiberarbejder og 

forsikringsskader udføres. 

Rika- plast 

Krogsbækvej 5 
2610 Rødovre 
02 - 91 52 03 

NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser Nødudstyr, raketter 
Vindviseranlæg Zodiac gummibåde 

Logge Flåder, drivankre -
VHF-radio Komplet jollebeslags-

Olietøj program - RWO 
Termotøj Selvbyggermaterialer 

Landgangstøj Eget riggerværksted 
Spil og blokke VHF-radiokursus 

Evinrude og Volvo motorer - og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S. 
TLF. (01) 58 30 45 

15 



Banken der 
dækker 

hele Amager 

»Aojv. f 
H **•-
i ̂  7 
l • autos«-.« 

Amagerbanken 
den er nærliggenae 

Banken der 
dækker 

hele Amager 

»Aojv. f 
H **•-
i ̂  7 
l • autos«-.« 

Amagerbanken 
den er nærliggenae 

1981 Hverdag« Lardage 

S*n - og 

LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevei 200 

DK-1432 København K 
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Jan 

Febr 

X 

X 

11-14 
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X 

X 
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April 

Ma, 

Juni 

Juli 

11-18 
11-18 
11-18 
1118 

9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 

9-14 
9-14 
9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Aug 

Sept 

13-18 
13-18 

9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 

9-14 
9-14 
9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Okt 

Nov 

Dec 

1 13'18 

i 13-18 

3 ,3-,a 

9-14 
9-14 

11-14 

9-14 
9-14 
9-14 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevei 200 

DK-1432 København K 

Tlf. (01) 5761 06 

Banken der 
dækker 

hele Amager 
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Amagerbanken 
den er nærliggenae 

ALT TIL DIN BÅD 

ALT TIL DIG SELV 

ALT TIL DEN RIGTIGE PRIS 

HUSK: Vores prisgaranti gælder 
selvfølgelig fortsat for SSF's 
medlemmer. 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

»V 

DAN SAILS 

TLF. 01 57 6717 
STURLASGADE 12 K 23QO KBH S 
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S.S.F. SEPTEMBER 1981 Nr. 9 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 65 16 
Bestyrelsesværelset.... 01 59 35 80 
Restaurationen 01 - 58 32 96 
Havnekontoret 01 58 14 24 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 28 55 
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33. 

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01)26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S 55 79 39 

Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Østrigsgade 17, 1. th., 2300 Kbh. S 59 54 02 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Genuavej 22 A 59 79 95 

Skolechef: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle- Jens Johansen, Rødager Allé 67, 1., 
repræsentant: 2610 Rødovre kl. 9.00 - 16.00 02 - 91 44 11 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 S 58 79 49 

Målere: Jørgen Madsen, 
Platanvej 18, st., 1810 København V. 

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

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Referat af bestyrelsesmøde den 
3.8.81 kl. 19.00. 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og Plads 
Punkt 4 Klubhus og Fester 
Punkt 5 Sejlerskole 
Punkt 6 Juniorafdeling 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Bente Bang Christensen og Jens Jo
hansen var begge fraværende på grund 
af ferie. Jørgen Haar var fraværende på 
grund af sygdom. 

Punkt 1. Protokol: 
Protokollen fra forrige bestyrelsesmø

de blev oplæst og godkendt af en samlet 
bestyrelse. 

Punkt 2. Beretning: 
Formanden fortæller, at vi i øjeblikket 

har 21 unge sejlere på besøg fra Israel. 
De har sejlet adskillige sejladser her, 
samt været rundt og se København, 
Roskilde og Helsingør. De unge fra Isra
el har ligeledes været på en sejltur til Rå i 
Sverige, hvor de besøgte og blev be
værtet af et af vore medlemmer Nick 
Elmstein. Besøget var meget vellykket. 
Den 30.9.81 rejser 21 af vore unge sejle
re til Israel på genvisit. 

FORSIDEBILLEDET: 
Y D 31 bemandet med Israelere under besøget fra 
Israel. 



Dansk Sø har fremsendt akter på den 
forsikringssag, der kører vedrørende bå
den »Tilla«. Sagen er overgivet til fore
ningens sagfører, der vil køre sagen for 
os. Sagen er for såvel forsikringsselska
bet som for sejlforeningen blevet en 
principsag, idet S.S.F. henviser til vore 
love vedrørende medlemmernes egen ri
siko ved op- og nedtagning af både. 

Indkomne breve og takkekort blev 
oplæst. 

S.S.F. har modtaget en check på 
15.000 kr. fra Københavns kommune 
som tilskud til hjælp til betaling af op
gravning af vor indsejlingsrende. 

To medlemmer har skriftligt ansøgt 
bestyrelsen om tilskud til økonomisk at 
kunne deltage i Nordisk Cup for 505 jol
ler den 25. - 27/7 81. Stævnet der afhol
des i Sverige var samtidig et udtagelses-
stævne til VM. Bestyrelsen bevilgede 
500 kr. Samtidig ansøger de to unge sej
lere om tilskud til at sejle ved verdens
mesterskabet, der skal afholdes i Italien, 
hvis de bliver udtaget. I tilfælde af udta
gelse bevilgede bestyrelsen 1500 kr. til 
de to unge sejlere. 

Reinhardt Hansen har udført et stort 
arbejde ved på en liste at opføre kalde
numre på samtlige medlemmer i S.S.F. 
med VHF-radio. Bestyrelsen var enige 
om at mangfoldiggøre listen og udlevere 
den til de medlemmer, der har tegnet sig 
på listen. 

Bygningen af de nye skure er påbe
gyndt. Desværre viser det sig, at der er 
fjernet 100 m løbende træ plus 2 sokkel
sten, til trods for at materialerne var til
dækkede. Bestyrelsen var enige om, at 
der straks måtte indkøbes nyt materiale, 
således at skurene kan færdiggøres. 

Der er sket forskellige tyverier fra 
jollepladsen, bl.a. benzin fra knallerter 
og øl fra jollehuset. Jollesejlerne fortæl
ler, at det først er efter, at juniorerne har 
fået lov til at komme i jollehuset, at tyve
rierne er begyndt. 

Ifølge foreningens love skal bådene 
fjernes fra pladsen den 15.6. Der er 
medlemmer, der stadig har både ståen
de på pladsen. Havneudvalget vil bede 
pladsmanden om at samle disse både i 
et hjørne på pladsen. 

De 3 af bådene, der står på pladsen, 
tilhører slettede medlemmer. De 3 har 
via anbefalet brev fået besked på at fjer
ne deres både. De 2 anbefalede breve er 
kommet retur med adressat ubekendt. 
Disse 2 både vil via vor sagfører blive sat 
i Statstidende, og hvis ingen reagerer, 
vil bådene blive solgt. Den 3. båd er ikke 
noget værd, men foreningen vil indkal
de en syn- og skønsmand. 

Sluttelig oplyser havneudvalget, at 
dækket på en båd er blevet beskadiget 
Set. Hans aften af gløder fra jollesejler
nes bål. 
Punkt 4. Klubhus og Fester: 

Den 29.8.81 vil der blive afholdt fiske
konkurrence. Klubhusudvalget samt 
motorbådsrepræsentanten vil stå for ar
rangementet. Den 26.9.81 afholdes den 
årlige svagførefest. Den 3.10.81 er der 
tur til motorbådsklubben West. Den 
17.10.81 afriggergilde og den 25.10.81 
generalforsamling. Klubhusudvalget 
sluttede med at fortælle, at man igen i år 
vil afholde krebsefest på Flakfortet. Det 

_bliver den 19.9.81 kl. 14.00. 
\ 

Punkt 5. Sejlerskole: 
; Tyveknægtens bom er blevet repare

ret. Sejlerskolen starter igen efter som
merferien den 3.8.81. 

Punkt 6. Juniorafdeling: 
Intet. 

Punkt 7. Kapsejlads: 
Kapsejladschefen oplyser, at top-cup 

sejlsportsmæssigt gik godt til trods for 
den ringe tilslutning. Bestyrelsen var 
enige om, at man også næste år ville sej
le sejladsen »Rundt om Sjælland«. 

T 

Den 13 og 14/6-81 blev der i S.S.F. 
afholdt Sjællandsmesterskab for Pirat
joller. Aftensejladserne genoptages den 
5.8.81. Den 8. og 9/8 81 vil der blive af
holdt yngling- og optimiststævne. Den 
29 og 30/8 sejles der i S.S.F. kredsmes
terskab for optimistsejlere, og den 5 og 
6/9 er der klubmesterskab for joller. 

Punkt 8. Joller: 
Intet. 

Punkt 9. Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 10. Sikkerhed: 
Ildslukkeren på nordre plads er fyldt 

op påny. Der vil blive monteret en ild
slukker i nærheden af benzintanken op
lyser motorbådsrepræsentanten. 

Punkt 11. Bladet: 
Intet. 

Punkt 12. Eventuelt: 
Intet. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
sekretær 

Punkt 3. Havn og Plads: 
Havneudvalget oplyser, at en last

vogn lastet med tømmer har påkørt og 
ødelagt vort hegn på søndre plads. Man 
har ikke kunnet finde den skyldige, men 
han vil blive eftersøgt. Skaden beløber 
sig til ca. 2.000 kr. 
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Referat af ekstraordinært bestyrel
sesmøde den 24.8.81 kl. 18.00. 
Claus Akkermann fraværende på grund 
af familiefest. 
Punkt 1 Shoppen 
Punkt 2 VM for Yngling afholdt i 
Norge 

Punkt 1: 
Bestyrelsen har erfaret, at »Shop

pen« ikke kører til medlemmernes til
fredshed, idet åbningstiderne ikke bliver 
overholdt. Ej heller forefindes der nok 
varer, der kan dække medlemmernes 
behov. Det er især mangel på brænd
stof, der har været et problem. Mange 
medlemmer har måttet sejle til andre 
havne for at tanke op. Forpagteren var 
indkaldt til mødet, og man foreholdt 
ham problemerne. Han var selv klar ov
er, at han havde svigtet med hensyn til 
åbningstiderne. Han fortalte endvidere, 
at han havde fået fyldt brændstof på 
tankene. Med hensyn til varemangelen 
fortalte han, at grunden var uvidenhed. 
Han var ikke klar over, hvor stort behov
et var, kan kendte heller ikke de forskel
lige skruer og beslag, der kunne blive 
brug for. Forpagteren fortalte dog, at 
han i denne sommer havde indhentet så 
megen erfaring, at han var sikker på, at 
han næste sommer ville have al form for 
maling, lakker, bundfarve, beslag o.s.v. 

Efter at forpagteren var blevet bedt 
om at vente udenfor, diskuterede besty
relsen problemet, og man blev enige om 
at give forpagteren en chance indtil den 
28.9.81. Hvis han inden for denne tid 
stadig ikke overholdt åbningstiderne, 
ville man opsige kontrakten med ham. 
Dette blev foreholdt forpagteren, der er
klærede sig indforstået. 

Punkt 2: 
Norsk Sejlunion har sendt en klage

skrivelse til Dansk Sejlunion, der om
handler en del klager over danske 
Yngling-sejleres opførsel under VM i 
Norge her i sommer. Der var bl.a. klage 
over spiritusmisbrug og dårlig opførsel 
ved forskellige receptioner, hvor bl.a. 
den norske konge deltog. 

To Yngling-både (privatejede) fra 
S.S.F. havde deltaget i Norge. 

Mandskabet fra disse både var ind
kaldt til mødet. 

Alle klager blev enkeltvis forelagt 
dem. Vore unge sejlere fortalte, at de ik
ke havde deltaget i noget af det i klage
målet omhandlede undtagen det første 
punkt, der gik ud på, at der ikke var be
talt 20 kr. pr. døgn pr. mand for at slå 
telt op på græsplænen på en skole. De 
unge fortalte, at grunden til at de ikke 
havde betalt var den, at de ikke havde 
fået at vide, at de skulle betale for at lig
ge der. 

Formanden sluttede med at gøre dem 
opmærksomme på, at de måtte være 
forberedte på, at de ville blive kaldt til 
møde i Dansk Sejlunion. 

Mødet slut kl. 21.00. 

Hans Guldager 
formand 

Nye medlemmer — 
. som iøger optagelse 

'•j\ i 

A 12 Ove Birch Frederiksen 
Reberbanegade 53, S. 

A 77 Erik Rønn, 
Rosenlyparken 48, Greve Str. 

A 519 Per Feldvoss Olsen, 
Flensborggade 61, V 

A 1050 Gitte Ingelise Petersen, 
Godthaabsvej 24 A, F 

A 1083 John Andersen, 
Cumberlandsgade 8, S. 

P 25 Bent Jahns, 
Godthaabsvej 24 A, F 

J 113 Peter V. Jensen, 
Paduavej 12, S 

J 114 Maja Hansen, 
Njalsgade 51, S. 

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af SSF. Protest skal 
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

Else Thuring 
sekretær 

„Jeg må vist have blundet et øjeblik." 

6 
Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk 
duelighedsprøve eller anden 
nautisk eksamen giver 
ekstra 10% rabat 

Lystfartøjsforakring L°"^ækkende servicenet 

01-141618 

Dansk Søassurance 
Danish Marine Insurance 
Niels Juels Gade 11,1016 København K. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 - 58 79 29 & 01 - 58 79 49 
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På vej mod O-punktet 
I agterspejlet i SogM 7/81 var I så venlige at sakse 12 

samling som incl. formandens beretning var på 10 si
der. 12 Hnier med udtalelser fra et medlem, Preben Niel-

om, at bestyrelsesmedlem Henning Jensen er en for
drukken sut og et udueligt havneudvalgsmedlem, for

nem mange år, hvilket gav sig udtryk i, at medlemmer
ne incl. Preben Nielsen på samme generalforsamling 
genvalgte Henning Jensen med akklamation. 

Om hans ædruelighed kan det kun siges, at den er 
fuldstændig sober i hans daglige virke, og i privatlivet 
adskiller den sig ikke fra andre sejlere i dette land. 

I øvrigt kan det undre os, at bladet ikke hæfter sig 
ved de positive ting på samme generalforsamling. Bl.a. 
vedtoges det at bygge nyt toilet- og baderum på hav
nen til et beløb mellem 300 og 400.000 kr., betalt af 

an 
se i vore love, og som eksisterer i 11 andre sejlklubber 
under DS. Men I turde måske ikke for annoncøren? 

Godt nok er Sejl og Motor økonomisk forbundet 

sætter I på denne linie, som bladet i den sidste tid har 
ført ikke mindst i rubrikken Agterspejlet, hvor jeres 
medarbejder ikke tør lægge navn til, bliver I intet værd 
for sejlsporten. 

I samme rubrik skriver i, at Dansk Sejlunion mener, 
Hjortnæs er i 
noget vås og 

sen har kun fået 6.128 kr. til sammenligning, hvilket 

plakat ind på Sejlerdagen, hvor l vidt og bredt 
fortælle, at nu havde I givet 5.000 kroner til en 

mm 
punktet 

MOToREADfeKUJfiftÉN 

uuvw 

Optagning af både ved private vognmænd 
kan kun finde sted mod forevisning af 
kvittering for betalt vinterpladsleje. 
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Tekst og foto: William Kleis 

Den årlige fisketur blev også i år en 
succes. 

Selve fiskekonkurrencen fandt sted 
mellem klokken 9 og 16. Vejret var pænt 
friskt, og i den anledning holdt de store 
fisk fridag. På de deltagende både blev 
der derfor kun halet få og små fisk op. 

Da tiden nærmede sig, gjorde Pløk sig 
klar til slutskuddet, der faldt præcis 
kl. 16.00, kun få minutter efter, at den 
sidst registrerede båd nåede inden for 
molerne. 

Herefter gik man over til den spæn
dende vejning og måling af fangsterne. 
Undervejs forekom der et par protester 
fra deltagerne. Henning »Skæg« ville 
have anerkendt en fangst på 28 muslin
ger, og Preben »Vognmand« ville have 
godkendt en krabbe. 

Men der var ingen nåde hos over
dommer Pløk; protesterne blev afvist, 
blandt andet fordi fangsterne ikke var 
rensede (hvordan renser man en mus
ling, endsige en krabbe, der ikke frivilligt 
vil smide skallen?) 

Efter vejningen var der tid til at nå 
hjem og skifte tøj til spisning i klubhuset, 
hvor Kirstine serverede en dejlig kraftig 
skipperlabskovs. Under spisningen spil
lede S.S.F.s husorkester. 

Efter spisningen skred man over til 
præmieoverrækkelsen. 

1. præmien, en cykel fra Stjerneborg, 
blev vundet af Grete »Vognmand« Ja
cobsen for den største fisk, en torsk på 
1,6 kg. 

2. præmien, en trillebør fra A.C.Smith, 
gik til Svend »Røg« på båden Helios, 
med en torsk på 1,5 kg. 

3. præmien, en redningsvest fra J.P. 
Bacher, blev vundet af Henning Larsen 
på båden Bente, for en torsk på 1,0 kg. 

Præmien, en smuk sammenplantning 
fra Ottos Blomster, for den længste 
fisk, en hornfisk på 71,2 cm, gik til 
Svend Kiffer på båden Bongo. 

Præmien for den mindste fisk, på 55 
gram, en stor frugtkurv fra Dragør 
Frugt, blev vundet af Susanne Ronild 
på båden Orion. Susanne havde fanget 
et par stykker i denne størrelse som hun 
ivrigt havde fodret på hjemturen. 

Fisketuren 

Præmiebordet inden uddelingen 

Pløk klar til at affyre s/utsignalet 

Bollen når inden for molen inden kl. 16. 

Her måles den længste hornfisk 
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GENERALFORSAMLING 

Følgende er på valg: 
Formanden, Hans Guldager. 
Kapsejladschefen Klaus Akkermann. 
Juniorlederen Jørgen Haar. 
En repræsentant for Havn og Plads, 

Arne Olsen. 
En repræsentant for Klubhus og Fester, 

Vagn Preisler. 
Jollerepræsentanten, Jens Johansen. 
En suppleant, Orla With. 
Et juniorudvalgsmedlem Finn Staalfoss. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. oktober kl. 9.00 
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Søndag den 
25. oktober 
kl. 9.00 
præcis 
i klubhuset 

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



Den lykkelige vinder af 2. præmien 

Præmien, en flaske hvidvin fra marke
tenderiet, Kongelundsvej 250, for den 
mest sjældne fisk, en ulk, gik til »Røde 
Mogens«. 

For flest fangne fisk var præmien en 
S.S.F.-trøje skænket af Shoppen. 
I denne gruppe var to både, Orion og 
Bollen, lige med hver 5 fangne fisk, så 
der måtte trækkes lod om præmien, 
som gik til Orion. Susanne Ronild prø
vede straks præmien. 

Grethe prøvekører præmien for den største fisk 

Efter præmieoverrækkelsen blev der 
spillet op til dans. Imens solgtes lotteri
er, og også her var der mange flotte ge
vinster at hente i de forskellige serier. 

Efter lotteriet fortsatte musikken og 
dansen til ud på de små timer for de 
godt 150 tilstedeværende... 

Redningsvesten prøves Susanne får en kurv 

Afriggergilde 
Lørdag den 17. oktober 1981 

kl. 18.30 

Menu: Oksesteg med krølfedt - Vi rødvin 
Is med chokoladesovs - portvin, madeira 
Kaffe med småkager. 

Pris for dette: 85,00 kr. 

Billetter hos Kirstine 

Susanne vandt også en trøje - måske en stortrøje 
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Plambech vinder altid i lotteriet Tarzan var ikke ked af at være stedfortræder for Svend Kiefer 

fovværkskursus 

Tilmelding 
Se opslag på tavlen 

Starter onsdag den 21. oktober 

Møde for havnepladssøgende 
Der afholdes møde for havnepladssøgende medlemmer i 

Pejsestuen onsdag d. 30. september 1981 kl. 19.30. 
På mødet vil udvalget, som blev nedsat d. 20. maj d.å., rede

gøre for forslag til en ny ekspektanceliste. 
Repræsentanter for bestyrelsen vil være til stede. 
Mød vel op. 

Udvalget. 
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Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02 - 90 20 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5 A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. . 
Telf.: 01 - 50 63 65. 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 92 03 

Da Jørgen Haar har fået arbejde i ud
landet for et stykke tid, har juniorudval
get besluttet, at Jens Green træder ind i 
bestyrelsen frem til efterårsgeneralfor-
samlingen. 

På et juniorudvalgsmøde har Jens 
Green bedt Jørgen Jensen og Jens An
dersen om at hjælpe med arbejdet i for
bindelse med Ynglingene, hvilket de 
indvilgede i, ligeledes frem til efterårsge-
neralforsamlingen. 

* 

Program 
For ynglinge-sejlerne vil programmet 

frem til optagning af bådene se således 
ud: 

Der afholdes klubmesterskab d. 19.-
20. sept. 81. 

Førerprøver afholdes d. 26. sept. 81, 
med Jørgen Jensen og Jens Andersen 
som censorer. Skolechefen Bent Peter
sen vil være overcensor ved prøverne. 

Optagning af bådene vil ske d. 17.-18. 
okt. og Jens og Jørgen vil være til 
stede. 

Amager Post Cup 
Til Amager Post Cup d. 22. aug. 1981 

i Christianshavns Voldgrav, havde 
S.S.F. 12 deltagere med, både A, B og 
C-sejlere. 

Takket være velvillige forældres 
hjælp, forløb transport, tilrigning og af
rigning meget fint for S.S.F.-sejlerne 
under de lidt primitive forhold. 

Brian Hansen blev bedst placeret 
Sundbyer med en flot 9. plads af de 94 
tilmeldte både. 

1. præmien - en optimistjolle udsat af 
Den Danske Bank - blev vundet ved 
lodtrækning af vores nabo, Sejlklubben 
Amager Strand, men derudover var der 
flotte præmier til de første 30, og til alle 
deltagerne var der en »sejlerbag« fra 
Amager-Posten og en solskærm. Det 
blev en god dag for alle, selv om vejr
guderne ikke var med arrangementet, 
og der ind imellem var mere vand over 
end under bådene. 

• 

Holdkapsejlads for 
Yngling 

I week-enden d. 22.-23. august sejle
de Sundby Sejl-Forening en flot 2. plads 
hjem i holdkapsejladsen for Yngling. 

I sejladsen, der var arrangeret af 
»FREM«, sejledes der om »Sølvynglin
gen« og SSF's hold bestod af Y63 - Y64 
og Y 101. 

Damesejlads 
Lørdag d. 5/9-81 deltog vore ynglin

ge i den årlige damesejlads i Taarbæk, 
og Margit Christensen i Y 31 blev den 
bedst placerede af pigerne med en 6. 
plads i det store felt på 25 både. 

Opti - Kredsmesterskab 
I weekenden d. 29. - 30. august 81 kå

redes kredsmesteren for B-sejlere ved et 
stævne i Sundby Sejl-Forening. 

Lørdag morgen startede uden vind, 
men da klokken var 10 blæste det 10 
sekundmeter, og efter at vi havde kon
taktet 2 vejrtjenester, der ikke lovede 
mindre vind den dag, tværtimod, ene
des vi om at aflyse og ses igen søndag 
morgen. Her lykkedes det at gennem
føre 4 sejladser i et strålende vejr med let 
vind. 

Der var 17 både til start, og kreds
mester blev 4113 Morten Nielsen fra 
Dragør, som, især da vinden løjede over 
middag, viste stabil sejlads. 1. præmien 
var dog først hjemme, efter at nr. 2 -
3504 Jesper Wieder blev disket på en 
styrbord-bagbord. 

Bedste Sundbyer blev Ulrik Meisl på 
en 4. plads. 

Resultatliste: 
1 og kredsmester: Morten Nielsen, Dragør, 2 Jes
per Wieder, Dragør, 3 Lars Petersen, Kastrup, 4 
Ulrik Meisl, 5 Henrik Marthin, Kastrup, 6 Søren 
Ramla, Lynetten, 7 Anders Jespersen, Dragør, 8 
Karsten Nellemann, Lynetten, 9 Carsten Lehm, 
S.S.F., 10 Ole Andersson, Lynetten, 11 Ian Pe
tersen, S.S.F., 12 Lars Rønsholt Andersen, 
S.S.F., 13. Tonny Povlsen, S.S.F., 14 Christian 
Paludan, S.S.F., 15. Karsten Haar, S.S.F. 

• 

Vinterens program for optimist
sejlere vil blive endeligt fastlagt og trykt i 
næste nummer af klubbladet, samt 
meddelt hver enkelt sejler; dog vil der 
blive afholdt instruktionsaftener/dage 
for I og H'ere. 

Kursus i navigation 
se opslag på tavlen 

starter tirsdag den 6. oktober 
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Vagtordning 
Gælder alle medlemmer med båd 

i havn eller på land. 
Også ejere af joller uden og med sejl og motor 

Alle oplysninger er opslået på tavlen ved kontoret i klubhuset. 

Yderligere oplysninger hos næstformanden 
Telefon 58 49 37. 

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22 

SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES 
Næstformanden 

HUSK AT MEDBRINGE KVITTERING FOR BETALT ANSVARSFORSIKRINGSPRÆMIE, 
IMÅR DU BETALER HAVNEPLADSLEJE. 

Alt i 
mmm 

glasfibermaterialer 
og værktøj 

Polyester fra kr. 10,85 pr. kg 
Glasfibermåtter fra kr. 16,70 pr. kg 
Gel-top coat fra kr. 18,50 pr. kg r1 Gel-top coat fra kr. 18,50 pr. kg 

Alt i glas fiberarbej der og Alt i glas fiberarbej der og 

forsikringsskader udføres. 

Rika- plast 

Krogsbækvej 5 
2610 Rødovre 
02 - 91 52 03 

u ImKSSS 

11 



Banken der 
dækker 

hele Amager 
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Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

DAN SAILS 

TLF. 01 576717 
STURLASGADE 12 K 23QO KBH S 
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S.S.F. OKTOBER 1981 Nr. 10 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 65 16 
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80 
Restaurationen 01 58 32 96 
Havnekontoret 01 - 58 14 24 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. O, tlf. (01) 26 28 55 

Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01) 83 11 33. 

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S 55 79 39 

Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Alle 27, Kastrup 51 75 30 

og festudvalg: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Genuavej 22 A 59 79 95 

Skolechef: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jørgen Haar, 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 02 - 90 20 34 

Jolle- Jens Johansen, Rødager Allé 67, 1., 
repræsentant: 2610 Rødovre kl. 9.00 - 16.00 02 -91 44 11 

Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 S 58 79 49 

Målere: Jørgen Madsen, 
Platanvej 18, st., 1810 København V. 

Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 58 4311 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 
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Referat af bestyrelsesmøde 
den 7.9.81 kl. 19.00 

Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 10: 
Punkt 11: 
Punkt 12: 

Protokol 
Beretning 
Havn og Plads 
Klubhus og Fester 
Sejlerskole 
Juniorafdeling 
Kapsejlads 
Joller 
Motorbåde 
Sikkerhed 
Bladet 
Eventuelt 

Jens Johansen meldte afbud på 
grund af arbejde. Jens Green deltager i 
stedet for Jørgen Flaar, der for tiden ar
bejder i udlandet. 

Punkt 1: Protokol. 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

oplæst og godkendt af bestyrelsen. 

Punkt 2: Beretning. 
Formanden oplyser, at man endnu 

ikke har fundet den vognmand, der har 
påkørt og ødelagt hegnet på søndre 
plads. Hegnet skal nu repareres. 

Et takkebrev fra Israel er modtaget. 
Heri udtrykkes glæde over besøget i 
Danmark. 

Bestyrelsen vil fremsende anmod
ning til Københavns Kommune om for
længelse af vor lejekontrakt. 

Fra K.D.Y. har vi modtaget kopi af et 
brev, de har sendt til Norsk Sejlunion. I 
brevet undskylder de de unges opførsel 
under VM. Sundby Sejl-Forening sen-

FORSI DEBILLEDET: 
Der flages over top for de svagføre. 
Foto: Holger Møller. 



der brev til Dansk Sejlunion i denne an
ledning. I brevet vil der blive gjort rede 
for vore unges svar på de beskyldninger 
Norsk Sejlunion har rettet mod de dan
ske Yngling-sejlere. 

Et medlem har skriftligt ansøgt besty
relsen om nedsættelse af kontingent, 
idet han er blevet pensioneret. Ansøg
ningen er bevilget, da medlemmet ifølge 
foreningens love opfylder betingelserne. 

Københavns Havnevæsens Arbejder
klub har i brev bedt om at låne vort 
klubhus den 23.4.82 til deres årlige fest. 
Da vi ikke selv har noget arrangement 
den dag, vil de blive tilskrevet om, at de 
er velkomne. 

En Finn-jollesejler har ansøgt bestyrel
sen om tilskud. Han har deltaget i DM i 
Århus. Bestyrelsen har bevilget 468 kr. 
En 505-jollesejler har ligeledes anmodet 
om tilskud, idet han skal deltage i Nor
disk Mesterskab. Bestyrelsen bevilgede 
470 kr. Den samme 505-sejler ansøger 
ligeledes om tilskud til DM i Havnsø. Be
styrelsen bevilgede 150 kr. til transport. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
Et medlem har til havneudvalget be

klaget sig over, at der ikke findes traktor
lin i Shoppen. Bestyrelsen var .enige om, 
at man tager sagen op den 28.9.81 ved 
et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

Skurene på jollepladsen er færdigbyg
get. 

Juniorafdelingen har problemer med 
at få motorjollen op og ned fra slæbe
stedet. Man kunne godt tænke sig at få 
monteret en form for trinbræt for på 
denne måde at lette op- og nedtagning. 
Havneudvalget lovede at tage sig af 
sagen. 

Punkt 4: Klubhus og Fester. 
Svagførefesten ligger nu i faste ram

mer. 
Bestyrelsen var enige om, at der bør 

anskaffes en ny kopimaskine, idet den 
gamle ikke kan klare det forøgede behov. 

— ' • // | g -JZ*} 

Ølpriserne er steget og i denne anled
ning anmoder Kirstine Larsen om lov til 
at sætte priserne op på øl og vand. Be
styrelsen blev enige om, at øllet skal sti
ge med 15 øre. Kirstine Larsen har er
klæret sig tilfreds. 

Klubhusudvalget meddeler, at mikro
fonskabet fremover vil være aflåst. Der 
vil samtidig blive monteret stik uden på 
skabet, det vil sige, at de der benytter 
mikrofon, må affinde sig med den styrke 
mikrofonen er indstillet på. 

Bestyrelsen var enige om, at klaveret 
skal flyttes tilbage til skipperstuen. 

Et bestyrelsesmedlem klager over, at 
toiletterne på pladsen er meget snavsede. 
Klubhusudvalget har lovet at tage sig af 
sagen. Man vil tale med Kirstine. 

Punkt 5: Sejlerskole. 
Sejlerskolen afholder prøve den 3.10.-

81 med Poul Frederiksen og Bent Peter
sen som censorer. Den 6.10.81 starter 
navigationskursus på Peder Lykke 

Skolen. Towærkskursus begynder den 
21.10.81. Dette kursus afholdes i S.S.F. 
Der vil yderligere blive afholdt VHF-
kursus i S.S.F. 

Skolebådene vil umiddelbart efter 
3.10.81 blive afrigget. 

Punkt 6: Juniorafdeling. 
Ved afholdelse af duelighedsprøve for 

juniorer vil Jørgen Jensen og Jens An
dersen være censorer og med Bent Pe
tersen som overcensor. 

Man er ved at lave stativ til opbevaring 
af Optimistjoller. 

Juniorudvalget mener ikke, at Flipper-
jollerne egner sig til elevsejlads. Jens 
Green mener, at man i stedet skulle satse 
på Europajoller. Formanden omtalte ved 
denne lejlighed planerne om at anskaffe 
en ny Yngling samt en Optimistjolle 
mere.Man vil overveje at sælge Flipper
jollerne. 

Yngling nr. 24 og 31 skal sprøjtelake
res til foråret. 

Punkt 7: Kapsejlads. 
Den 8.8 + 9.8 blev der afholdt Yng-

ling- og Optimiststævne. Der var ikke 
mange både tilmeldt. Dette skyldes, 
mener kapsejladschefen, at ferien ikke er 
sluttet på dette tidspunkt. Næste år vil 
man lægge dette stævne på et senere 
tidspunkt af sommeren. 
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Den 29. + 30.8 blev der afholdt kreds
mesterskab for B-optimistsejlere. Der 
var 30 deltagende joller. Den 12. + 13.9 
bliver der i samarbejde med Kastrup af
holdt »Stoppenålsstævne«. Sommerens 
sejladser slutter 27.9.81 med sejladsen 
»Forterne Rundt« og 3.10 med old boys-
sejlads. 

Punkt 8: Joller. 
Intet. 

Punkt 9: Motorbåde. 
Motorbådsrepræsentanten oplyser, at 

fisketuren gik fint. En masse forskellige 
sponsorer havde givet præmierne. Der 
var 50 deltagere i selve konkurrencen, 
om aftenen ved festen var der 90 del
tagere« 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Der er sat ildslukkere op ved benzin

standeren. Sikkerhedsudvalget har kon
trolleret flere både. Man har set efter 
standere, navne og fender. Man har iøv-
rigt fundet bådene i sikkerhedsmæssig 
stand. 

ges en skarpere kurs over for Køben
havns Kommune med hensyn til sodpla
gen fra Svanemølleværket. Formanden 
redegjorde nærmere for sagen og nævn
te bl.a., at kommunen ikke vil udlevere 
en rapport, der er udfærdiget af en uvil
dig instans. S.S.F. er stemt for at følge 
den kurs, som Svanemølle-klubberne 
anlægger. 

Jens Green efterlyste asfalt ved junior
skuret. Jens Green redegjorde endvidere 
for forberedelserne til Israelturen. 

Mødet slut kl. 0.30. 

Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
sekretær 

Elftesefler...ohøj 
Her er 6 friske priseksempler på en topsikring. 

(Fast havnepla'ds, glasfiberbåd og 5 skadefri år). 
1/i årlig inkl. statsafgift i 1981 for sejlbåde med indenbordsmotor, motorsejlere 

og motorbåde med indenbordsmotor u. 20 knob - ikke planende og uden z-drev. 

Selvrisiko Præmie 

Sum 70.000 kr. 
2500 kr. 499 kr. 

Sum 70.000 kr. 1250 kr. 597 kr. 

Sum 90.000 kr. 
2500 kr. 624 kr. 

Sum 90.000 kr. 1250 kr. 720 kr. 

Sum 130.000 kr. 
3000 kr. 807 kr. 

Sum 130.000 kr. 1500 kr. 921 kr. 

Sum 175.000 kr. 
3000 kr. 1041 kr. 

Sum 175.000 kr. 1500 kr. 1152 kr. 

Sum 225.000 kr. 
4000 kr. 1143 kr. 

Sum 225.000 kr. 2000 kr. 1294 kr. 

Sum 325.000 kr. 
5000 kr. 1372 kr. 

Sum 325.000 kr. 2500 kr. 1563 kr. 

Punkt 11: Bladet. 
De bestyrelsesmedlemmer, der er på 

valg ved førstkommende generalforsam
ling blev forespurgt om de ønskede gen
valg. Alle lader sig genopstille. 

Punkt 12: Eventuelt. 
Vagn Preisler oplæste en skrivelse, der 

fra Københavns Sejlunion er tilsendt de 
implicerede klubber. K.S.U. ønskede 
klubbernes opbakning af, at der anlæg

Fast præmie, fast selvrisiko 

topsikring O 
Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 02-653311, bådafdelingen lokal 396 og 562 
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Forterne rundt 
Søndag den 27. september afholdtes 

sæsonens næstsidste arrangement, For
terne rundt. Der var pæn tilslutning - ialt 
ca. 60 både, og de fik - modsat sidste år, 
hvor sejladsen måtte aflyses på grund af 
vindstille - en frisk sejlads i en vindstyrke 
på omkring de 8 m/sek. Turen gik først 
til Pinhåttan fyr, derfra til lystønden ved 
Tårbæk rev og derfra hjem via Middel
grunden. Alle de nævnte mærker skulle 
holdes om bagbord, og banen var ca. 25 
sømil. 

Bortset fra en kollision, der medførte 
en protest, der havner på Sejlunionens 
bord, var det en reel sejlads. 

Resultater: 1. start, 1. løb: Ylva 5, J. Springer, 
Korsør. 2. løb: Listig, Stig Fribo, Lynetten, 
3. løb: Ragnarok, Tom Carlsen Vedbæk. 4. løb: 
Orkanen, Niels Peter Petersen, S.S.F. 6. løb: Ni-
Ni, Birger Præstrud, Frem. 7. løb: Rimfaxe, M. 
Hauschultz, S.S.F. 9. løb: Maj-Britt, Axel Holm, 
Frem. 10 løb: Andrea, P. Helbrink, S.S.F. 11. 
løb: Bebs, Carsten Barner Nielsen, Lynetten. 
2. start, 1. løb: Maj-Britt, Per Holm. KDY. 
2. løb: Gazella, H. Hunskjær, Øst. 3. løb: 1. Mo
ra, Bent Petersen, S.S.F. 2. Dillen, K. Plamberg, 
S.S.F.. 4. løb: Minna IV, T. Andersen, Kastrup, 
5. løb: Godt Nok, Holm, Kastrup. 6. løb: Peder 
Wessel, Jens Green, S.S.F. 7. løb: Vivi, Leif 
Olsen, S.S.F. 8. løb: Cha-Cha, Per Tungelund 
S.S.F. 9. løb: Pop-eye, Finn Schjødt, Enighed. 
10. løb: Jacohei, Bent Andersen, Kastrup. 11. 
løb (Yngling): 1. Yatzy, Kim Steffensen, S.S.F. 
2. Jackpot, Jens Poulsen, S.S.F. 

Alt i 
glasfibermaterialer 

og værktøj 
Polyester fra kr. 10,85 pr. kg 
Glasfibermåtter fra kr. 16,70 pr. kg 
Gel-top coat fra kr. 18,50 pr. kg 

Nye medlemmer - -
som søger optagelse 

i SimMy. SejllfjOAMtnQ. 

A 165 Aase L. Lyngkjær 
Vermlandsgade 72, S. 

A 471 Bo Slemming 
Ole Suhrsgade 14, K. 

A 939 Jørgen Jensen 
Holstebrogade 6, 0 

J 5 Søren Rindal 
Hollands Alle 27, S 

J 17 John H. Bengtsson 
Lybækgade 19, S. 

J 97 Karl-Henning Foged 
Ahrenkildes Alle 7, S. 

J 115 Jørgen Jørgensen 
Røde Mellemvej 94 C, S. 

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af S SF. Protest skal 
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

Alt i glasfiberarbejder og 

forsikringsskader udføres. 

Rika-plast 

Krogsbækvej 5 
2610 Rødovre 
02 - 91 52 03 

NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser Nødudstyr, raketter 
Vindviseranlæg Zodiac gummibåde 

Logge Flåder, drivankre 
VHF-radio Komplet jollebeslags-

Olietøj program - RWO 
Termotøj Selvbyggermaterialer 

Landgangstøj Eget riggerværksted 
Spil og blokke VHF-radiokursus 

Evinrude og Volvo motorer - og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S 
TLF. (01) 58 30 45 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 
25. oktober 
kl. 9.00 
præcis 
i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Formanden, Hans Guldager. 
Kapsejladschefen Klaus Akkermann. 
Juniorlederen Jørgen Haar. 
En repræsentant for Havn og Plads, 

Arne Olsen. 
En repræsentant for Klubhus og Fester, 

Vagn Preisler. 
Jollerepræsentanten, Jens Johansen. 
En suppleant, Orla With. 
Et juniorudvalgsmedlem Finn Staalfoss. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 
Lovændringsforslag 

Forslag nr. 4,1. 
Undertegnede foreslår følgende tilføj

else til lovenes § 4. Efter det 4. punktum 
indføjes: 

Projekter af økonomisk art, som vil 
medføre, at der skal optages lån med 
salg eller pantsætning af foreningens 
ejendom eller løsøre til følge, kan kun af
gøres ved skriftlig afstemning og med 
mindst 2/3 af de rigtig afgivne stemmer. 

Herefter fortsætter teksten som hid
til. Valg til tillidsposter... (Ved rigtig af
givne stemmer forstås: Stemmer der er 
afgivet klart, for eller imod forslaget. 
Blanke eller ugyldige stemmesedler tæl-
ier ikke med.) 

Medl. nr. A 630 
Reinhardt Hansen 

Motivering: 
Da større økonomiske projekter ofte 

kan have vidtrækkende følger for besty
relse og medlemmer, er det ikke reali
stisk, at sagen kan afgøres ved håndso
prækning. Stemmeoptællingen kan væ

re temmelig unøjagtig i en tætpakket sal 
med livlige gemytter. 

Ej heller kan det være rimeligt at een 
enkelt stemme kan afgøre en sag med 
så vidtrækkende konsekvenser. Der må 
være et kvalificeret flertal for, at en sag 
kan betragtes afgjort på et sagligt 
grundlag. 

Reinhardt Hansen 

Ad dagsordenens pkt. 5: 
Andre forslag. 
Forslag nr. 5.1. 
Forslag til tilføjelse til havnevedtægter
nes § 1. 

På generalforsamlingen den 22. marts 
1981 vedtoges følgende: 

I tilfælde af en fartøjsejers død, skal 
der dispenseres fra foranstående regler 
om retten til havneplads, såfremt hustru 
eller mand ønsker overtagelse. Det sam
me gælder samlever(ske), dog samme 
adresse i mindst 2 år. En betingelse for 

at overtagelse kan finde sted er, at på
gældende melder sig ind i foreningen 
som aktivt medlem og erklærer sig ind
forstået med, at han/hun vil være den 
reelle bruger af pladsen. 

Tilføjelse: Endvidere børn over 18 år og 
med mindst 2 års anciennitet. 

Begrundelse: 
Visse af vore medlemmers børn har 

været aktive og mange været juniorer 
og deltaget i forældrenes sejlerliv, derfor 
vil det være urimeligt, at disse børn ved 
arv af forældrenes båd skal forlade SSF 
og de kammerater de har været vant til 
at omgås hele livet. 

Erfaringen viser, at dette tilfælde 
meget sjældent finder sted, idet det kun 
er sket 2 gange de sidste 4 år. 

Knut Petersen medlemsnr. 736 

Lillian Petersen, medlems nr. 30 

•S — 
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Forslag nr. 5.2. 

Forslag til ændring af havneregle
mentets § 4 angående tildeling af hav
neplads i S.S.F. 

1. stk.: Havnepladssøgende medlem
mer skal senest d. 1. marts 1982 tilmelde 
sig ekspektancelisten med oplysning 
om bredde og længde på deres båd. De 
vil da blive opført på listen efter med-
lemsanciennitet regnet fra sidste ind-
meldelsesdato som aktivt medlem. 

2. stk.: Efter denne dato vil evt. ansøge
re blive påført listen i den rækkefølge, 
de indkommer. Er der flere ansøgere på 
samme dato, opføres de efter medlems-
anciennitet. 

3. stk.: For juniormedlemmer gælder 
dog det særlige, at de fortsat efter d. 1. 
marts 1982 kan tilmelde sig ekspektan
celisten løbende - de indplaceres da på 
ekspectancelisten efter deres ancienni
tet. 

4. stk.: Ledigblevne havnepladser tilde
les løbende efter rækkefølgen på eks
pektancelisten. 

5. stk.: Havnepladserne fra nr. 220 til nr. 
261, samt plads-numrene 190 A - 190 B 
+ pladserne mel. 15-16, 94-95, og 323-
324, som tildeles medlemmer på eks
pektancelisten, giver ikke ret til ombyt
ning til større havneplads, medmindre 
medlemmet gennem sin placering på 
ekspektancelisten alligevel står for tur til 
at få pladsen tildelt. 

6. stk.: løvrigt kan intet medlem med 
plads i havnen foretage bytning fra 
mindre til større havneplads, hvis andre i 
havnen eller medlemmer øverst på eks
pektancelisten med større anciennitet 
gør krav på den større plads. 

7. stk.: Ved tildeling af havneplads, skal 
pladsen - senest 3 måneder efter - være 
besat med medlemmets båd af samme 
størrelse, der er søgt plads til. 

8. stk.: For at kunne bevare sin havne
plads, kræves det, at pladsen kun må 
være ledig i et uafbrudt tidsrum på indtil 
2 år, som følger af udskiftning eller repa
ration af båd. 

9. stk.: Havneudvalget kan dog undta
gelsesvis dispensere fra ovennævnte 
tidsrum i stk. 8, når det drejer sig om en 
stor og omfattende reparation, eller hvis 
mere tvingende omstændigheder gør 
det nødvendigt. 

10. stk.: løvrigt skal enhver ledig plads -
udover 4 ugers varighed i tidsrummet 
fra d. 15. juni til sæsonens afslutning -
anmeldes til havneudvalget. 

11. stk.: Sådanne midlertidige ledig
blevne pladser skal tildeles de medlem
mer, der står øverst på ekspektancelis
ten. Tildelingen sker på lånebasis. 

12. stk.: Medlemmer, som opsiger deres 
havneplads, samt medlemmer, der ikke 
tager deres havneplads i brug jfr. de i 
stk. 7, 8 og 9 anførte tidsfrister, mister 
retten til deres havneplads og må på ny 
søge om optagelse på ekspektancelis
ten jfr. de i stk. 2 anførte bestemmelser. 

Som en følge af forslaget, sker føl
gende tilføjelser og sletninger i havne-
reglementet-. 

Havnereglementets § 2, stk. 1 tilføjes: 
»- dog jfr. havnereglementets § 4, 
stk. 7.« 

Havnereglementets § 2, stk. 3 med 
ordlyden, »Derefter skal der uddeles et 
antal mærker af anden farve til medlem
mer, der har længst anciennitet. Antal
let kan variere efter havneudvalgets 
skøn.« - slettes. 

Havnereglementets § 2: Ordlyden, 
»Disse både må benytte ledige pladser.« 
- slettes. 

Havnereglementets § 2: Ordlyden, 
»Således ledigblevne pladser kan kun 
havneudvalget disponere over.« - slet
tes. 

Havnereglementets § 4, stk. 1: Ordly
den, »For at komme på ekspektanceliste 
for uddeling af havnepladser, subsidiært 
lånepladser, skal ansøgning skriftlig 
meddeles bestyrelsen inden d. 1. 
marts.« - slettes. 

Havnereglementets § 4, stk. 2: Ordly
den, »Bestyrelsen udfærdiger herefter 
gældende ekspektancelister for kalen
deråret ud.« - slettes. 

De øvrige stykker i havnereglemen
tets § 4 indføjes som stykkerne 13,14 og 
15 i den rækkefølge, de er vedtaget. 

Den nye ordlyd under punkterne 1-12 
i havnereglementets § 4, samt 
tilføjelserne/sletningerne som foran an
ført, behandles under et. 

Indsendt af: 

Hans Eskildsen, 
Erik Lund Hansen og 

Jørgen Rasmussen 

Forslag nr. 5.3 
Såfremt forslag nr. 5.2 ikke vedtages 

stiller bestyrelsen følgende forslag om 
tilføjelse til havnereglementets § 4: 

Ledigblevne havnepladser tildeles lø
bende efter rækkefølgen på ekspektan
celisten. 

Forslag nr. 5.4 
Bestyrelsen foreslår følgende forhøj

elser af takster: 
Juniorer: Indskud kr. 125,00. Kontin

gent kr. 135,00 årligt. 
Passive: Indskud kr. 125,00. Kontin

gent kr. 135,00 årligt. 
Aktive: Indskud kr. 500,00. 

Forslag nr. 5.5 
Undertegnede medlem A 607 fore

slår, at § 1 sidste stk. i havnereglemen
tet lydende: 

»og/eller 3,10 m bredde«: slettes. 
§ 1 sidste stk. kommer herefter til at 

lyde således: 
»Fartøjer over 13,0 m længde kan ikke 

tildeles havneplads. Bredden mellem de 
eksisterende pæle må udnyttes«. 

Motivering: 
Enkelte pladser i havnen har en større 

pælebredde end 3,10 m. Efterhånden 
som disse pladser bliver ledige, mener 
jeg, at de bør udnyttes fuldt ud til med
lemmernes gavn. Det pointeres, at det 
ikke er meningen, der skal omrokeres på 
pælene af den grund. 

E. Lyngkjær 

Forslag nr. 5.6 
Da det på sidste generalforsamling 

vedtagne forslag om etablering af toilet
bygninger på nordre og søndre moler 
endnu ikke er påbegyndt, vil underteg
nede herved gerne foreslå generalfor
samlingen, at man tager dette projekt 
op til fornyet overvejelse, da jeg stadig 
er af den formening, at de opgivne pri
ser ikke kan holdes. 

Jeg har indhentet tilbud på leje af toi
letvogne med og uden badefaciliteter. 
Priser for leje af sådanne vogne gør det 
muligt at leje os frem til de tilsigtede go
der i en meget lang årrække for de sam
me penge som til byggeriet anslået. 

Medlem A 156 
Poul Holst Jensen 
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Svagførefesten 1981 Næste år 

I 

Det så pænt ud med de pyntede borde 

Så er det sket igen - 134 svagføre 
havde en fornøjelig eftermiddag som 
S.S.F.s gæster til et overdådigt trakte
ment. 

Nok var der i år ikke de kendte navne 
på programmet, men til gengæld var der 
musik for alle pengene, der - lad det 
være sagt med det samme - sørgede for, 
at der ikke var nogen der savnede noget. 
En lille snes personer sørgede for musik
ken på skift hele eftermiddagen. Gæster
ne blev modtaget med fuld udblæsning 
fra vort eget hornorkester, der også ind
ledte taffelmusikken, men de blev ret 
hurtigt afløst af Allan Steen, der spillede 
på Hammond-orgel, og som kom med 
store opstilling af forstærkere, højttalere 
m.v. Da han trak sig tilbage fik vi et kært 
gensyn med country-orkestret, The next 
of kin, som vi stiftede bekendtskab med 
sidste år. De blev senere afløst af diri
genten fra hornorkesteret, Kurt Wilkens, 
der også kan håndtere en guitar, der ak
kompagnerer hans viser. Inden vort eget 
husorkester endelig kunne komme til, 
fik vi nogle numre på harmonika hånd
teret af Henry, der har en musikskole i 
Helsingør. 

Ind i mellem dette overflødighedshorn 
med musik fik vore gæster også noget 
for øjet. Nogle unge mennesker fra en 
danskeskole viste deres kunnen og høs
tede stort bifald, og endelig må det ikke 
glemmes, at Vagn sidst på eftermid
dagen gav nogle parodier på forskellige 

Køresedlerne deles ud af Poul Petersen 

har festen 30 års jubilæum 
sangere bl.a. Poul Dissing med Svantes 
lykkelige dag. 

Som afsløret i overskriften var det 29. 
gang, vi afholdt denne fest, og der var 
blandt gæsterne to, hr. Jacobsen og fru 
Henriksen, der havde 20 års jubilæum 

som deltagere, hvilket blev belønnet 
med to store blomsterbuketter, og iøv-
rigt startede festen med lodtrækning om 
en meget flot kurv, skænket af Poul 
Rasmussen på Flakfortet. 

Udover denne gave var der også 
tænkt på alle deltagere, idet såvel Tu
borg som Faxe bryggerierne havde bi
draget med gaver til vore gæster. 

For at sådan et arrangement kan løbe 
af stabelen, må der nødvendigvis gøres 
et stort forarbejde. Foruden vort eget 
festudvalg står Poul Petersen for 
hele arbejdet med at udvælge gæsterne 
og arrangere kørsel for disse. Foruden 
en H.T. bus, der kørte to ture, havde 
18 medlemmer stillet deres køretøjer til 
disposition, og kørte sammen med sa
maritter og hjemmeværnsfolk flere ture. 
lait var 11 samaritter impliceret sammen 
med 10 fra rijemmeværnet. Endelig gav 
mange af vor egne medlemmer et nap 
med i køkkenet og ved serveringen af 
Kirstines lækre smørrebrød. 

Der skal lyde en tak til alle, der gav et 
nap med ved denne fest og et på gensyn 
til 30 års-jubilæet til næste år; der er gi
vet løfte fra arrangørerne om, at det vil 
blive alle tiders fest. 

Der var trøjer fra Faxe 
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The Next of Kin var også med i år Vort eget husorkester fik næsten ikke et ben til jor

den Kurt Wilkens og »Poul Dissing« 

Hornorkestret modtog gæsterne 

Gæsterne ankommer 



ti du. paa tfwdkafve/ietvi klokke 

vil Unge? 

*twk64ii25éi&ib<Htenfrwge 
tøab&L 401kcmtmeyi mange/Jaq ! 

~4et gaa/i til den 4<fd& ûnieyvuig 

Ølhunden glammer i Sundby. 
Omtalen af den rare vovse Klaus i sidste nummer af med

lemsbladet har fået en trofast læser til at sende ovenstående 

billede fra Ekstrabladet for 29. august 1957: 

Man kommer ud for sære ting, når man aflægger besøg i 

Sundby Sejlforening - i parentes bemærket en af Europas stør

ste Sejlklubber. I klubhuset findes en klokke skænket klubben 

af guldsmed Carl Nielsen, Rådhusstræde. Klokken var skibs

klokke om bord på lystkutteren »Nordkaperen«, med hvilken 

Carl Nielsen for nogle år tilbage sejlede jorden rundt. Slår man 

et slag på klokken for at tilkalde klubhovmesteren, kommer 

ikke han, men hans dejlige cockerspaniel farende og giver sig 

overgiver sig og lægger en 25 øre i bøssen ved klokken. På den 

formål, bl.a. køb af juniorbåde og hjælp til syge sejlere. Her er 

Herman Mortensen, på klokken for omgående at komme i 

re. Dygtig hund den - ølhund. 

/ 

Poul Petersen fik et maleri Hjælperne fik også tid til en hyggelig snak med gæ 
sterne 

i ni 
Den smukke kurv overrækkes den heldige vinder Noget for øjet Henry fra Helsingør med harmonikaen 
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Vagtordning 
Gælder alle medlemmer med båd 

i havn eller på land. 
Også ejere af joller uden og med sejl og motor 

Dette blev vedtaget på efterårsgeneralforsamlingen 1978 

Forslag nr. 5.5 i strid med dansk lovgivning om våben 
Forslag fra bestyrelsen til: besiddelse. 
Generalforsamlingsbeslutning om Vagten skal fungere i tiden fra kl. 

etablering af en vagtmandsordning. 22.00 aften til kl. 06.00 morgen. Vagt 

Bestyrelsen foreslår etableret en mændene må ikke forlade klubhuset 

vagtmandsordning i tiden fra d. 1 ok alene, der skal være mindst 2 i følge. 

tober til d. 1. marts. Foreningens næstformand leder og 

Vagtordningen skal omfatte^ åf alle fordeler vagterne, og skal, i videst mu 

medlemmer under 65 år, der har fartøj i ligt omfang, tage hensyn til medlem 

havnen eller har fartøj stående på land mernes ønsker om vagternes afvikling. 

på foreningens område. Hvert medlem Tilsyn med vagternes rettidige frem 

skal melde sig til mindst 1 nattevagt. møde og, i tilfælde af forfald, tilkaldel 

og hvert vagthold skal bestå af mindst se af afløser skal udføres af bestyrel 

3 medlemmer, hvoraf det ene skal op sens medlemmer på skift efter en nær 

holde sig i klubhuset ved telefon, og mere fastlagt plan. 

mindst 2 skal patruljere på havn og Medlemmer, som ikke kan, eller ikke 

plads. Både den indeværende og de ønsker at deltage i vagtordningen, skal 

udcgående vagter skal være forsynet betale et gebyr på kr. 200,- til afholdel 

med walkie-talkies. se af udgifter til en stedfortræder. 

Vagterne skal ikke foretage anhol Pensionister kan dog fritages herfor 

delser, men skal alene ved deres tilste efter aftale med bestyrelsen. Nærmere 

deværelse, og ved overvågning, virke vagtregler udarbejdes af bestyrelsen. 

præventivt. Motivering: Belært af erfaring fra 

Patruljerende vagter, der observerer tidligere års mørketider vil vi forsøge 

noget unormalt, skal straks, via W.T. på, på billigste måde, at dæmme op 

rapportere til indeværende vagt, som for de mange indbrud i klubhus cg 

da straks skal tilkalde politi. skure, og ikke mindst den meningsløse 

Vagterne må ikke være i besiddelse ødelæggelse, der ofte finder sted på 

af våben eller andre genstande, som er vore fartøjer. 

Alle oplysninger er opslået på tavlen ved kontoret i klubhuset. 
Medlemmerne er selv pligtige til at undersøge, om de 

er tilsluttet vagtordningen 
Yderligere oplysninger hos næstformanden 
Telefon: 58 49 37 

Ved færdsel på foreningens område i vintersæsonen efter kl. 22 

SKAL MEDLEMSKORT MEDBRINGES 
Næstformanden 
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Juniorudvalget 
Jørgen Haar, juniorleder 
Lundager 4, 2670 Greve Strand 
Telf.: 02 - 9020 34 

Ole Poul Pedersen 
Sveasvej 5A, 1., 1917 Kbh. V 
Telf.: 01 -24 57 59 

Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. . 
Telf.: 01 - 50 63 65. 

Finn Staalfos 
Islands Brygge 33, 3. tv., 2300 S. 
Telf.: 01 -54 92 03 

Klubmesterskab for 
optimistjollesejlere 1981 

I weekenden den 19.-20.september 
afholdtes klubmesterskab for 
optimister. Vejrmeldingen lovede ikke 
alt for godt, idet der var varslet kuling i 
hele weekenden, dog midlertidig 
aftagende fra middagstid om lørdagen 
for derefter at tiltage igen om søndagen. 

Det viste sig at holde stik, så sejladsen 
kunne starte lørdag ved middagstid. 
Feltet bestod af B og C-sejlere, og der 
blev sejlet på en afkortet bane, og på 
den baggrund lykkedes det at 
gennemføre 3 sejladser i let vind. 

Søndagen oprandt som meteorolog
erne havde lovet med hård vind, 
meldingen sagde 16-18 m/sek, hvorfor 
man kårede klubmestrene ud fra de 3 
gennemførte sejladser. 

I C-rækken vandt Per Hansen, nr. 2 
blev Tonny Povelsen. Per var den store 
overraskelse, idet han i sejladsen slog 
flere af B-sejlerne. 

Vinder af B-rækken: Carsten Lehm 

I B-rækken vandt Carsten Lehm 
nr. 2 Ulrik Meisl 
nr. 3 Søren Jakobsen 
nr. 4 Ian Petersen 
nr. 5 Rene Poulsen 
nr. 6 Karsten Haar. 
Mellem nr. 2 og 3 var der kun en 

pointforskel på 0,7. 
Der var et par C-sejlere, som ikke 

mødte op, formentlig grundet det hårde 
vejr. 

Klubmesterskab for 
Yngling 

Klubmesterskabet for Yngling afhold
tes samme dage som opti-mesterska-
berne, og forløb stort set som optisejler-
nes sejladser, idet det dog lykkedes at 
gennemføre en sejlads om søndagen. 

Der var seks førere, som havde meldt 
sig til dysten! 
Vi lavede et system, der gav alle mulig
hed for at sejle mod så mange som mu
ligt. På forhånd var gasterne blevet 
valgt, og de fulgte båden uanset rors
manden. 

På Y D 24 var gasterne 
Brian Hansen 
Henrik Malberg 

På Y D 31 Lars Jacobsen 
Henrik Petersen 

På Y D 101 Margit Christensen 
Bolette Guldager. 

Ved lodtrækning fandt hver rorsmand 
så sit mandskab. 

Lørdagen forløb uden større pro
blemer, bortset fra at dommerbådens 
anker havde lidt svært ved at bide sig 
fast, og at et mærke var blevet placeret 
lidt tæt ved stranden - det var dog mest 
for at øge spændingen!! 

Vi fik gennemført 2 sejladser, hvor 
placeringerne dog blev præget af hvem 
der hurtigst fik tang af roret. 

Søndagen blev lidt mere tvivlsom, da 
vinden efter første sejlads tiltog så vold
somt, at vi måtte skyde sidste sejlads af. 
Men da vi mente, det var forsvarligt at 
udnævne en vinder, gik førstepladsen til 
Jens Poulsen, medens andenpladsen 
blev delt af Lars Hauschultz og Jannie 
Andersen, hvorefter Lotte Woltemath, 

I vintermånederne 
(marts inklusive) 

lukker klubhuset kl 18.30 
på mandage, tirsdage og 

onsdage. 
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Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 - 58 79 29 & 01 - 58 79 49 

Mette Green Jensen og Lars Fuglsang 
delte de resterende placeringer. 

En flot præstation - til trods for vejret. 
Jørgen 

Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk 
duelighedsprøve eller anden 
nautisk eksamen giver 
ekstra 10% rabat 

Lystfartajsforsikring Landsdækkende servicenet 

01-141618 

Dansk Søassurance 
Danish Marine Insurance 

Niels Juels Gade 11,1016 København K. 

Festlig præmieuddeling 
Efter at sejladserne for Yngling var af

viklet, var der arrangeret præmieudde
ling under halvtaget bag juniorskuret, 
som var festpyntet af de »store« junio
rer, og efter præmieuddelingen hygge
de såvel optimister som Ynglinge sig 
sammen med de fremmødte forældre 
med cacao, lagkager, boller og hjemme
bag, som velvillige forældre og ledere 
havde frembragt. Der blev afholdt ad
skillige konkurrencer med Jørgen og 
Jens A. som dommere. Imedens bagte 
Finn ca. 220 æbleskiver, så selv om vej
ret ikke var med os, blev det alligevel til 
et par hyggelige dage, på vandet og på 
land. 

Til slut en tak til alle som ydede en 
indsats så dette store arangement kun
ne lade sig gøre. 

Jens Green 

Jannie Andersen og Lars Haucshultz delte an
denpladsen i Yngling 

Førerprøver. 
Lørdag den 26. september blev der af

holdt førerprøver for juniorerne med 
Jens A. og Jørgen som censorer og 
Berit Petersen som overdommer. 
Følgende bestod prøven: 

Brian Hansen 
Torben Schmidt 
Lotte Woltemath 
Lars Jacobsen og 
Mette Green Jensen 

Det er rart med endnu nogle velfunge
rende rorsmænd til at bistå i den kom
mende sæson. 

Jørgen 
Jens Poulsen, Klub mester i Yngling 1981 Per Hansen vandt C-rækken 



Krebsefesten. 

"VMJ4/... 

En gedigen succes. 
Krebsefesten blev afholdt med godt 

tredive deltagere lørdag d. 19. septem
ber. Starten gik kl. 12.15 fra S.S.F.med 
5 flotte skuder i samlet eskadre. Turen til 
fortet blev gennemført på 1 time, og 
Flakfortet blev indtaget med stor ma
nøvredygtighed. 

Kl. 14.00 blev fløjdørene åbnet i kom
mandørboligen, og alle nød synet af det 
smukke bord og de røde krebs andæg
tigt som juleaften. Men så var det også 
slut med andagten. Hans bød velkom
men og læste brugsanvisningen fra en 
Irmapose op om problemerne ved at spi
se krebs. 

Det viste sig at problemerne var mini
male, for med masser af hvidvin, gik det 
hele af sig selv, og stemningen holdt sig 
hele den dejlige dag. 

Hjemturen forløb noget støjende, 
men det gik godt. 

Et fint arrangement, mange dejlige 
glade mennesker, og ikke mindst Harry 
og Robert gjorde deres til at festen var 
vellykket. 

Grethe 

Klubmesterskaber 1981. 
I weekenden den 26. og 27. septem

ber afvikledes klubmesterskaber for jol
ler i fem jolleklasser: 
Pirat, Wayfarer, 5-0-5, Europa og OK-
jolle. I Finn-jolleklassen var der kun en 
tilmelding. Da sejladsbestemmelserne 
kræver mindst to joller, for at der kan kå
res en klubmester, måtte man se bort fra 
denne jolletype. 
Der var præmier til følgende mandska
ber. 

Pirat: 
D 977, Kim og Anja, klubmestre 
D 937, Jens og Bo, andenpræmie. 

Wayfarer: 
D 2002, Lennart, klubmester 
D 3820, Johnny og Karl, andenpræmie. 

5-0-5: 
D 6343, Bessy og Michael, klubmestre. 

Europa: 
D 650, Claus, klubmester. 

OK: 
D 1200, Ole, klubmester. 

Jollemøde: 

Søndag den 1. november er der jolle-
møde i jollehuset. Vi mødes kl. 12.00, 
hvor vi spiser den medbragte mad. 
Efter spisningen tager vi broen på land. 

Vintertræning: 
Onsdag aften kl. 20.00-22.00 træner 

vi på Amagerbro-skolen (i pigesalen). 
Angående deltagelse kontakt enten 
Jens Johansen eller Henrik Gravesen. 

Jens 

233233332333333333333333332 

TAK 
Til Sundby Sejlforenings bestyrelse. 
Børn, børnebørn og Ester Hansen 

bringer Dem herved en hjertelig tak for 
de meget smukke blomster og for Deres 
venlige deltagelse ved Ejnar Pedersens 
begravelse. 

(»Irene«) 
1.10.1981 

På familiens vegne 
Kenny Jørgensen 

23333323333333333323332333S 

VIGTIGT!!! 

Orientering til foreningens 
pladssøgende medlemmer 

På Generalforsamlingen søndag den 25 /10 1981 stilles der for
slag om regler til en ny ekspektanceliste. 

Mød vel op 
og stem på forslaget 

Udvalget 
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CXI 

4 indefrosne sejlbåde i Silkeborg Sejlklub (7/12 1980). Senere i december måned forsvandt isen foren tid, og bådene blev bjerget op på det tørre. - Foto: Jørn Kjems 

De færreste tænker over at der inde i landet ligger en stor havn 
Billedet er fra Silkeborg. 



Banken der 
dækker 

hele Amager 

AUTOBANK 

.f Amagerbanken 
- den er nærliggende 

Jan 

Febr 

Apr i l  

Ma| 

Aug 

Sept 

Okt 

Nov 

Dec 

Hverdage 

13-1 £ 

11-18 
11-18 

11-18 
11-18 

13-18 
13-18 

13-18 
13-18 

13-18 

Lerdage 

11-14 

11-14 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

_9J5_ 

9-14 

9-14 

S«n.- og 

helligdage 

9-14 

9-14 

9-14 

* 
LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

TIf. (01) 57 61 06 

HEtrBflS BA£>£e(tSJLC*e. 

SA "T/^tT Fw 
-en va på en god eore£TN]N6i 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . TIf. 01-269509 

R 
KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

DAN-SAILS 

_ STURIASGADE IFK 62300 KBH ! 



NOVEMBER 

L 1981 J 

40. ÅRGANG 



S.S.F. NOVEMBER 1981 Nr. 11 
Medlemsblad for Oplag: 1.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 65 16 
Bestyrelsesværelset.... 01 - 59 35 80 
Restaurationen 01 58 32 96 
Havnekontoret 01 5814 24 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. O, tlf. (01) 26 28 55 

Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N, tlf. (01> 83 11 33. 

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. (01) 26 19 55. 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh. S 55 79 39 

Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Alle 27, Kastrup 51 75 30 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Genuavej 22 A 59 79 95 

Skolechef: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 S. 50 63 65 

Jolle- Rolf Elm-Larsen 
repræsentant: Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K 57 76 10 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 S 58 79 49 
Målere: Jørgen Madsen, 

Platanvej 18, st., 1810 København V. 

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

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

ULu 

"Tro. 

Referat af ekstraordinær bestyrelses
møde den 28.9.81 

Dagsorden: 
Shoppen 
De pladsløse 

Shoppens videreførsel blev diskuteret 
i bestyrelsen. Man var enige om, at det 
var nødvendigt at afskedige den nuvæ
rende forpagter, idet Shoppen ikke er 
blevet kørt til medlemmernes tilfreds
hed. Der har bl.a. ikke været benzin eller 
diesel at købe, ej heller er åbningstider
ne blevet overholdt. 

Forpagtningen af Shoppen vil blive 
overtaget af en af bestyrelsen valgt for
pagter. 

De pladsløse her i foreningen har la
vet et forslag på 11 punkter, der skal 
fremlægges for generalforsamlingen. 
Bestyrelsen gennemgik samtlige punk
ter, men den har ikke taget stilling. 

Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
sekretær 

Ingen benzin i Shoppen 



Referat af bestyrelsesmødet 
den 5.10.81 kl. 19.00 

Punkt 1: Protokol 
Punkt 2: Beretning 
Punkt 3: Havn og Plads 
Punkt 4: Klubhus og Fester 
Punkt 5: Sejlerskole 
Punkt 6: Juniorafdeling 
Punkt 7: Kapsejlads 
Punkt 8: Joller 
Punkt 9: Motorbåde 
Punkt 10: Sikkerhed 
Punkt 11: Bladet 
Punkt 12: Eventuelt 

Punkt 1: Protokol. 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

den 28.9.81 blev oplæst og godkendt af 
bestyrelsen. 
Punkt 2: Beretning. 

Bestyrelsen har enstemmigt god
kendt Svend Robert Alvang som vor 
nye forpagter af Shoppen. Alvang og 
hustru mødte ved bestyrelsesmødet for 
at underskrive en aftale mellem S.S.F. 
og ham. 

Et medlem søger om nedsættelse af 
pladsleje, idet han er blevet pensioneret. 
Bestyrelsen fandt, at han opfyldte betin
gelserne i foreningens love og godkend
te ansøgningen. Et andet medlem, der 
ligeledes var blevet pensioneret, ansøg
te om nedsættelse af både pladsleje og 
kontingent. Denne ansøgning blev lige
ledes godkendt, da også dette medlem 
opfyldte betingelserne. 

Der er blevet indkøbt en ny kopima
skine mærket 3 M. 

Et medlem har i brev klaget til besty
relsen over et andet medlem, der efter 
hans mening ikke har overholdt søvejs
reglerne. Skolechefen har lovet at tale 
med parterne. 

Generalforsamling: 
Samtlige forslag, der var indkommet 

rettidigt til generalforsamlingen, blev 
gennemgået af bestyrelsen. Samtlige 
medlemmer af bestyrelsen, der er på 
valg, vil lade sig genopstille. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
Havneudvalget oplyser, at man har 

sendt bud efter en rottefænger, idet fle
re medlemmer har oplyst, at de har set 
rotter på pladsen. Man har samtidig teg
net et abonnement for 2 gange årligt. 

Skurene på jollepladsen er nu alle ble
vet solgt. Jollerepræsentanten beder 
om, at yderligere 10 skure bygges, idet 
der stadig er mangel på jollepladsen. 
Bestyrelsen blev enige om at tage 
spørgsmålet op igen til foråret. 

Punkt 4: Klubhus og Fester. 
Klubhusudvalget oplyser, at Krebse

festen gik fint med et lille overskud. 
Svagførefesten gik som sædvanlig 
meget fint. Til Westturen var der ikke så 
stor tilslutning, idet man havde lavet da
gen om fra lørdag til søndag. 

Punkt 5: Sejlerskole. 
Den 26.9.81 var 5 juniorer til fører

prøve, alle bestod. Den 3.10. blev der af
holdt duelighedsprøve i praktisk sejlads. 
Der var 12 deltagere, hvoraf 11 bestod. 
Der har meldt sig 22 elever til naviga-
tionskursus. 

Punkt 6: Juniorafdelingen. 
Formanden oplyser, at alt går vel i 

Israel. 

Punkt 7: Kapsejlads. 
Den 19. og 20.9 blev der afholdt klub

mesterskab for juniorer. Jens Poulsen 
blev klubmester. Forterne Rundt havde 

62 tilmeldte både. Old Boys sejladsen, 
der skulle have været afholdt den 3.10. 
måtte aflyses på grund af vejret. Kapsej
ladschefen oplyser, at han har været til 
planlægningsmøde i Østersøkredsen. 
Her blev den kommende sommers sej
ladser planlagt og fastlagt. S.S.F. er 
blevet spurgt, om man i 1983 vil afholde 
VM for Yngling. Det er Dansk Ynglinge 
Klub, der har spurgt. Det er ikke sikkert, 
vi får lov at være værter, idet det er no
get, man skal indstilles til, men bestyrel
sen var enige om, at det er en god ide, at 
S.S.F. afholder dette store stævne, idet 
det falder i S.S.F.s jubilæumsår. 

Punkt 8: Joller 
Der har været afholdt klubmesterskab 

for joller. Der blev sejlet 5 sejladser over 
2 dage. Jollesejlerne vil starte vinterak
tiviteterne med et gymnastikhold. Jolle
repræsentanten spørger, om klubben vil 
yde 2400 kr. til leje af en gymnastiksal. 
Jollerepræsentanten fortæller, at man
ge Ynglingesejlere gerne vil deltage i 
denne gymnastik. Flertallet i bestyrelsen 
var imod ydelsen af tilskud, men man 
var enige om at tage spørgsmålet op på 
et tidligt tidspunkt næste år, og så evt. 
give alle medlemmer en chance for at 
deltage i en sådan aktivitet. 

Jollerepræsentanten oplyser, at man 
vil rydde den ene hylde i masteskuret på 
jollepladsen for at give plads til vindsur
ferne. Samtidig vil man lave et stativ til 
disse. 

Punkt 9: Motorbåde. 
Intet. 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Intet. 

Punkt 11: Bladet. 
Intet. 

Punkt 12: Eventuelt. 
Intet. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 - 58 79 29 & 01 - 58 79 49 

Mødet slut 22.20 

Hans Guldager 
formand 

Else Thuring 
sekretær 

3 



Formandens beretning 

Generalforsamlingen den 
25. oktober 1981 

Siden sidste generalforsamling er 7 
gode og trofaste medlemmer af S.S.F. 
afgået ved døden. 

Den 24. marts døde Henning Jensen 
medl. nr. A 992. Henning Jensen var 
kendt som ejeren af jagtrettighederne 
på Saltholm, hvilket mange Sundby
medlemmer gennem årene har nydt 
godt af, endvidere var han altid den gla
de giver i juniorafdelingen, når det gjaldt 
bådmaling fra Sadolin og Holmblad. 

I april døde medlem nr. A 311 Axel Pe
dersen. 

6. juni døde vort medlem nr. P 87 Jør
gen Axelsen. 

I juli døde medlem nr. A 519 Bent 
Ljungberg. 

I september måned afgik H.E. Peder
sen ved døden; den afdøde var bedre 
kendt under navnet Rigger Ejnar. Ejnar 
var i mange år den altid trofaste tov-
værkslærer og censor, utallige er de 
medlemmer, der hos ham har lært de 
første knob og taklinger at kende, 
blandt andre mig selv. 

Medlem nr. P 74 døde i oktober, og li
geledes i oktober døde medlem nr. A 
239 Walther Steiner. 

Æret være deres minde. 

Et af de mest brændende problemer i 
den sæson, der er gået, har været drif
ten af Shoppen og brændstofudsalget i 
vor havn. Det har knebet gevaldigt med 
at overholde åbningstiderne, og når der 
var åbent, manglede der i flere tilfælde 
brændstof på tankene, vareudbuddet i 
Shoppen har været betydelig under det, 
vi kunne forvente os. Jeg mener ikke, at 
der med den nuværende besætning på 
Shoppen kan ændres på dette forhold, 
og bestyrelsen har derfor opsagt aftalen 
med Rudolf Andersen, i bedste forståel
se med ham, til udløb ved årets slutning. 
Der kan stadig købes brændstof ved 
henvendelse til Plambech. 

Fra 1. januar 1982 overtager Svend 
Alvang, der har bådtilbehørsforretnin-
gen Kastrup Marine Service på Salt
værksvej, Shoppen og brændstofudsal
get. Svend Alvang er mangeårigt med
lem af S.S.F., og alle, jeg har talt med 
om dette, mener, det er den helt rigtige 

mand; hans priser er reelle, og han har 
den fornødne kapital til rådighed. Svend 
Alvang vil selv det meste af tiden forestå 
salget, og der vil blive det vareudbud og 
den service, som vi kender fra hans for
retning på Saltværksvej. 

Som yderligere service for medlem
merne vil OK-olie og S.S.F. i samarbej
de finde mulighed for opstilling af en 
seddelautomat. 

Der er foregået en enkel udskiftning i 
bestyrelsen, idet juniorlederen på grund 
af arbejde i udlandet søgte orlov fra be
styrelsesarbejdet. Jens Green, der er 
medlem af juniorudvalget, overtog le
delsen af ungdomsarbejdet, som har 
kørt fuldt tilfredsstillende under hans le
delse. 

Vi havde i august måned besøg af 21 
israelske juniorer i 14 dage. De blev ind
kvarteret hos Sundby-medlemmer og 
dette besøg blev en stor succes for vor 
forening. Der blev et nyt og uventet 
sammenhold blandt de unge i junioraf
delingen, som rækker den dag i dag, og 
jeg vil gerne her takke de mange med
lemmer, der havde med arrangementet 
at gøre, ikke mindst Finn Staalfoss og 
hans hustru, der stod for den daglige le
delse. Som gengæld og tak inviterede 
den israelske sejlklub Zvulun i Tel Aviv, 
så 17 juniorer og 4 ledere på genbesøg, 
der fandt sted her i oktober måned. 
Mange venskaber blev her genopfrisket, 
og vore juniorer fik her en oplevelse for 
livet. 

Juniorafdelingen har i de sidste par år 
fået så stor tilgang, at vi bliver nødt til at 
anskaffe os yderligere en Yngling. Pen
gene til dette formål er fremkommet ved 
salg i de sidste par år af vore 2 gamle ju
niorbåde, ved 50 medlemmers indsats 
bag den lukkede dør og ved en sponsors 
hjælp som ønsker at være anonym. Be-

mm mm m^u mm amu mm mm mm mm mm mm mm mm 

1 Juletræsfest 
j§ for medlemmernes børn afholdes 

| Søndag den 20. december 1981 kl. 14.00  ̂
Husk at voksne betaler 10 kr i entré. ét 

Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. 

ff Sidste frist for afhentning af billetter til børnene: den 14. december || 
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styrelsen har besluttet at sælge de 2 
Flipperjoller, der efterhånden også har 
nogle år på bagen. Der er ikke taget no
gen beslutning om anskaffelse af en ny 
jolletype endnu, idet der foregår en de
bat i øjeblikket i Dansk Sejlunion om 
hvilken båd, man skal vælge som over-
gangsjolle mellem Optimist og Yngling. 

Danmarks Naturfredningsforening 
forsøger i øjeblikket at få Saltholm næs
ten totalfredet; bliver deres planer gen
nemført, vil det sige at ingen fartøjer må 
nærme sig land inden for 100 meter fra 
den yderste tørre sten; ingen må færdes 
på øen, med undtagelse af en gangsti, 
der skulle udgå fra kroen ned til et ud
sigtstårn i nærheden af lusebroen, og 

nr. P 90 S.H. Olsen, der blandt andet 
var med til at bygge de 5 folkebåde i sin 
tid. 

25 års medlemskab har følgende 
medlemmer: A 699 Edvin Hansen, A 249 
Carlo Falk Hansen, A 62 Svend Aage 
Hede, P 41 Olfert Nielsen, A 135 Svend 
Aage Nielsen, A 68 Elo Nielsen og A 668 
Villiam Palmberg. 

Det ser nu ud til at lysne lidt for Flak
fortets bevarelse. Den nedbrydning af 
ydermolerne, der har fundet sted gen
nem en årrække, bliver nu stoppet. For
svarsministeriet har netop igangsat en 
udbedring af den værst medtagne del af 
ydermolerne, og man påregner at skulle 
bruge Vz mio. kroner i år på opgaven. 

sagførere, og selskabet har fundet et 
uheld fra 1978, som man tilsyneladende 
agter at bruge i denne sag. Hele spørgs
målet har betydning for en del sejlklub
ber, der lige som vi har de samme be
stemmelser. En forsikring, der skal dæk
ke denne risiko, koster for vort vedkom
mende 20.000 kroner med en selvrisiko 
på 5.000 kroner pr. skade. Bestyrelsen 
vil tage endelig stilling til en retsafgørel
se, når advokaterne har udtalt sig. 

Sundby Sejl-Forenings lejekontrakt 
med kommunen ophører i foråret 1982. 
Jordkontoret har på forhånd sagt, at et 
fremtidigt kontraktforhold var unødven
digt, da kommunen er forpligtet til at 
stille arealer til rådighed ifølge loven, 

' AoirAf.-.'ij. 

Bliver Saltholm totalfredet? 

kun området nord for kroen ville blive 
frit, når vi ser bort fra nogle områder 
med en buskart, der er blæst hertil fra 
Østeuropa: Jeg har på sejlernes vegne, 
sammen med Strandjægerforeninger-
ne, fiskerne, ejerlauget for Saltholm og 
andre protesteret mod dette forslag, der 
vil udelukke en masse mennesker fra et 
naturområde, der iøvrigt får lov at passe 
sig selv og hvor fugle og planter trives i 
bedste velgående. Der er i øjeblikket en 
underskriftindsamling i gang her i salen, 
og jeg håber at samtlige medlemmer 
skriver sig på denne protestskrivelse. 

Traditionen tro skal der uddeles en 
række pokaler til juniorafdelingen. Vil
lers Pokal til den flittigste juniorfører er 
tildelt Jannie Winther Andersen. Vivi's 
mindepokal til den flittigste junior er til
delt Mette Green Jensen. Og Heidis po
kal til en god junior tildeles Brian Han
sen. 

3 juniorer har i dette efterår bestået 
førerprøven, og det er Mette Green Jen
sen, Liselotte Woltemath og Brian Han
sen. 

Der er ved denne generalforsamling 
en række medlemmer som er blevet ju
bilarer. 40 års nålen kan tildeles medlem 

Derudover har Friluftsrådet og Fred
ningsstyrelsen i samarbejde med Kø
benhavns Sejlunion, igangsat planer, 
der på længere sigt giver sig udslag i en 
samlet renovering og istandsættelse af 
hele øen. 

Det gennem flere generalforsamlin
ger omtalte forventede sagsanlæg fra et 
forsikringsselskab, der hævder at vore 
love er retsstridige, når vi hævder, at op
tagning og udsætning af fartøjer sker på 
ejernes regning og risiko, er trådt ind i et 
dødvande. Begge parter har antaget 

S. H. Olsen fik 40-årsnålen 

med mindre der fra vor side var planer 
om større anlægsarbejder af økonomisk 
rækkevidde. 

Bestyrelsen har derfor fremsendt øn
ske om åremålsaftale med kommunen, 
idet vi har vedtaget på forrige general
forsamling at bygge 2 toilet- og bade
bygninger på havnen til gavn for såvel 
vore egne medlemmer som byens gæs
ter fra søsiden, og som kræver en større 
investering fra foreningens side. Før sa
gen er færdigbehandlet, og der forelig
ger en eller anden aftale med kommu
nen, vil der ikke ske mere i byggesagen. 

Vore love ligner efterhånden et større 
puslespil og er ikke blevet revideret 
siden 1969. Der er kommet mange æn
dringer og tilføjelser og en hel de! af det 
er ikke relevant mere. Med denne gene
ralforsamling og forårsgeneralforsamlin-
gen må vi efterhånden være kommet så 
langt med lysten til ændringer, at jeg til 
foråret vil stille forslag om nedsættelsen 
af et lovrevisions-udvalg, der til efter
året 1982 kan komme med et sæt revide
rede love til høring hos medlemmerne, 
og det er muligt, at der derefter skal af
holdes en ekstraordinær generalforsam
ling til den endelige vedtagelse. 
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Bestyrelsen har vedtaget, at vi også 
næste år afholder sejladsen Rundt om 
Sjælland også kaldet Top Cup med Bent 
Knudsen som sejladsens leder og orga
nisator. Bent Knudsen og undertegnede 
har efter denne vedtagelse i bestyrelsen, 
set på muligheden af at lave en helt ny 
sejlads, nemlig »Sydhavet rundt« den 
skulle så runde Møn-Lolland og Falster 
og tilbage gennem Bøgestrømmen eller 
Grønsund, med udgangspunkt fra Flak
fortet. Sejladsen er 235 sømil lang, og 
ingen andre sejlklubber har dette arran
gement. 

Der vil være indlagt et etapemål ved 
Albuen ved Lolland, således at etapesej
re vil være mulige, d.v.s. at alle sejlere 
skal passere dette mål, og i tilfælde af 
dårligt vejr enten på grund af manglen
de vind eller omvendt kan sejladsen af
kortes hertil. 

I 1983 har Sundby Sejl-Forening 60 
års jubilæum, og i den anledning har 
S.S.F. lagt billet ind på afholdelsen af 
VM for Yngling, som vi håber at få, da 
Ynglingen jo er en bådtype, vi er glade 
for i ungdomsarbejdet, foruden at vi har 
flere privatejede fartøjer. 

Bestyrelsen har i år tildelt Kirstine vort 
hæderstegn i anledning af hendes 60 års 
fødselsdag den 22. maj for lang og tro
fast tjeneste som bestyrer og værtinde 
for vort klubhus. 

Ved vor af riggergilde for få dage siden 
blev foreningens hæderstegn tildelt or
logskaptajn Bilde Jensen, Søsportens 
Sikkerhedsråd. Bilde Jensen har gen
nem 10 år været den daglige koordinator 
for alt, der har med sikkerheden til søs at 
gøre, og han har gjort en værdifuld ind
sats for at højne undervisning, kendska
bet til radio-muligheder og højnelsen for 
vor egen indsats, når det gælder sikker 
sejlads, og han har altid været en god 
ven af S.S.F. og ikke været bange for at 
fortælle det til andre. 

Med disse 2 tildelinger af foreningens 
hæderstegn er det ialt tildelt 8 personer 
siden 1971, da det blev indstiftet. 

Som afslutning på min beretning vil 
jeg gerne her takke medlemmerne, be
styrelsen og alle, der på en eller anden 
måde har gjort stort som småt for 
S.S.F. til gavn for fællesskabet og til 
gavn for sammenholdet i vor forening. 

Hans Guldager 

GF-Forsikring har lagt kursen for den 
helt rigtige forsikring for alle dygtige 
sejlsportsfolk, der har sejlet skadefrit 
i mindst 2 år, og som samtidig er 
medlem af en anerkendt sejl- eller 
motorbådsklub. 
• Stabil præmie uden bonustab ved 

skade. 
• Medindflydelse gennem lokale 

bådforsikringsklubber. 
• Tilbagebetaling ved overskud. 
Præmieeksempler incl. statsafgift for 
sejlbåde med eller uden motor, samt 
motorbåde med inboard motor under 
20 knob. 
Kontaktmand for din klub er: 
Preben Sandberg, 
tlf. (02) 73 10 09. 

Kaskosum Selvrisiko Præmie 

90.000 kr. 
3.000 

5.000 

1.005 
770 

130.000 kr. 
3.000 

5.000 

1.243 
942 

Forskudspræmien dækker fuld kasko og 
ansvarssum indtil 5 mill. kr. for person
skade og indtil 225.000 kr. for tingskade. 
Bådulykkesforsikring. 
Dækker 6 personer. 50.000 kr. pr. pers. 
ved død og 100.000 kr. ved invaliditet. 
1/1 årlig præmie kr. 100,-. 

GF-Forsikring belønner godt sømandskab. 

GF-FORSIKRING AA 
Højløkke Allé 61-63 
5270 Odense N. 

[SIKRET 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved 
Gerdas begravelse. 
Birthe, familien, børnebørn og Pløk 

Modtag min hjerteligste tak for den 
store opmærksomhed fra S.S.F. og 
vennerne på min 75 års fødselsdag. 

Med venlig hilsen 
/. Lindqvist 

Lystfartøjsforsikring 01-141618 
Den nye sejler får fra starten ^ 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 
eller anden nautisk eksamen 
giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Danish Marine Insurance 
Niels Juels Gade 11,1016 København K. 

Sejl sikkert 
-bliv GF-fonikret 
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Slettede medlemmer 
pr. 15.9. 

A 13 Karl K. K. Larsen 
Mecklenborggade 2, S. 

A 25 Jørgen B. Kildentoft 
Rødlersvej 75, Nivå 

A 27 Flemming Jarlskov 
Duevej 96, F. 

A 47 Elisabeth B. Knudsen 
Overgaden o/ Vandet 86, K. 

A 74 Tommy J.Enoch 
Præstefælledvej 55, Kastrup 

A 104 John D. Petersen 
Norgesgade 26, S. 

A 195 Morten P. Dambæk 
Nivåvænge 22, Nivå 

A 202 Karl Gaub 
Bakkegårds Alle 11, V. 

A 222 Jørn Hansen 
Moselgade 16, S. 

A 272 Susan Christensen 
Højgårdsvej 8, Viby J. 

A 336 Jack Kirkeby 
Kornvænget 15, Ballerup 

A 366 Jens-Uwe Leonhardt 
Holsteinsgade 62, 0. 

A 398 Hans Frederiksen 
Spicas Alle 39, Kastrup 

A 420 Jørgen S. Jensen 
Strandlodsvej 15, S. 

A 437 Klaus Jørgensen 
Fyrtårnsvej 1, S. 

A 627 Bent Mogensen 
Guldbergsgade 57, N. 

A 728 Leif B. Kristensen 
Meinungsgade 24, N. 

A 747 Jørn Bang 
Skovgårdsvej 6, Charlotten
lund 

A 822 Herluf Kamp-Larsen 
Læderstræde 36, K. 

A 858 Douglas With-Seidelin 
Glahns Alle 5, F. 

A 935 Morten Gronemann 
Markmandsgade 10, S. 

A 955 Mikkel J. A. Moulvad 
Sundholmsvej 23, S. 

A 979 Ruben C. H. Hansen 
Hallandsgade 3, S. 

A 988 Frank Madsen 
Barritvej 30, Kastrup 

A 994 Jens Østerholm 
Heimdalsgade 32, N. 

A 1013 Minna Nielsen 
Ålandsgade 39, S. 

A 1014 

A 1016 

A 1041 

A 1056 

A 1058 

A 1095 

A 1096 

J 4 

J 18 

Leif Hjarsø 
Blytækkerporten 25, 
Hvidovre. 

Poul Erik Andersen 
Nyelandsvej 3, F. 

Bent H. Nielsen 
Nordmarksvej 122, Kastrup 

Johs. H. Pokalski 
Kastrupvej 3, S. 

Jens Salomonsen 
Elmebo 29, S. 

Kim O. Andersen 
Englandsvej 4, S. 

Knud Erik Dahlgård 
Rolighedsvej 45, Værløse. 

Jacob O. Jarlskov 
Duevej 96, F. 

Thomas Bruhn 
Grønjordsvej, S. 

J 26 Poul P. N. Jarlskov 
Duevej 96, F. 

J 64 Richard Clark 
Femkløvervej 4, S. 

J 76 James Jensen 
Ulrik Birchs Alle 44, S. 

J 85 Peter Toft Olesen 
Willumsvej 26, S. 

J 91 Søren K. Jensen 
Messinavej 20, S. 

J 96 Lars Navntoft 
Kastrupvej 87, S. 

J 104 Tommi Nelbik 
Grækenlandsvej 22, S 

J 105 Rasmus Jensen 
Ulrik Birchs Alle 44, S. 

J 106 Thomas T. Sander 
Fussingvej 5, S. 

1 

S . S. F. HORNORKESTER 

Middaqskoncert 

Orkesteret giver engang "messingsuppe" i klubhuset 

lørdag d. 21/11 - 81 i anledning af starten på vores 

store lotteri, hvis overskud udelukkende går til indkøb 

instrumenter og noder 

Venlig Hilsen 

S.S.F. Hornorkester 

PS. Koncerten begynder kl. 13,oo 
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Top-cup bliver til 
»Lolland-Falster rundt« 

»Den lille Sjælland 
Rundt« opgives. 

Ophavsmanden til og drivkraften bag 
top-cup, der de sidste fire år er blevet 
sejlet rundt om Sjælland tre uger før 
Helsingør Amatør Sejlklubs »Sjælland 
Rundt« har udsendt følgende presse
meddelelse: 

I dagene fra d. 4.6.1982 til den 
7.6.1982 afholder Sundby Sejl-Forening 
påny distancekapsejlads. Sejladsens 
navn vil være Sundby Sejl-Forenings 
Etape- og Distancesejlads »Lolland-
Falster Rundt«. Der bliver start og mål 
ved Flakfortet og sejladsen går som føl
ger: 

Store bane: Flakfortet - øst om Salt
holm-Møn om styrbord - Falster om 
styrbord - Lolland om styrbord - Møn 
om bagbord - Flakfortet. 

Mindre bane: Flakfortet - øst om 
Saltholm-Møn om styrbord - Falster 
om styrbord - Lolland om styrbord -
Møn om styrbord d.v.s. ud gennem 
Bøgestrømmen. 

Der vil være indlagt etapemål ved Al
buen på Lolland, således at etapesejre 
vil være mulige, d.v.s. at alle sejlere skal 
passere dette mål, og i tilfælde af dårligt 
vejr enten p.gr.a. manglende vind eller 
omvendt kan sejladsen afkortes hertil. 

Distancen for store bane er: 235 SM. 
Distancen for lille bane er: 225 SM. 
Ovennævnte sejlads er kommet i 

stand ved, at vi i S.S.F. mener, at de na
turlige restriktioner, Industriministeriets 
Søfartsafdeling finder nødvendige for 
afholdelse af vor sædvanlige Rundt om 
Sjælland, ikke kan overholdes i fornø
den udstrækning. Det er ikke muligt i al
le tilfælde at styre et sejlfartøj udenom 
de restriktionslinier, som der jo er man
ge af Sjælland Rundt, og vi kan ikke for
svare at diskvalificere sejlerne hele vejen 
rundt om Sjælland på præmisser, som 
er yderst svære at vurdere. 

Den nye sejlads Lolland-Falster rundt 
vil kun være belastet med restriktioner i 
Øresund, og det mener vi nok at sejlerne 
kan respektere, uden at det går ud over 
det sportslige. Ligeledes indeholder den 
nye sejlads alle aspekter, idet der jo er 
herlig havsejlads i Østersøen og en fan
tastisk fin navigationssejlads gennem 
Smålandsfarvandet mellem alle øerne 
dernede. 

Vi mener ligeledes at tilgodese vore 
sydlige sejlervenner, ligesom vor naturli
ge kreds, Østersøkredsen, skulle være 
dækket med en god distancesejlads. 

Bent Knudsen 

STØT VORE ANNONCØRER 

Juniorudvalget 
Jens Green Jensen, juniorleder 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS. 
Telf.: 01 - 50 63 65 

Ole Poul Pedersen, 
Sveasvej 5A, 1917 Kbh. V. 
Telf.: 01 - 24 57 59 

Jørgen Jensen 
Nyvang Allé 6, 2770 Kastrup 
Telf.: 01 - 51 65 24 

Ole Hansen 
Reberbanegade 45, 4. th. 
Telf.: 01 - 59 97 59 

Ole Jensen 
Amagerbrogade 151, 2300 Kbh. 
Telf.: 01 - 58 50 68 

Yngling-nyt 
På et møde søndag den 1. november 

1981 i S.S.F.s bestyrelsesværelse fik vi 
diskuteret den kommende sæsons 
bådsmænd og førersammensætning. 

Jannie fortsætter som bådsmand på 
Y 24. Lars Fuglsang overtager jobbet 
som bådsmand på Y 31, Brian Hansen 
får jobbet som bådsmand på Y 101, og 
Margit Christensen bliver bådsmand på 
den nye Yngling, som vi får til den nye 
sæson. De to »gamle«, Jens Poulsen og 
Lars Hauschultz, vil i sæsonen 1982 øse 
ud af deres viden henholdsvis på Y 24 
og Y 31, og den øvrige førerfordeling af
gøres endeligt på et senere tidspunkt. 

Fælles-nyt. 
Det endelige vinterprogram for opti

mister og Yngling-sejlere er fastlagt, når 
du læser dette, og enkeltheder om pro
grammet vil blive meddelt jer pr. brev. 



Turen til Israel 
Lillian og Jens fortæller. 

Vi vil hermed prøve at udtrykke nogle 
af de mange oplevelser, som gruppen 
fra S.S.F. havde ved genvisitten i Israel. 

De første tanker om et sådant ud
vekslingsforhold, som vi har oplevet i 
sæsonen 1981, blev fostret ved Hans og 
Lilli's ferie sammen med Margit og Nick 
Elmstein, vores mangeårige medlem, 
som er bosat i Sverige. 

Takket være Nick's mange kontakter 
gennem mange besøg i Israel, blev de 
første tanker og planer udfærdiget i star
ten af året. Gennem en mindre brev
veksling og en del telefonsamtaler endte 
det med, at der skulle ankomme en 
gruppe på 21 israelere incl. ledere i slut
ningen af juli, og hele arrangementet 
hvilede på privat indkvartering i de 14 
dage, det varede. 

Denne indkvarteringsfacon og sejlads 
med vore forskellige bådtyper, samt 
busture i Nordsjælland og en sejltur til 
Råå og busture til Helsingborg og Kullen 
skulle give vore israelske gæster et ind
tryk af, hvordan vi lever og tilbringer vor 
fritid i denne del af Skandinavien. 

Men tilbage til Sundbyernes tur syd
over: 

Holdet kom til at bestå af 17 yngre 
(11 -22 år) og 4 ældre (voksne) + Nick. 
Inden afrejsedagen oprandt, havde vi 
samlet gruppen et par gange for at drøf
te forskellige praktiske forhold, såsom 
sygesikringsbevis, gaver til de familier, 
vi skulle bo hos, garderobens sammen

sætning, valuta og mængden af denne, 
film til kameraerne (som skulle være 
ASA 100) pas - selvfølgelig - og 1000 
(næsten) andre spørgsmål. 

Endelig oprandt dagen, da vi skulle 
rejse. Check-in var 2 timer før flyafgang 
kl. 17.00, de to timer skulle bruges til 
gennemgang af alle sikkerhedsforan
staltningerne. 

Inden da havde vi taget afsked med 
de smilende forældre, som havde tårer i 
øjnene af lettelse. Jørgen og Margit nå
ede at aflevere den sidste post til Israel, 
uden frimærker. 

Endelig sad vi i Sterlings supercara-
velle (NB 505) bound for Ben Gurion 
lufthavn via Athen. Vi havde fået place
ret os i midten af maskinen i nærheden 
af exit-skiltene (nødudgange), ikke ale
ne for nødens skyld, men lige så meget 
for benpladsens skyld. Der var en for
ventningsfuld summen i den fyldte ma
skine, nogle sad og så ivrigt ud af vindu
erne (de mindre), medens andre var lidt 
mere optaget af cabinepersonalet (de 
ældre - mænnerne). Dette arrangement 
var kommet i stand, efter at Finn med sit 
sædvanlige hurtige antrit og sit specielle 
forhold til køkultur, sammen med Nick 
havde okkuperet en god del af sæderne. 

Selve flyveturen forløb efter planen, 
tiden blev benyttet til at købe toldfrit; 
der var specielt to som købte ind, og de 
var i hver sin ende af skalaen, Karsten H. 
var mere for de søde sager og var ikke 
som Nick specielt interesseret i, om va
rerne var 12 år gamle. Nick overskred 

garanteret vægtgrænsen for bagage (18 
kg), da han kom til Israel. Da vi havde 
fløjet et stykke tid blev Rene pludselig 
meget interesseret i poserne, som er 
placeret i »formandens« ryglæn, så Finn 
og Jens tog flere ture ned ad midtergan
gen med indholdet. Rene tog situatio
nen med et blegt smil og bedyrede, at 
han var O.K., medens nabopigerne 
Connie og Bolette var lidt beklemte ved 
situationen. 

Athen oplevede vi fra den mørke side, 
idet vi landede kl. 21.00. Ingen af os, 
som skulle videre til Israel, måtte forlade 
maskinen, men som Ulrik tørt bekendt
gjorde: Nu har vi da også været i Græ
kenland og set asfalten i Athen. Resten 
af turen gik hurtig, kl. 23.30 landede vi i 
Ben Gurion lufthavn. 

Så snart vi var kommet gennem pas
kontrollen rullede Lotte og Mette mor
mors gamle lagen ud, hvor Henrik P. 
hjemmefra havde malet »Shalom Israel« 
på hebraisk, alle smilede og vinkede, så 
han har sikkert stavet rigtigt, måske 
skulle han droppe penslerne og give sig 
til at skrive hebraiske bannere. 

Stille og tænksomme, inden afgangen fra Kastrup 
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Shalom Tower 

Alle de unge israelere samt deres for
ældre var mødt op for at tage imod, men 
først da vi kom om på den anden side af 
en tyk panserrude, fik vi sagt rigtig god
dag. 

Da tidspunktet ikke var særlig vel
egnet til de helt store formaliteter rent 
velkomstmæssigt, blev det et hurtigt 
»Shalom« til alle, hvorefter Zila og hen
des mand Meir Dankner delte os ud til 
de respektive »hjem«, hvor vi skulle væ
re. Det viste sig, at vi skulle temmelig 
langt fra hinanden, således at en gruppe 
(Jannie, Charlotte, Anja, Carsten L, 
Henrik P., Karsten H. og Bolette) boede 
ca. 12 km nord for Tel Aviv i en forstad, 
Herzelia, medens en anden gruppe (Sø
ren, Lotte, Mette, Michael Bo, Thomas, 
Ulrik, Rene og Connie) boede i bydelen 
Ranat Gan, og resten boede ret spredt 
rundt om i Tel Aviv. 

Den første dag, torsdag, sov vi længe 
og hyggede os med familierne, fik skif
tet til korte bukser og T-shirts (tæt på de 
30°C). 

Udsigt fra Shalom Tower til Old Jaffa 

Det første programpunkt var om ef
termiddagen, hvor vi skulle mødes midt 
i Tel Aviv ved den højeste bygning i by
en (Shalom Tower), og guide på denne 
tur var koordinatoren for hele arrange
mentet i Israel, Meir Dankner. Oppe fra 
toppen af bygningen var der en fantas
tisk udsigt over byen og Middelhavet, 
og hvis vejret havde været klart, kunne 
vi have set til Jerusalem, som ligger 52 
km inde i landet. 

Bagefter spadserede vi ned til et gam
melt marked, hvor folk gik som sild i en 
tønde, og hvor der blev falbudt alver
dens skønne grøntsager og frugter. De 
fleste af os prøvede vores første »Fala
fel«. Disse runde brød, der var fyldt med 
en skøn salat med tomater m.m. og 
nogle kugler af en vegetabilsk masse, 
der var friturestegt. Israelerne har arvet 
denne »spise« fra araberne, og de spises 
allevegne, ligesom vi spiser pølser med 
brød. 

Efter at vi havde gået igennem dette 
specielle marked, var det blevet mørkt, 

og vi holdt mandtal, hvorefter vi gik ned 
til kysten og langs stranden til »Old Jaf
fa«, som er verdens ældste havn. 

Her på havnen, som kun bruges til jol
lesejlads, havde Zebuion, Tel Avivs sejl
klub, et lokale, og her skulle den officiel
le modtagelse finde sted. Næsten samt
lige forældre og søskende var til stede i 
et lokale, der var på størrelse med 
»Pejsestuen« i Sundby, og her var ste
gende varmt. Formanden for Zebuion 
organisation, Mr. Dolgin, modtog os 
med en nydelig tale, hvor han takkede 
på de israelske unges vegne for deres 
ophold i Danmark, og ellers bød han os 
velkommen og håbede for os, at vi ville 
få en dejlig tid i Israel. Vi fik alle udleve
ret et emblem fra sejlklubben og en sol
hat i blåt/hvidt med sejlklubbens mær
ke i det ene felt. Denne hat skulle vi bru
ge mod den stærke sol, som vi jo ikke er 
vant til. 

Efter denne officielle modtagelse fik vi 
øl, colaer og falafler igen. Jens takkede 
på vore vegne i en improviseret tale på 

og til den nordlige del af Tel A viv og over det sydlige Tel Aviv 
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engelsk, idet vi slet ikke var klar over, at 
vi skulle direkte til denne modtagelse ef
ter vort møde om eftermiddagen. 

Vi gik rundt og talte med alle foræl
drene, og senere gik vi op på selve den 
klippe, hvorunder klubbens lokale var 
indbygget. Heroppe lå St. Peters Klos
ter, som stammer fra Middelalderen, 
pragtfulde restauranter, parker, udgrav
ninger fra Romertiden, gamle smøger 
med kunstgallerier og smukke butikker, 
der havde åbent hele aftenen. Mange af 
de gamle faldefærdige huse er gennem 
de sidste 20 år blevet restaureret, og det 
er både fashionabelt og dyrt at bo i disse 
nu smukke særprægede bygninger. Det 
var altsammen smukt oplyst, og her var 
pragtfuldt. 

Man kan godt forstå, at man »lever« 
om aftenen sydpå, for her - den aller
første aften i Israel oplevede vi dette 
skønne klima med ca.24°Ckl. 10 om af
tenen. 

(fortsættes) 

N ve medlemmer - - - -
som søger optagelse 

i SuvwlÅy SejllfoAmLnq. 

A. 13 Arnold E. Nielsen 
Caprivej 5, S. 

A 27 Kurt H. Munktved 
Prags Boulevard 52, S. 

A 47 Brian E. Christiansen 
Norgesgade 10, S. 

A 74 Steen Svare Hansen 
Vodroffsvej 18, V. 

A 104 Arne Fieron 
Østrigsgade 4, S. 

A 195 Allan Nicolaisen 
Thorsgade 59, N. 

A 202 Flemming Wulff 
Kentiavej 10, S. 

A 222 Bent Frederiksen 
Kastrupvej 160 C, S. 

A 239 Dorte Christiansen 
Brobergsgade 3, K. 

A 388 Erik Kurt Nielsen 
Høje Gladsaxe 118, Søborg 

A 591 Bent J. Lindgren 
Viby Alle 27, Kastrup. 

A 627 Jette Husted 
Brobergsgade 3, K. 

A 673 Morten J. Sørensen 
Birmavej 34, S. 

Yngling-spalten 
Yngling-kapsejladssæsonen er nu af

sluttet, og jeg vil tage et tilbageblik over 
efterårssæsonen. Ynglingklassen er en 
særdeles aktiv kapsejladsklasse i Øre
sund, og S.S.F. har været flittig delta
ger med 6 Ynglinge, hvoraf de 3 er 
juniorafdelingens. 

To S.S.F.-Ynglinge (YD-63, DRACU
LA, Brdr. Brask Thomsen, »lille« Jørgen 
Jensen og YD-64, YATSY, Kim Stef
fensen, Jan Knudsen, Bo Hansen) del
tog i årets VM for Ynglinge ved Hankø i 
Norge. Bedst placeret blev YD-64 med 
en 22. plads, men det kunne være blevet 
til en 12. plads, hvis man ikke var løbet 
ind i en tvivlsom diskvalifikation. YD-63 
løb ind i en del problemer og sluttede 
som nummer 45. Næste år sejles der EM 
i Holland i juli måned og VM i Florida, 
USA i november måned, og både YD-
63 Dracula og YD-64 Yatzy satser på 
deltagelse i disse stævner. Den tredie 
private Yngling, der sejler for S.S.F. er 
YD-54, MIRAGE, Jørgen Jensen, der 
har havneplads i Svanemøllehavnen, og 
han satser også på deltagelse i EM og 
VM. 

Første stævne i efteråret var S.S.F.s 
Ynglingstævne 8.-9. august, og her vis
te YD-64 Kim Steffensen sin gode form 
ved suverænt at vinde foran YD-28 Calle 
Løppenthien, KDY og YD-63 Brdr. 
Brask Thomsen S.S.F. De øvrige 
S.S.F.-Ynglinge blev placeret som føl
ger: nr. 6, YD-101 Jens Poulsen; nr. 7, 
YD-54 Jørgen Jensen; nr. 8 YD-31 Lars 
Hauschultz; nr. 11 YD-24 Jannie Ander
sen. 

I weekenden 22.-23. august deltog 
S.S.F. i »FREMS«s holdsejlads for Yng
linge om »Sølvynglingen«, og her blev 
vi nr. 2 kun slået af de suveræne vindere 
fra KDY. S.S.F.s hold bestod af: YD-63 
Brdr. Brask Thomsen, YD-64 Kim Stef
fensen og YD 101 Jens Poulsen. 

Den 29.-30. august arrangerede KDY 
sejladserne om »Piratpokalen« for junio-

2ggS33S3SS3S3333S333333333S 

A 977 Lars R. Jensen 
Lillegrund 2, S. 

A 1013 Hanne Lund Olsen 
Langesøvej 2, Kastrup 

A 1096 Lindy Leon Petersen 
Kastrupvej 93, S. 

J 116 Tommy Haase 
Amagerfælledvej 83, S. 

»Dracula« på skæring 

rer. Her deltog fra S.S.F. kun YD-24 
Jannie Andersen, der blev nr. 6 blandt 
de 13 deltagere. 

Den 5. september afholdt Taarbæk 
Sejlklub »Damesejlads«, og her blev 
YD-31 Margit Christensen nr. 6, som 
bedste S.S.F.'er, blandt de 21 deltage
re. Om søndagen d. 6.9. afholdt samme 
klub »Kølbådsstævne« med to sejlad
ser, og YD-54 Jørgen Jensen blev nr. 3. 
blandt 18 deltagere. 

Efterårets største Yngling-sejlads er 
traditionen tro »FREM«s »Øresunds-
mesterskab«, og det blev en stor triumf 
for YD-64 Kim Steffensen, Jan Knud
sen og Bo Hansen, der besatte l.ste 
pladsen iblandt de 33 tilmeldte Ynglin
ge. Den anden deltagende Yngling fra 
S.S.F. var YD-63 Brdr. Brask Thomsen, 
der blev nr. 12, selv om de måtte udgå af 
den ene sejlads p.g.a. en bordfyldning i 
det hårde vejr. 

Juniorerne fra S.S.F. YD-24, YD-31 
og YD-101, deltog ikke i »Øresundsmes-
terskabet«, da de samme weekend af
viklede S.S.F.-juniorklubmesterskab, 
og her vandt YD-101 Jens Poulsen, som 
meddelt i et tidligere nr. af S.S.F.-
bladet. 

Som afslutning på sæsonen blev af
holdt S.S.F.-klubmesterskab for Yng
linge 10.-11. oktober med 5 deltagende 
Ynglinge. Der blev sejlet 3 sejladser, og 
YD-64 vandt med 3 førstepladser foran 
YD-63 Brdr. Brask Thomsen og YD-31 
Lars Hauschultz. Et stort arbejde gjorde 
Henrik Graversen, der ene mand klarede 
dommerhvervet fortræffeligt. 

Gennem hele sæsonens aften- og lør-
dagssejladser har Ynglingene sejlet om 
en samlet førsteplads. Her vandt YD-63 
Brdr. Brask Thomsen foran YD-64 Kim 
Steffensen og YD-101 Jens Poulsen. 

Ynglingene er nu taget på land, men 
når isen forsvinder fra havnen efter vin
teren, vil vi atter kunne se dem sejle Øre
sund tyndt, som træning til den næste 
store styrkeprøve, Påskestævnet 1982. 
Vel mødt i 1982. 

Claus Brask Thomsen 
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Slut på en bedre sæson. 
S.S.F.s afriggergilde 
den 17. oktober. 

Så blev der også i år sat et festligt 
punktum for sæsonen, og for en sæson 
som for sejlerne blev noget bedre end de 
nærmest foregående sæsoner. Selv om 
der er noget vemodigt ved dette, at no
get godt er forbi, gør den måde som 
S.S.F. markerer sæsonens slutning på, 
det ligesom er lidt nemmere at affinde 
sig med de barske realiteter. I selskab 
med glade mennesker, der får lidt god 
mad og drikke, og til musikken fra vor 
husorkester - både under middagen og 
senere til dansen, kan man bedre accep
tere den kendsgerning, som ikke er til at 
afvise: Slut for i år. 

Kirstine stod for den kulinariske side 
af sagen, og menuen - oksesteg med 
krølfedt og is med frugter og chokolade
sovs - opfyldte de forventninger, man 
altid stiller, når S.S.F. indbyder til fest. 
Sceneriet når standeren hales ned, kan 
godt give selv den mest forhærdede sej
ler en klump i halsen. 

Sædvanen tro var der også i år ind
budt en række gæster, og med indby
delsen af orlogskaptajn J. Bilde Jensen, 
fra Søsportens Sikkerhedsråd, var der 
en særlig bagtanke: S.S.F.s bestyrelse 
havde besluttet at tildele ham S.S.F.s 
hæderstegn for hans store og mange
sidede virke for sikkerheden til søs - et 
virke, som det her vil føre for vidt at 
komme nærmere ind på, men som tidli
gere har indbragt ham K.D.Y.s 
Kronborgpokal. 

En anden hædersbevisning blev også 
uddelt ved af riggerfesten, en pokal, der 
hvert år tildeles et medlem, der har gjort 
en særlig indsats i sæsonens løb. Den 
blev i år tildelt Jens Green Jensen, for 
hans præstation ved at overtage junior
afdelingens ledelse midt i sæsonen, da 
Jørgen Haar fik arbejde i udlandet. 

Dertil er der ikke meget andet at sige 
end: 

Det var en dejlig fest! 

Bilde Jensen er overrasket over hæderstegnet - De? var populært, at Jens fik en pokal 

Og dansen går selv de mindste deltog 

Bilde Jensen er meget rørt. 
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En tak fra de 
Svagføre 

Må undertegnede, Poul Pedersen, 
sende, på de Svagføres og egne vegne, 
en hjertelig tak for Svagførefesten den 
26-9-81. 

Når jeg føler trang til at takke Bente 
og Vagn, er det på grund af, at jeg har 
modtaget så mange henvendelser fra de 
Svagføre om, at det var den bedste fest, 
de nogen sinde har været med til. Per
sonlig vil jeg give dem ret, alt klappede, 
som det skulle, og her har vi i mange år 
skaffet kunstnere med så stort besvær, 
og så har S.S.F. selv nogle meget dygti
ge sejlere, som kan give den hele armen; 
jeg tænker her på Brandmanden, der 
hvert år henter sig en solid succes, jeres 
Husorkester og Blæsere, samt, men 
ikke mindst Vagn selv. Han afslørede sig 
som en meget fin parodist, samt som le
der af festen. Jo, jo, en meget stor 
Svagførefest, som Bente og Vagn, kan 
have meget stor glæde af. En tak skal 
også lyde til alle Sejlerne og deres Da
mer, både dem der serverede og dem i 
køkkenet og til alle dem, der kørte de 
svagføre. En tak til Hjemmeværnet for 
deres gode humør og hjælpsomhed. Ja, 
man kunne blive ved, Country-orkestret 
- Danserne fra Freddy Petersen. Men 
lad mig slutte her med at rette en tak til 
alle, der på den ene eller anden måde 
var med til at gøre Svagførefesten 1981 
til den bedste i mange år. Tak Bente og 
Vagn. 

De bedste hilsner og på gensyn til 30 
års jubilæet i 1982. 

På de Svagføres og egne vegne 
Poul Pedersen 
S vagføreformid/er. 

NB. Endnu en tak til alle i Sundby Sejl-
Forening, i håb om at I mange år endnu 
vil dele jeres sejlerglæde med de Svag
føre. 

Et læserbrev, der 
ikke kan optages 

Fra medlem A 61, Jørgen Rasmus
sen, har redaktionen et ualmindelig ke
deligt brev, som har været forelagt be
styrelsen til eventuel udtalelse. Der var 
enighed om, at indholdet er af en sådan 
karakter, at det ikke kan optages i med
lemsbladet uden at skade foreningens 
gode navn og rygte. 

Brevets indhold vil blive optaget til 
behandling på førstkommende general
forsamling. 

FORSIDEBILLEDET: 
»Trine Kaj« Hansen får overrakt poka
len, der tilkommer en god motorbåds-
sejler. 
Foto: Holger Møller 

Radiokursus 
I lighed med tidligere år vil der også i 

år blive afholdt kursus med afsluttende 
eksamen for brug og betjening af V. H. F. 
radio. 

I kurset vil der bl.a. blive arrangeret 
tur til Lyngby Radio. Kurset vil som 
sædvanlig blive ledet af radiotelegrafist 
Birger Riis Hansen. 

Tid og sted: Mandag aften kl. 19.00 i 
skipperstuen S.S.F. første gang man
dag den 11.1.1982. 

Varighed: 7 aftener å 3 timer. 
Pris: 

Eksamensgebyr: kr. 70,-
Bøger: 35,-
Kursusafgift: 65,-

Totalt kr. 165,-

Skur byttes 
Haves: Skur på søndre plads. 
Ønskes: Skur på nordre plads. 

Henv. dag 01 - 26 95 09 
aften 01 - 50 23 26 

Motorkursus 
Som noget nyt vil der i vinter, såfremt 

der er fornøden tilslutning, blive afholdt 
et motorkursus. 

Kurset er specielt baseret på de moto
rer, vi har i vore både, såsom påhængs
motorer, dieselmotorer, benzinmotorer 
og div. hjælpeudstyr. Pensummet vil 
svare til det, der bl.a. forlanges til yacht
skipper 3. 

Der vil under kurset blive arrangeret 
besøg på større skibe i Københavns 
havn. 

Kursets leder: Maskinmester John 
Rasmussen. 

Tid og sted: Motorlokalet, Sønder-
broskole, Lybækgade 20, 2300 Køben
havn S., første gang tirsdag den 8.12.81 
kl. 19.00. 

Varighed: 10 aftener å 3 timer. 
Pris: 

Søsportens motorlære kr. 68,-
Kursusafgift 155,-

Tilmelding til ovennævnte kurser kan 
ske skriftligt eller telefonisk til: 

T. Ekdahl, 
Vedbøl Allé 7, 
2770 Kastrup 
telf. 01 - 51 52 63. 

eller til jeres egen skolechef. 

Tegn din bådforsikring i SSF 
Du kan vælge mellem Baltica, topsikring 

Dansk Søassurance 

Kurser i Østersøkredsen 
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TAK 

Interview med J. Bilde Jensen 
Kun seks sejlere omkommet i sommer 

Orlogskaptajn J. Bilde Jensen, der fik 
S.S.F.s hæderstegn ved vort nys over
ståede afriggergilde har følgende kom
mentar til den netop sluttede sejler-
sæson: 

»Der er i den egentlige sejlersæson fra 
foråret til nu omkommet seks ved, hvad 
jeg kalder, familiesejlads«, siger orlog
skaptajn J. Bilde-Jensen, Søsportens 
Sikkerhedsråd. »I samme periode i fjor 
var der fem der satte livet til, men for 
året 1380 som helhed 12 omkomne. Nu 
holder vi omkomne fritidsfiskere og 
strandjægere ude af denne statistik. 
Deres ulykkestal er fortsat meget højt. 

I pinsen omkom to mænd ved Haven 
og en syd for Fyn. De faldt over bord, og 
ingen af dem havde redningsvest på. I 
juli omkom en sejler syd for Ærø under 
hårdt vejr. Han blev slået over bord, og 
skønt han havde redningsvest var han 
død, da han blev taget op af en helikop
ter. I hårdt vejr druknede en vesttysk 
sejler vest for Bornholm i juli. I august 
blev en tysk sejler uden redningsvest 
slået over bord af bommen i Storebælt, 
og han omkom. 

De danske - og åbenbart også tyske 
og svenske - sejlere passer åbenbart 
godt på i sejlruterne, for der har lige så 
lidt som i fjor været kollisioner med an
dre fartøjer. 

Der har været nogle brande og eks
plosioner, men ingen er kommet alvor
ligt til skade. Så har en hel del været på 
grund, vel et par snese. 

Jeg må nok sige, at det kan overraske 
ud fra Søværnets operative Komman
dos rapporter at se, at i ét tilfælde var 
det en familie med et spædbarn på fem 
dage. I et andet tilfælde var barnet 12 
dage.« 

Bilde-Jensen kan videre oplyse, at sø-
og helikoptertjenesten i første halvår 
havde flere aktioner end tidligere, men 
det har i de færreste tilfælde drejet sig 
om egentlige lystsejlere. En hel del bræt
sejlere er kommet i vanskeligheder, men 
som året før er man lykkeligvis blevet 
forskånet for dødsulykker. 

»Vi må nok vænne os mere til disse 
brætsejlere, vænne os til at se dem kuld
sejle og ligge og rode med sejlene i van
det. Som det er nu, bliver der tit af ikke-
sejlvante slået alarm i sådanne tilfælde, 
og selv om der hellere må være 10 ud
rykninger for meget end én for lidt, så 
kan det store antal brætsejlere føre til alt 
for mange alarmer,« mener Bilde-
Jensen. 

»Alt i alt en gennemsnitssæson på 
godt og ondt. Uhelds- og ulykkestallene 
ændrer sig ikke meget fra år til år. Men 
når man betænker, hvor mange der fær
des til søs i lystbåde sommeren igen
nem, er uheldsfrekvensen lav. Dansker
ne sejler godt.« 

Herved beder jeg foreningen modtage 
min hjerteligste tak for den store ære, 
der er vist mig ved, at jeg på afriggerfes-
ten den 17. ds. blev udnævnt til hæders-
medlem i foreningen. 

Det meget smukke emblem, jeg i den 
anledning fik overrakt, vil jeg bære med 
stolthed og taknemmelighed. 

Fra min kone skal jeg bringe en hjerte
lig tak for den flotte blomsterbuket, jeg 
fik med hjem til hende. 

Foruden de mange gange, jeg gen
nem årene efter indbydelse har været i 
foreningens klubhus og på havnen, har 
jeg ofte - så vidt muligt ubemærket -
været en tur rundt i havnen og iagttaget 
sejlerlivet for at hente inspiration eller for 
at få afklaret nogle tanker i forbindelse 
med mit arbejde i Søsportens Sikker
hedsråd. Jeg glæder mig til for fremti
den at kunne færdes på foreningens 
område uden at nages af en smule dårlig 
samvittighed over, uden at have bedt 
om tilladelse, at færdes på anden mands 
grund. 

Mange hjertelige hilsner 
J. Bilde Jensen 
Pens. orlogskaptajn 
Søsportens Sikkerhedsråd 
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Der er skabt tradition for en julefrokost i S.S.F. 
og derfor afholder vi igen i år 

* o 
* 

* * 

Lør7. % 
p Pris 55,00 kroner 

Hver deltager medbringer en pakke. 
Værdien må ikke overstige 20.00 kroner. 
Tilmeldingsliste bliver opslået i klubhuset, og tilmelding er bindende. 

BADEVÆRFTET 

LYN ETTEN 
Refshalevej  200 
1432 k 
Reparation af træ 
g lasfiber 
Lægning af teak dæk 
Monering af udstyr 
Rep. af glasfiberpest 

01-5492 62 

NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser 
Vindviseranlæg 

Logge 
VHF-radio 

Olietøj 
Termotøj 

Landgangstøj 
Spil og blokke 

Evinrude og Volvo motorer 

Nødudstyr, raketter 
Zodiac gummibåde 
Flåder, drivankre 
Komplet jollebeslags-
program - RWO 
Selvbyggermaterialer 
Eget riggerværksted 
VHF-radiokursus 
• og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S. 
TLF. (01) 58 30 45 
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Banken der 
dækker 

hele Amager 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
den er nærhggenae 

Jan 

Febr 

Marts 

Apri l  

Maj 

Juni 

Jul i  

Aug 

Sept 

Okt 

Nov 

Dec 

Hverdag* 

13-18 

1 1 - 1 8  

1 1 - 1 8  

1 1 - 1 8  

1 1 - 1 8  

13-18 

13-18 
13-18 
13-18 

13-18 

Lardaqe 

11-14 
11-14 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-14 

9-14 

Søn.- og 

helligdage 

9-14 

9-14 

9-14 

* 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 

DK-1432 København K 

Tlf. (01) 57 61 06 

WETrsas BÅD ££«;£<!& 

SA "TJtT R*v 
-£R »u f»X ER GOD EDREETMING 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

DAN SAILS 

TLF. 01 576717 
SRJRLASGADE 12 l< 23QO KBH S 
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Sejlerne red 
j S.S.F. DECEMBER 1981 Nr. 12 

Medlemsblad for Oplag: 7.600 eksemplarer. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Kobenhavns Sejl Union. 

Foreningens telefoner: Postgirokonto 705 65 16 
j Bestyrelsesværelset.... 01 59 35 80 

Restaurationen 01 58 32 96 
Havnekontoret 01 58 14 24 

Ansvarshavende redaktor: 
Holger Møller, Postparken 30, 2770 Kastrup 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 58 01 76 

Sats: Palvig Fotosats, Strandboulevarden 92, 2100 Kbh. O, tlf, (01) 26 28 55 
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59,3., 2200 Kbh. N. tlf. (011 83 11 33. 
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. O, tlf. (011 26 19 55 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager 13 73 23 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 73 23 

Næstformand: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Sekretær: Else Thuring, 
Ålegårdsvænget 29, 2791 Dragør 53 59 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 59 39 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 1., 2300 Kbh, S 55 79 39 
Henning Jensen, 
Holmbladsvænge 2,2., 2300 Kbh. S 54 80 52 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Alle 27, Kastrup 51 75 30 
og festudvalo,. Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 58 44 

Kapsejladschef: Klaus Akkermann, 
Genuavej 22 A 59 79 95 

Skolechef: Bent Petersen, 
Kålagervej 30, 2300 Kbh. S 58 49 37 

Juniorleder: Jens Green Jensen, 
Tønnesvej 47, 2300 S. 50 63 65 

Jolle- Rolf Elm-Larsen 
repræsentant: Dronningensgade 20, 1420 Kbh. K 57 76 10 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 S 58 79 29 
Målere: Jørgen Madsen, 

Platanvej 18, st., 1810 København V. 

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

Kontoret er lukket i januar. 

Forhøjelse af 
forsikringsafgiften på 
lystbåde glippede. 

Regeringens aftale med sine forligs
partnere om gennemførelse af en af
giftsbuket, hvor iblandt var en omlæg
ning af afgiften på 50% af præmien på 
kaskoforsikringer for fritidsfartøjer, true
de i november de af Danmarks sejlere, 
der er så fornuftige af sikre sig mod 
uheld, medens sejlere, der tager risikoen 
ved ikke at forsikre, ville gå fri - stadig
væk. Ved et anslag mod fritidssejlerne i 
1977 betegnede Jens Kampmann den
ne afgift som uheldig og uretfærdig, og 
dengang fik han flertal for oprettelsen af 
et lystfartøjsregister med henblik på op
krævning af en periodisk afgift på lyst
fartøjer. Et senere fremsat forslag om 
opkrævning af denne afgift kunne imid
lertid ikke samle flertal. 

Men nu dukkede der igen et forslag 
op, men inden det kom til behandling i 
Folketinget blev der udskrevet valg, 
hvorved forslaget er bortfaldet, og vi må 
så håbe på, at en ny regering ikke gen
optager det. 

Det skortede ikke på omgående reak
tioner fra vore hovedorganisationer, 
Dansk Idræts-Forbund og Dansk Sejl
union, og vi gengiver samtidig hermed 
de skrivelser, der blev afsendt til Folke
tinget. Dansk Sejlunions repræsentan
ter havde også foretræde for skatte- og 
afgiftsministeren. 

Det er iøvrigt anden gang et forslag 
om afgift på lystfartøjer kuldsejler ved, 
at der udskrives valg. Det samme var til
fældet i december 1974 med Anders An
dersens forlag om afgift efter bådenes 
længde. 

FORSIDEBILLEDET: 
Carsten og Michael på træningstur i 5-0-5 
Foto: En venlig fotograf 



let af gong-gong'en 
Til Folketingets politiske partier. 

Gennem dagspressen er vi bekendt 
med, at der i den nu foreslåede afgifts
buket indgår forslag om yderligere be
skatning af fritidsfartøjer. 

En ting kan vi hilse med glæde; nem
lig at loven om oprettelse af et bådregi
ster skal bortfalde, fordi den ville blive 
umulig at administrere. 

Når dette er sagt, må vi endnu en
gang beklage, at forligspartierne fortsat 
ønsker en form for beskatning. Om den 
inddrives på den ene eller anden måde, 
så er det stadig en misundelsesafgift, og 
den skader en hårdt trængt branche og 
er en hån mod det store frivillige 
ungdoms- og idrætsarbejde, der udfø
res af fritidssejlerne. 

Dansk idræt har brug for hjælp og ik
ke beskatning. Dansk Sejlunion har 
brugt mange kræfter på at sikre ca. 1 
mio. kr. i sponsorhjælp til olympiade- og 
elitehold. Mange fritidssejlere yder de
res frivillige og ubetalte indsats for at 
sejlsporten kan være en god reklame for 
Danmark. 

Vi beder om Folketingets hjælp og be
der om, at enhver tanke om beskatning 
af idræt og idrætsgrundlaget opgives. 

Med venlig hilsen 
Dansk Sejlunion 

Skatteudvalget 

Ena Jensen. 

Folketingets Skatte- og 
Afgiftsudvalg 
Christiansborg 
1268 København K 

I forbindelse med forslaget om en om
lægning af afgiften på lystbåde skal 
Dansk Idræts-Forbund herved tillade 
sig at henlede Skatte-og Afgiftsudval
gets opmærksomhed på de utilsigtede 
og uheldige virkninger, en sådan afgifts
forhøjelse efter vor mening vil få for id-
rætsarbejdet i landets mange sejlklub
ber. 

Som det tidligere er fremført, betrag
ter Dansk Idræts-Forbund den nuvæ
rende afgift som værende afgift på 
sportsrekvisitter, hvilket vi - som tidlige
re påpeget - finder uheldigt. Hertil kom
mer, at sejlsporten i forvejen ved det 6. 
momsdirektiv fra EF er blevet belastet 
med moms på bådpladser, ligesom sej
lerskolers aktivitet er belagt med moms. 
Endvidere må sejlsporten selv finansiere 
sine idrætsanlæg, idet lov om fritidsun
dervisning i henhold til udsendte cirku
lærer ikke omfatter anlæg til vands. En 
yderligere afgift vil derfor efter Dansk 
Idræts-Forbunds mening stille sejlspor
tens udøvere væsentligt ringere end ud
øvere inden for andre idrætsgrene. 

I forbindelse med tidligere forslag til 
afgift på lystbåde har Dansk Sejlunion 
over for Folketingets medlemmer frem

lagt materialer, der klart viser, at sejl
sporten fra at være en idræt for de få har 
udviklet sig til at være en idræt for alle 
samfundsgrupper. Hertil kommer, at 
sejlsporten er en idrætsgren, der hen
vender sig til hele familien, hvilket vi fin
der væsentligt i en periode, hvor fritiden 
for den enkelte øges. 

Dansk Idræts-Forbund ønsker derfor 
at understrege, at en forøgelse af bådaf
giften vil kunne medføre meget alvorlige 
konsekvenser for sejlsporten. Specielt 
må fremhæves den beklagelige konse
kvens, at alle lystbåde uden undtagelse 
- dvs. også mindre sejlbåde og joller, 
der altovervejende anvendes til børne-
og ungdomsarbejde - vil blive ramt af 
afgiftsforhøjelserne, hvilket må forud
ses at medføre en samfundsmæssigt 
uheldig begrænsning i dette arbejde. 

Dansk Idræts-Forbund skal således 
indtrængende henstille, at det fremsatte 
forslag, som på mange måder modvir
ker den støtte, lovgivningen iøvrigt be
stræber at yde dansk idræt, frafaldes, 
subsidiært modificeres med undtagel
sesbestemmelser for mindre både, eks
empelvis således at både til en værdi un
der kr. 100.000,-friholdes. 

Med venlig hilsen 
p.f.v. 

Svend O. Hansen 
Formand. 

O 
Lystfartøjsforsikring 01 -141618 
Den nye sejler får fra starten - i 
40% rabat på præmien ^ 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 
eller anden nautisk eksamen 
giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Soassurance 
Danish Marine Insurance 

Niels Juels Gade 11,1016 København K. 
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Referat af bestyrelsesmødet 
den 9.11.81 

Punkt 1: 
Punkt 2: 
Punkt 3: 
Punkt 4: 
Punkt 5: 
Punkt 6: 
Punkt 7: 
Punkt 8: 
Punkt 9: 
Punkt 10: 
Punkt 11: 
Punkt 12: 

Protokol 
Beretning 
Havn og Plads 
Klubhus og Fester 
Sejlerskole 
Juniorafdeling 
Kapsejlads 
Joller 
Motorbåde 
Sikkerhed 
Bladet 
Eventuelt 

Formanden indledte bestyrelsesmø
det med at byde de nye medlemmer, jol
lerepræsentanten Rolf Elm Larsen og ju
niorlederen Jens Green, velkomne i be
styrelsen, hvorefter han informerede 
dem om arbejdsgangen i bestyrelsen. 

Punkt 1: Protokol. 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

var blevet oplæst og godkendt på gene
ralforsamlingen. 

Punkt 2: Beretning. 
Formanden oplæste indkomne breve 

og takkekort. »Det kolde Gys« bad om 
lov til at benytte vort klubhus til deres år
lige fest, der afholdes den 6.2.82. Da 
S.S.F. ikke selv har noget arrangement 
den dag, gav bestyrelsen tilladelse til at 
klubben kan benytte vort klubhus den 
dag. 

Orlogskaptajn Bilde Jensen takkede i 
brev foreningen for det hæderstegn, 
han fik tildelt ved afriggergildet. 

Et medlem ansøger skriftligt om ned
sættelse af pladsleje. Et andet medlem 
søger om nedsættelse af kontingent og 
pladsleje. Begge medlemmer er blevet 
pensioneret, og da de begge iøvrigt jvf. 
foreningens love opfylder betingelser
ne, blev begge ansøgninger godkendt af 
bestyrelsen. 

Vor israelske venskabsklub skriver og 
indbyder medlemmer af bestyrelsen til 
Israel. Bestyrelsesmedlemmer fra den 
israelske klub ønsker så at komme på 
genvisit i vores forening. Bestyrelsen 
var enige om, at ideen var god, og man 
vil prøve at fastlægge datoer for besøg
ene. 

Søsportens Sikkerhedsråds telefon
kæde, derved Reinhardt Hansens hjælp 
er ved at blive etableret, blev drøftet i 
bestyrelsen. Alle var enige om, at den 
kunne blive til stor nytte. 

Formanden fortæller, at der atter i 
Folketinget er fremsat forslag om afgif
ter på lystbåde over kaskoforsikringen. 
Resultatet af dette forslag vil blive, hvis 
det bliver godkendt, at hurtigtgående 
motorbåde med udenbordsdrev, der 
idag koster 2200 kr. i skat, vil komme til 
at koste 800 kr., altså de vil få fordel. 
Derimod vil afgiften ramme almindelige 
sejlbåde og motorbåde. Formanden me-

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 -58 79 29 & 01 -58 6575 

rier, at S.S.F. vil komme til at betale 
10.000 kr. årligt for vore klubbåde. Af
gifterne vil ramme ca. 25% af landets 
lystsejlere, hvis det bliver vedtaget. 

Punkt 3: Havn og Plads. 
Et havneudvalgsmedlem foreslog, at 

havnekontoret bliver lukket for vinteren. 
Bestyrelsen stemte for forslaget, 4 
stemte for 2 imod, resten udlod at stem
me. Havnekontoret holdes åbent om 
vinteren. 

Der har flere gange været strømafbry
delse på pladsen på grund af regnvejr. 
Havneudvalget vil sørge for at indhente 
tilbud på, hvad det vil koste at bygge 
halvtag over kontakterne. Der er atter 
nogen, der har sat tændstikker i klemme 
på HFI-relæet for at undgå, at det slår 
ud. Havneudvalget pointerer meget 
kraftigt, at dette kan være livsfarligt. 

TÆNDSnKKfR i I HFI 

Wueet ER UVSFARLIGT f 

Punkt 4: Klubhus og Fester. 
Klubhusudvalget foreslår, at man lejer 

et billard og stiller det op i skipperstuen, 
man vil så, hvis det bliver en succes, ta
ge spørgsmålet om at købe det op til 
næste generalforsamling. Bestyrelsen 
undtagen Klubhusudvalget blev dog 
enige om at vente med dette til general
forsamlingen til foråret. 

Klubhusudvalget meddeler, at der er 
blevet stjålet 3275 kr. fra ismaskinen, 
der er opstillet på pladsen. Tyveriet er 
meldt til politiet. 

Der vil blive afholdt julefrokost den 
19.12. Den 20.12. er der juletræsfest. 
Hornorkestret har meddelt, at det afhol
der koncert den 18.11. Ved koncerten 
vil der blive solgt lotterier til fordel for 
indkøb af noder og instrumenter. 
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Punkt 5: Sejlerskole. 
Intet. 

Punkt 6: Juniorafdelingen. 
Juniorudvalget har afholdt møde. Her 

blev der nedsat et udvalg bestående af 
Jørgen Jensen, Ole Hansen, Ole Poul 
Petersen og Ole Jensen. 

Hver lørdag frem til marts måned vil 
der blive afholdt kursus for optimistsej
lere. Juniorlederen oplyser, at klub
ynglingene skal males op, man er gået i 
gang med at slibe bådene. 

Man har allerede på nuværende tids
punkt planlagt sommerens tur for junio
rer. Sommerturen bliver i slutningen af 
juli og begyndelsen af august. Spæk
huggeren »Tyveknægten« skal være 
følgebåd. 

Punkt 7: Kapsejlads. 
Kapsejladsen »Sjælland rundt« Top 

Cup er blevet lagt på hylden, i stedet vil 
man arrangere en ny sejlads, der kom
mer til at hedde »Lolland-Falster rundt«. 

top cup på hylden 

Punkt 8: Joller 
Man vil gerne til sommer have jolle

broen forlænget væsentligt. Betonbro
en skal repareres, idet den er helt forvit
ret. Slæbestedet trænger ligeledes til at 
blive repareret. Brætsejlerne har ytret 
ønske om at få et bedre stativ, hvor de 
kan låse deres brædder fast. Bestyrel
sen var enige om, at samtlige forbedrin
ger og reparationer må tages med på 
næste års budget. 

Punkt 9: Motorbåde. 
Intet. 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Intet. 

Punkt 11: Bladet. 
Redaktøren oplyser, at Sundby Sejl-

Forenings blad fylder fyrre år til maj. 
Han vil i denne anledning lave et udvidet 
nummer af medlemsbladet. 

Punkt 12: Eventuelt. 
Bestyrelsen var enige om, at det var 

en god ide, der kom frem ved general
forsamlingen, om at alle, der for fremti
den indmelder sig i foreningen, skal ha
ve udleveret en standardskrivelse, der 
omhandler hvor lang ventetid, der er på 
en havneplads, samt de mest relevante 
regler, der skal overholdes for at kunne 
færdes i foreningen. 

Bestyrelsen sluttede med at drøfte 
nedsættelse af det lovudvalg, der skal 
godkendes på næste generalforsamling. 

På generalforsamlingen blev det fore
slået, at nye medlemmer ved indmeldel
sen blev gjort bekendt med de lange 
ventetider på havnepladser. 

Der er nu udarbejdet en velkomst
blanket, som udleveres til nye medlem
mer, samtidig med at de indmelder sig i 
S.S.F. 

Velkommen som medlem af Sundby 
Sejl-Forening. 

Som nyt medlem af S.S.F. og for at 
dit medlemskab kan falde ud til alles til
fredshed, bør du vide følgende: 
1) Havneplads kan først opnås efter en 

ventetid på ca. 15 år, noget mindre 
for både under 4 meters længde. 

2) Ønsker du plads på land, skal du 
først træffe aftale med havneudval
get, som træffes hver torsdag mel
lem kl. 19.00 og 20.30. 

3) Når din båd er sat i vandet, kan du, 
såfremt forholdene tillader det, hen
ligge i 8 dage for tilrigning i havnen. 
Husk at oprydning på din landplads 
og fjernelse af bukke og klodser er 
pålagt dig. 

4) Parkering af biler er ikke tilladt inden 
for lågerne, og bilkørsel må kun ske 
for af- og pålæsning. 
Cykler skal henstilles i stativerne og 
kørsel er ikke tilladt på havn og 
plads. 

5) Hunde skal føres i snor, og de har 
ikke adgang til klubhuset. 

6) Dine gæster og venner er velkomne, 
men kun i følge med dig og på dit 
ansvar. 

Mødet slut 22.50 

Hans Guldager 
formand 

E/se Thuring 
sekretær 

* 

7) Du vil finde et udmærket klubliv i 
S.S.F., og derfor forventer vi af dig, 
at din væremåde og opførsel er såle
des, som det forventes af enhver 
sejlsportsmand. 
Umoralsk adfærd og usportslig op
træden kan give karantæne og i 
værste fald krav om udelukkelse af 
foreningen. 

8) Husk at betale kontingent inden den 
15. marts og inden 15. september. 
Betaling efter disse datoer for forfal
den kontingent koster en bøde på 
kroner 100,- og kan kun finde sted 
inden for 4 uger efter ovennævnte 
datoer, derefter slettes du som med
lem. De nævnte datoer gælder ikke 
første gang, du skal betale kontin
gent. 

9) Sørg for at dit økonomiske mellem
værende med foreningen er i orden, 
foreningens drift hviler udelukkende 
på frivillig ulønnet arbejdskraft. 

10) Gennemlæs de udleverede love og 
reglementer, og husk altid at have 
medlemskort på dig. 

11) Er du bådejer, og dit fartøj befinder 
sig på S.S.F.'s område er du pligtig 
til at påtage dig en nattevagt ifølge 
lovene. Tal herom med næstfor
manden eller bestyrelsen. 

Ovennævnte er uddrag af S.S.F.'s 
love og bestemmelser, efterlever du 
dem, er du sikker på at finde et godt 
kammeratskab og en forening du også -
vil være glad for at være medlem af. 

På bestyrelsens vegne 
Hans Guldager 

formand 

•3333S333S33S33333S33SS33S33S33333333333333333S333333332 

Velkomst til nye medlemmer 
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Referat af 
generalforsamlingen den 
25.10.1981 i S.S.F. 

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

Formanden indledte generalforsam
lingen med at byde velkommen. Heref
ter udbad han sig emner til dirigentpo
sten. Benny Gustavson blev foreslået af 
bestyrelsen og blev valgt med akklama
tion til dirigentposten af forsamlingen. 
Dirigenten takkede for valget og erklæ
rede generalforsamlingen for lovlig jvf. 
foreningens love. Et stemmeudvalg be
stående af Lindemann, Orla With samt 
Tage Woltemath blev valgt. 

Punkt 2. Protokol og beretning: 
Sekretæren oplæste protokollen fra 

sidst afholdte bestyrelsesmøde. For
manden oplæste sin beretning (trykt i 
medlemsbladets novembernummer). 
Reinhardt Hansen ønskede ordet til pro
tokol. Han mente ikke, at sekretæren 
fremover skulle gengive referater af mø
der ordret efter båndoptager, men kun 
medtage det relevante i referatet. 

Ove Madsen: »Jeg kan tilslutte mig 
Reinhardt Hansens bemærkninger«. 
Ove Madsen mente også, der kom ting 
frem i bestyrelsesreferaterne, der ikke 
burde skrives men kun diskuteres i be
styrelsens lukkede kreds. 

Formanden bad om ordet: »Sekretæ
ren har ved flere generalforsamlinger få

et besked på, at hun skal skrive et ordret 
referat; at der så måske er smuttet no
get, er kedeligt«. Da der ikke er andre, 
der ønsker ordet, går protokol og beret
ning til afstemning, og bliver godkendt 
ved håndsoprækning. 

Punkt 3. Valg: 
Formanden Hans Guldager var på 

valg og blev genvalgt med akklamation. 
Kapsejladschefen Klaus Akkermann 
blev genvalgt med akklamation. Junior
lederen Jørgen Haar ønskede ikke gen
valg, derfor blev Jens Green Jensen 
foreslået af bestyrelsen og valgt med ak
klamation. Et havneudvalgsmedlem Ar
ne Olsen var på valg. Arne Olsen sagde 
ja til genvalg, medens yderligere Jørgen 
Rasmussen og Anders Mogensen blev 
foreslået. 

Henning Jensen bad om ordet og for
talte, at han havde i sinde at trække sig 
ud af bestyrelsen ved generalforsamlin
gen til foråret, derfor syntes han, at det 
var nødvendigt, at Arne Olsen blev gen

Jannie, Mette og Brian med deres pokaler 

valgt, idet det ville være mindre godt for 
havneudvalget, hvis det var 2 nye, der 
sad der. Jørgen Rasmussen ønskede ik
ke valg. Orla With blev ligeledes foreslå
et, men heller ikke han ønskede at stille 
op. 

Formanden: Vi ved nu, at Henning 
Jensen trækker sig til foråret, det vil der
for være uheldigt, hvis vi til foråret, når 
travlheden begynder, igen skal have 2 
nye havneudvalgsmedlemmer. Forman
den bad forsamlingen stemme på Arne 
Olsen, der hidtil har gjort et godt stykke 
arbejde, kiks hen ad vejen kan ikke und
gås. Efter at flere talere havde været på 
talerstolen, blev der foretaget skriftlig 
afstemning. Der blev afgivet 194 stem
mer, hvor Anders Mogensen fik 40 
stemmer og Arne Olsen 144 stemmer. 
Der var 7 blanke stemmesedler samt 3 
ugyldige. Arne Olsen blev genvalgt til 
havneudvalget. Et klubhusudvalgs
medlem Vagn Preisler blev genvalgt 
med akklamation. Jollerepræsentanten 
Jens Johansen ønskede ikke genvalg. 
Rolf Elm-Larsen blev foreslået og valgt 
med akklamation. Som suppleant i ste
det for Preben Nielsen blev Anders Mo
gensen foreslået og valgt med akklama
tion. 

Et juniorudvalgsmedlem Finn Stål
foss ønskede ikke genvalg. Forsamlin
gen var ligeledes nødt til at vælge et nyt 
juniorudvalgsmedlem i stedet for Jens 
Green, der lige var blevet valgt som juni
orleder. Ole Jensen og Ole Hansen blev 
foreslået og valgt med akklamation. 
Jens Green bad om ordet: Han takkede 
Finn og Tonny for det store arbejde, de 
havde lagt i juniorafdelingen, ikke 
mindst i forbindelse med Israelsturen. 
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Den nye jollerepræsentant 

Punkt 4. Lovændringsforslag: 
Forslag nr. 4,1. 

Undertegnede foreslår følgende tilføj
else til lovens §4: Efter det 4. punktum 
indføjes: Projekter af økonomisk art, 
som vil medføre, at der skal optages lån 
med salg eller pantsætning af forenin
gens ejendom eller løsøre til følge, kan 
kun afgøres ved skriftlig afstemning og 
med mindst % af de rigtig afgivne stem
mer. 

Herefter fortsætter teksten som hid
til. Valg til tillidsposter... (Ved rigtig af
givne stemmer forstås: Stemmer, der er 
afgivet klart, for eller imod forslaget. 
Blanke eller ugyldige stemmer tæller 
ikke med.) 

Medl.nr. A630, Reinhardt Hansen. 
Motivering: 
Da større økonomiske projekter ofte 

kan have vidtrækkende følger for besty
relse og medlemmer, er det ikke realis
tisk, at sagen kan afgøres ved håndsop
rækning. Stemmeoptællingen kan være 
temmelig unøjagtig i en tætpakket sal 
med livlige gemytter. 

Ej heller kan det være rimeligt, at een 
enkelt stemme kan afgøre en sag med 
så vidtrækkende konsekvenser. Der må 
være et kvalificeret flertal for, at en sag 
kan betragtes afgjort på et sagligt 
grundlag Reinhardt Hansen. 

Reinhardt Hansen bad om ordet og 
sagde: »I formandens beretning forlød 
det, at bestyrelsen vil nedsætte et lov-
revisionsudvalg, og jeg kunne tænke 
mig at lave et ændringsforslag, der ly
der: Vi trækker alle vore forslag tilbage 
og lader lovrevisionsudvalget behandle 
det.« 

Dirigenten spurgte Reinhardt Han
sen, om han trak sit forslag tilbage. 
Reinhardt Hansen trak ikke sit forslag til

bage, idet de andre forslagsstillere heller 
ikke trak deres forslag tilbage. 

Formanden: Bestyrelsen har besluttet 
at gå imod Reinhardt Hansens forslag, 
idet vi ikke mener, vi kan låse Sundby 
Sejl-Forening fast, ved at der skal være 
% afgivne stemmer for at få noget igen
nem. Det må være rimeligt, at der er 
50% for et forslag. Hvis der står i vore 
love, at bestyrelsen ikke kan optage lån, 
uden at generalforsamlingen har god
kendt det med % stemmer, er det for
kert, at vi ikke i en akut situation kan op
tage lån. Vi har nogle gange måttet op
tage kortvarige lån f.eks., da en traktor 
brød sammen. 

Skal der optages lån af længere varig
hed, skal det godkendes af generalfor
samlingen, det kræver långiveren. 

Schlichter: Jeg tror at Reinhardt har 
lavet det forslag på grund af den sidste 
generalforsamling, hvor man vedtog at 
lave nye toiletter. 

Henning Jensen: Der står i Reinhardt 
Hansens forslag, at alt skal vedtages 
med % stemmers flertal. Det duer ikke, 
hvis ikke man lader den siddende besty
relse have den kompetence. Det bety
der ikke noget, hvor mange stemmer en 
generalforsamling har vedtaget et for
slag med, bestyrelsen er forpligtet til at 
udføre det arbejde, et vedtaget forslag 
medfører. 

Frits Kleis kom med et ændringsfors
lag til Reinhardt Hansens forslag, der 
lød: Nye projekter...og »med mindst % 
afgivne stemmer.« I gåseøjne fjernes fra 
forslaget. 

Reinhardt Hansen gik på talerstolen 
og fortalte, at han ikke havde i sinde at 
trække sit forslag tilbage. 

5 gange 25 års jubilarer 

Ryle Niels: Jeg synes, at Reinhardt 
Hansen har fået fat i den rigtige ende 
med sit forslag. Ove Madsen: Jeg har 
forstået, at bestyrelsen går imod forsla
get fra Reinhardt Hansen, det er helt i 
overensstemmelse med min indstilling. 
Reinhardt Hansen er nervøs for, at 
Sundby-sejlerne ikke tænker sigjigtigt 
om ved afstemningen, men det behøver 
han ikke at være; når som helst, der er 
tale om penge, så tænker Sundby
sejlerne sig særdeles godt om. 

Viggo Hind: Reinhardts forslag vil 
låse bestyrelsen. 

Frits Kleis trak sit ændringsforslag til
bage. Reinhardt Hansens forslag gik til 
afstemning skriftligt, hvor der blev af
givet 191 stemmer, deraf 6 blanke, 33ja-
stemmerog 153 nej-stemmer. Forslaget 
blev forkastet. 

Punkt 5: Andre forslag. 

Forslag 5,1. Forslag stillet af Knut 
Petersen, Medl.nr. 736 samt Lillian 
Petersen, Medl.nr.30. 

Forslag til tilføjelse til havnevedtæg
ternes §1. 

På generalforsamlingen den 22. marts 
1981 vedtoges følgende: I tilfælde af en 
fartøjsejers død, skal der dispenseres fra 
foranstående regler om retten til havne
plads, såfremt hustru eller mand ønsker 
overtagelse. Det samme gælder samle
verske), dog samme adresse i mindst 2 
år. En betingelse for at overtagelse kan 
finde sted er, at pågældende melder sig 
ind i foreningen som aktivt medlem og 
erklærer sig indforstået med, at 
han/hun vil være den reelle bruger af 
pladsen. 
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Tilføjelse: Endvidere børn over 18 år 
og mindst 2 års anciennitet. 

Begrundelse: Visse af vore medlem
mers børn har været aktive og mange 
har været juniorer og deltaget i foræl
drenes sejlerliv, derfor vil det være uri
meligt at disse børn ved arv af forældre
nes båd skal forlade S.S.F. og de kam
merater, de har været vant til at omgås 
hele livet. Erfaringen viser, at dette til
fælde meget sjældent finder sted, idet at 
det kun er sket 2 gange de sidste 4 år. 

Jens Green: Begrundelsen med for
slaget er tydeligt, at forslaget gælder vo
re juniorer, og disse kan allerede når de 
er 10 år, starte i optimistafdelingen. Det 
vil sige, at hvis sådan et tilfælde, som 
forslaget går ud på, vil opstå, kan en ju
nior have 8 års anciennitet. Vi bør stem
me for dette forslag. 

Ove Madsen: Så vidt jeg husker, be
handlede vi også dette forslag ved forri
ge generalforsamling; der blev der ved
taget en vedtægtsændring. Det vil nok 
være sådan, at hvis man er utilfreds med 
den vedtagelse, der er taget på en gene
ralforsamling, så møder man frem på 
den næste og prøver at få sine ideer 
igennem. Jeg vil gerne bede bestyrelsen 
om at trække så meget som muligt af 
havnereglementet ind i selve lovene, når 
nu det lovede lovudvalg træder i arbej
de, således at disse love kan blive under
givet klausul, så de bliver vedtaget med 
% stemmer. 

Formanden: Dette forslag blev ved 
sidste generalforsamling forkastet med 
kun 1 stemme. Bestyrelsen går ind for 
forslaget. 

Villy Hansen: Jeg går imod forslaget. 
Jeg har en søn, der har været medlem i 
3 år, så jeg synes, det vil være urimeligt, 
hvis han skulle kunne overtage min 
plads. Vi skal alle være på lige fod med 
hensyn til anciennitet. 

Poul Bager: Min datter har været her i 
14 år. Det er urimeligt, at børnene skal 
være fyldt 18 år for at kunne overtage 
forældrenes plads. S.S.F. er ved at blive 
et familieforetagende, det kan ikke være 
anderledes. 

Viggo Hind: Med hensyn til børnenes 
alder, skal man huske på, at for at være 
fartøjsejer skal man være aktivt medlem 
jvf. vores love. Vi skal meget langt tilba
ge for at finde et tilfælde, hvor det er et 
barn, der har arvet. Gør det megen for
skel, hvis vi har et tilfælde hvert tiende 
år hvor et barn arver. 

Lindemann tilsluttede sig Viggo Hind. 
Villy Hansen: Hvorfor skal vi forære 

vore børn alt? 
Michael Jensen: Jeg tror ikke, at de, 

der stemte ved sidste generalforsam
ling, selv har børn. Jeg synes, at det ville 
være rart at kunne komme her, selvom 
far falder fra. 

Ejner Madsen: Til forretningsorden: 
Jeg beder dirigenten om at fremskynde 
generalforsamlingen. 

Grethe Jacobsen: Nu har vi hørt en 
masse fædre, nu skal vi også høre en 
mor: Jeg opfordrer alle til at stemme ja 
til dette forslag, ikke på grund af min 
egen søn, for han skal nok nå det, men 
fordi det er et meget lødigt forslag. 

Jørn Rasmussen: Man har sagt, at vi 
der stemte imod, ikke har børn selv, 
men det har vi. Det er forståeligt, at for
ældre gerne vil have deres børn til at sej
le, men ikke til fordel for dem, der står 
på venteliste. Meld jeres børn ind i fore
ningen. Der vil i de kommende år blive 
en stor afgang af medlemmer af den ene 
eller anden årsag. Der vil blive mange 
børn, der arver, det vil vi ikke finde os i. 
Stem nej til dette forslag. 

Jørn Tanning: Stem for dette for
slag, for jeg synes, det er rart, at når 

børn er vokset op her, skal de også have 
lov til at sejle. 

Vagn Preisler: Synes I, det er forkert, 
at vore medlemmer ønsker, at deres 
børn skal kunne deltage i deres glæder, 
efter de er faldet væk? 

Jørgen Saufraus: Jeg er tilhænger af 
forslaget, selvom jeg ingen børn har. 
Det må dog være naturligt, at de foræl
dre, der ønsker deres børn deltager i 
aktiviteterne, melder dem ind i forenin
gen. 

Poul Bager: Jeg vil gerne bede for
manden svare på, om min datter, selv
om hun kun er 17 år gammel, vil kunne 
overtage min plads? 

Villy Hansen: Jeg synes, det er dob
beltmoral. Vi kan godt bruge alle med
lemmer, der melder sig ind; i stedet for 
at lukke ved 1100 medlemmer synes jeg, 
at det vil være mere regulært at lukke af 
ved 500 medlemmer og sige, at vi er 
mennesker nok til at overtage bådene 
hernede. 

Der blev krævet afstemning skriftligt: 
Der blev afgivet 191 stemmer. Der var 
een blank, 58 nej-stemmer og 132 ja-
stemmer. Forslaget blev vedtaget. 

Husk! Husk! 

Det koster 100,00 kr. ekstra hvis 

kontingent og 
pladsleje 

der er forfaldet 1.1.1982 ikke er betalt 15.3.1982 

Kontingent pr. halvår: 
Aktive kr. 135,00 
Passive kr. 67,50 
Juniorer kr. 92,50 

Skurleje pr. enkelt skur: 
incl. forsikring kr. 63,00 

+ moms 22% kr. 11,65 

Pladsleje 
pr. m2 kr. 29,00 

+ moms 22% pr. m2 kr. 6,40 

Ved betaling af pladsleje skal gyldig arv 
svarsforsikringskvittering forevises. 
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Forslag 5.2 

Forslag til ændring af havneregle
mentets § 4 angående tildeling af hav
neplads i S.S.F. 

1. stk.: Havnepladssøgende medlem
mer skal senest d. 1. marts 1982 tilmelde 
sig ekspektancelisten med oplysning 
om bredde og længde på deres båd. De 
vil da blive opført på listen efter med-
lemsanciennitet regnet fra sidste ind-
meldelsesdato som aktivt medlem. 

2. stk.: Efter denne dato vil evt. ansøge
re blive påført listen i den rækkefølge, 
de indkommer. Er der flere ansøgere på 
samme dato, opføres de efter medlems-
anciennitet. 

3. stk.: For juniormedlemmer gælder 
dog det særlige, at de fortsat efter d. 1. 
marts 1982 kan tilmelde sig ekspektan
celisten løbende - de indplaceres da på 
ekspectancelisten efter deres ancienni
tet. 

4. stk.: Ledigblevne havnepladser tilde
les løbende efter rækkefølgen på eks
pektancelisten. 

5. stk.: Havnepladserne fra nr. 220 til nr. 
261, samt plads-numrene 190 A - 190 B 
+ pladserne mel. 15-16, 94-95, og 323-
324, som tildeles medlemmer på eks
pektancelisten, giver ikke ret til ombyt
ning til større havneplads, medmindre 
medlemmet gennem sin placering på 
ekspektancelisten alligevel står for tur til 
at få pladsen tildelt. 

6. stk.: løvrigt kan intet medlem med 
plads i havnen foretage bytning fra 
mindre til større havneplads, hvis andre i 
havnen eller medlemmer øverst på eks
pektancelisten med større anciennitet 
gør krav på den større plads. 

7. stk.: Ved tildeling af havneplads, skal 
pladsen - senest 3 måneder efter - være 
besat med medlemmets båd af samme 
størrelse, der er søgt plads til. 

8. stk.: For at kunne bevare sin havne
plads, kræves det, at pladsen kun må 
være ledig i et uafbrudt tidsrum på indtil 
2 år, som følger af udskiftning eller repa
ration af båd. 

9. stk.: Havneudvalget kan dog undta
gelsesvis dispensere fra ovennævnte 
tidsrum i stk. 8, når det drejer sig om en 
stor og omfattende reparation, eller hvis 
mere tvingende omstændigheder gør 
det nødvendigt. 

10. stk.: løvrigt skal enhver ledig plads -
udover 4 ugers varighed i tidsrummet 
fra d. 15. juni til sæsonens afslutning -
anmeldes til havneudvalget. 

11. stk.: Sådanne midlertidige ledig
blevne pladser skal tildeles de medlem
mer, der står øverst på ekspektancelis
ten. Tildelingen sker på lånebasis. 

12. stk.: Medlemmer, som opsiger deres 
havneplads, samt medlemmer, der ikke 
tager deres havneplads i brug jfr. de i 
stk. 7, 8 og 9 anførte tidsfrister, mister 
retten til deres havneplads og må på ny 
søge om optagelse på ekspektancelis
ten jfr. de i stk. 2 anførte bestemmelser. 

Som en følge af forslaget, sker føl
gende tilføjelser og sletninger i havne
reglementet'. 

Havnereglementets § 2, stk. 1 tilføjes: 
»- dog jfr. havnereglementets § 4, 
stk. 7.« 

Havnereglementets § 2, stk. 3 med 
ordlyden, »Derefter skal der uddeles et 
antal mærker af anden farve til medlem
mer, der har længst anciennitet. Antal
let kan variere efter havneudvalgets 
skøn.« - slettes. 

Havnereglementets § 2: Ordlyden, 
»Disse både må benytte ledige pladser.« 
- slettes. 

Havnereglementets § 2: Ordlyden, 
»Således ledigblevne pladser kan kun 
havneudvalget disponere over.« - slet
tes. 

Havnereglementets § 4, stk. 1: Ordly
den, »For at komme på ekspektanceliste 
for uddeling af havnepladser, subsidiært 
lånepladser, skal ansøgning skriftlig 
meddeles bestyrelsen inden d. 1. 
marts.« - slettes. 

Havnereglementets § 4, stk. 2: Ordly
den, »Bestyrelsen udfærdiger herefter 
gældende ekspektancelister for kalen
deråret ud.« - slettes. 

De øvrige stykker i havnereglemen
tets § 4 indføjes som stykkerne 13, 14 og 
15 i den rækkefølge, de er vedtaget. 

Den nye ordlyd under punkterne 1-12 
i havnereglementets § 4, samt 
tilføjelserne /sletningerne som foran an
ført, behandles under et. 

Indsendt af: 

Hans Eskildsen, 
Erik Lund Hansen og 

Jørgen Rasmussen 

Erik Lund Hansen: Det er med angst 
og bæven man går på talerstolen. Dette 
er et forslag for at lette pladssøgende at 
få plads. Det kan kun gøres ved at lave 
en ekspektanceliste. I øjeblikket er det 
sådan, at man skal sige når man har væ
ret medlem i 10 år. Det er ikke sikkert, at 
alle søger efter 10 år, så man ved ikke 
hvor mange der står. Der kan komme 
en, der har været medlem siden 1948 og 
sige, at han gerne vil have en havne
plads, og så står den, der står øverst på 
listen pludselig som nr. 2, 3, 4 eller 5. 
Ingen ved hvornår man får plads. Vi er 
mange, der ved indmeldelse, fik at vide, 
at der var 5 til 6 års ventetid. Det må 

Flere års ventetid 

være rimeligt, at man ved indmeldelse 
nøjagtigt får at vide, hvor lang ventetid, 
der er på en havneplads. Vi fastholder 
anciennitetsprincippet. Vi vil een gang 
for alle have skrevet ned, hvor man står i 
rækken. Vi tager ikke noget fra nogen 
ved dette forslag, for enhver kan kom
me og skrive sig på listen. Vi vil få et ind
tryk af, hvor mange der ønsker havne
plads. Der kommer mange herned bare 
for at hygge sig og spise godt. Vi er for 
mange medlemmer. Forslaget er ikke la
vet for at genere nogen. Erik Lund Han
sen gennemgik hvert punkt og motive
rede. 
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Henning Jensen: Havneudvalget har 
sammen med formanden drøftet forsla
get, derefter har vi forelagt det for be
styrelsen, hvor alt ligeledes seriøst er 
blevet gennemdrøftet punkt for punkt. 
Der er gode ting i forslaget, men som 
helhed har bestyrelsen besluttet at gå 
imod forslaget. 

Viggo Hind: Jeg synes, vi skal læse 
de to første §'er. Hvis en, der har været 
medlem siden 1947 f.eks. den 1.marts er 
på Grønland og ikke kan skrive sig på li
sten, kommer han bagest i køen. Der er 
mange af disse punkter, der er gode. 
Det er reelt, at man ikke først skal kunne 
købe en lille båd og få tildelt plads til 
denne og så umiddelbart efter købe en 
stor båd og forvente at få plads til den
ne. Jeg vil opfordre bestyrelsen til for ef
tertiden at bede folk skrive under på føl
gende, når de melder sig ind i S.S.F. i 
håb om at få en havneplads: Underteg
nede erklærer at være blevet gjort op
mærksom på, at der godt kan gå op til 
15-20 år, før jeg kan få en plads i hav
nen. 

Jens Green tilsluttede sig Viggo Hind. 
Jens Skov: Der står i punkt 1, at man 
skal oplyse om bådens længde og bred
de, vil det sige, at man skal have båd for 
at kunne komme på den liste. Jeg sy
nes, at forslaget skal trækkes. Udvalget 
skal da sætte sig ned sammen med hav
neudvalget og så til foråret komme med 
et forslag om tildeling af havnepladser. 

Gert Rasmussen: Jeg har været med
lem i 35 år. Mit problem vil blive, at den 
dag, jeg gerne vil have en båd, må jeg 
stå i en kø på 20 år, derfor tager jeg af
stand fra forslaget. Svend Malm: Hvis 
dette forslag bliver vedtaget, vil der blive 
fyldt op med gamle både i havnen. 
Svend Malm fremlagde et ændrings
forslag: I erkendelse af, at havneplads-
søgende medlemmer skal vente alt for 
længe på havneplads, foreslås det i ste
det: Generalforsamlingen pålægger be
styrelsen at udarbejde et forslag til næ
ste generalforsamling, hvor medlems
tallet nedsættes fra nuværende 1100 ak
tive til 800 aktive. Der er stop for nye 
medlemmer (aktive) fra dato til næste 
generalforsamling. 

Erik Lund Hansen: Vi er helt klar over i 
udvalget, at der vil gå mange år, før vi 
får en havneplads. Vi fik ikke at vide, at 
der var 15-20 års ventetid den dag, vi 
meldte os ind, derimod fik vi at vide, at 
der var 5 til 6 års ventetid, vi har valgt at 
få klarhed og så risikere at ryge ned i 
rækken. Havneudvalget og formanden 

har været med til et af vore møder. Til 
Gert Rasmussen: Du skal sætte dig ind 
på listen, det år du ønsker at købe båd. 
Michael Jensen: Forslaget er en hån 
mod os, jeg foreslår, at dette forslag 
bliver lagt langt væk. Frits Kleis: Den 
meget store fejl ved dette forslag er, at 
det ikke skaffer en eneste plads mere i 
havnen. Frits Kleis stillede ændrings
forslag til 5,2.: Forsamlingen går direkte 
over til forslag 5,3., der dækker det sam
me. Formanden: Forslaget kan admini
streres, men bestyrelsen er enige om ik
ke at støtte forslaget. De medlemmer 
med både, der ønsker plads, eller de 
medlemmer, der tænker på at købe båd, 
skal ifølge dette forslag melde sig den 1. 
marts til ventelisten. Efter 1. marts må 
man stille sig op i køen. Forslagsstillerne 
og de, der ikke har plads i havnen, vil 
ramme sig selv. De medlemmer, der har 
plads i andre havne, vil melde sig. Samt
lige medlemmer der med tiden havde 
tænkt sig at købe større båd, vil for en 
sikkerheds skyld melde sig. Jeg vil an
befale, at de pladssøgende ikke stem
mer for dette forslag, idet de vil ramme 
sig selv. 

Viggo Hind: Det kan ikke være rigtigt, 
at disse 3 forslagsstillere skal bestem
me, hvilken båd vi skal købe. 

Lindemann: Vi har en dejlig forening. 
Mange har meldt sig ind fordi det er bil
ligt at være medlem. Det er en fejl, at vi 
er så mange medlemmer. Erik Lund 
Hansen: Det er rigtigt, at havnen er bil
lig. Det er billigt, fordi vi er så mange. 
Jeg er skuffet over, at formanden ikke 
ved vort møde kom med nogle argu
menter, sådan at vort forslag var blevet 
bedre, så havde vi eventuelt haft en 
chance for at få bestyrelsen med. Jeg 
synes, det er rimeligt, at vi gerne vil vide 
hvor lang ventetid der er. Ændringsfor
slaget fra Svend Malm blev ikke taget 

med, idet det omhandlede andet end 
det relevante. 

Frits Kleis' ændringsforslag blev der 
stemt om ved håndsoprækning. 
Ændringsforslaget blev vedtaget og 
dermed blev forslag 5,2. forkastet. 

Forslag 5,3. stillet af bestyrelsen: 
Såfremt forslag nr. 5,2. ikke vedta

ges, stiller bestyrelsen følgende forslag 
om tilføjelse til havnereglementets §4. 
Ledigblevne havnepladser tildeles lø
bende efter rækkefølgen på ekspektan
celisten. 

Henning Jensen bad om ordet for 
motivering: Forslaget er et gammelt øn
ske, som vi har bragt før. Vi undgår, at 
medlemmer, der ligger i andre sejlfore
ninger, kommer for at få plads. Henning 
Jensen anmodede forsamlingen om at 
stemme for forslaget. Forslaget gik til 
afstemning ved håndsoprækning og 
blev vedtaget. 

Forslag 5,4. stillet af bestyrelsen: 
Formanden motiverede: Bestyrelsen 

mener, at et indskud på 25 kr., som juni
orerne betaler i øjeblikket, er urealistisk. 
Kontingentet er for tiden 150 kr. forhø
jes til 185 kr. Passiv er for tiden 50 kr. i 
indskud, skal forhøjes til 125 kr. Kontin
gentet for passive forhøjes til 135 kr. 
Indskud for aktive er iøjeblikket 400 kr., 
hvilket ønskes sat op til 500 kr. Aktive, 
der kommer ind, skal også være med til 
at betale som alle andre, der gennem 
mange år har ydet til foreningen. 

Schlichter: Jeg stemmer imod, da vi 
ikke har set regnskabet. 

Poul Bager: Vi må hellere nedsætte 
vor selskabelighed end at gå med til for
højelsen. Forslaget gik til afstemning 
ved håndsoprækning og blev vedtaget. 

Restaurationens åbningstider 
jul og nytår 
Juleaftensdag lukkes kl. 14. 
Juledag lukket. 
2. juledag kl. 10 - 18. 
Nytårsaftensdag lukkes kl. 15. 
Nytårsdag kl. 10 - 18. 
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Forslag 5,5. stillet af medlem A607. 
E. Lyngkjær: Undertegnede medlem 
A607 foreslår, at §1 sidste stk. i havne
reglementet lydende: »og/eller 3,10 m 
bredde« slettes. §1 sidste stk. kommer 
herefter til at lyde således: Fartøjer over 
13,0 m længde kan ikke tildeles havnep
lads. Bredden mellem de eksisterende 
pæle må udnyttes. Motivering: Enkelte 
pladser i havnen har en større pælebred
de end 3,10 m. Efterhånden som disse 
pladser bliver ledige, mener jeg, at de 
bør udnyttes fuldt ud til medlemmernes 
gavn. Det pointeres, at det ikke er me
ningen, der skal omrokeres på pælene 
af den grund. 

Henning Jensen: Jeg vil henstille til 
medlemmerne at stemme for forslaget. 
Vi har kun 9 store pladser. Vi skal udnyt
te den kapacitet vi har. 

Ryle Niels: Nu har vi i flere år kæmpet 
for at få den bredde på bådene placeret i 
paragraffen. Tage Woltemath: Det er 
rigtigt, at vi skal udnytte pladserne, så 
jeg foreslår, at vi lægger 2 både ind på 
een plads. Formanden: Jeg tror ikke, 
der kan ligge 2 både på en 3,30 m plads. 
Det, bestyrelsen ønsker er, at vi udnyt
ter den plads fuldt ud, og det blev gjort i 
de fleste tilfælde rundt omkring i hav
nen. Den dag en af de få, der har en bre
dere plads i havnen, forlader den, så vil 
den blive benyttet af en båd på måske 
3,30 m, det vil være uøkonomisk for 
foreningen, hvis dette ikke, jvf. vore 
love, kunne lade sig gøre, derfor stem 
for dette forslag. 

Kaj Hansen: Dette forslag har tidlige
re været fremsat. Jeg tilslutter mig for
slaget, der er dog en ting der mangler i 
dette forslag, derfor stiller jeg ændrings
forslag lydende til nr. 5,5.: §1 sidste stk. 
i Havnereglementet lydende: »og/eller 
3,10 m bredde« slettes. §1 sidste stk. 
kommer herefter til at lyde således: 
»Fartøjer over 13,0 m længde kan ikke 
tildeles havneplads. Bredden på et med
lems bådeplads eksisterende pæle må 
udnyttes. Udskiftning til bredere båd, 
der kræver bredere plads, kan kun ske 
ved optagelse på ekspektancelisten eller 
ved frivillig pladsbytning. A273.« 

Poul Bager: Jeg kan ikke forstå, det 
skal være tilladt med pladser på 3,40 m, 
derfor stem forslaget ned. Formanden: 
Grunden til at der findes pladser, der er 
over 3,10 m skyldes, at vi ikke villesmide 
de medlemmer ud, der på det tidspunkt, 
hvor pælene blev rammet ned, havde en 
båd, der var over 3,10 m. 

Klubhuset 
er lukket 

fra 4. januar til 23. januar 
begge dage incl. 

Lindemann: 3,10 m må ikke slettes af 
vort havnereglement, men når man har 
fået en plads, der er større end 3,10 m, 
skal man have lov at udnytte pladsen. 
Forslaget gik til afstemning. Der blev 
først stemt om Kaj Hansens ændrings
forslag ved håndsoprækning. Forslaget 
vedtoges og derfor udgik det egentlige 
forslag. 

Forslag 5,6. stillet af medlem A156 
Poul Holst Jensen: Da det på sidste 
generalforsamling vedtagne forslag om 
etablering af toiletbygninger på nordre 
og søndre moler endnu ikke er påbe
gyndt, vil undertegnede herved gerne 
foreslå generalforsamlingen, at man ta
ger dette projekt op til fornyet overvejel
se, da jeg stadig er af den formening, at 
de opgivne priser ikke kan holdes. Jeg 
har indhentet tilbud på leje af toiletvog
ne med og uden badefaciliteter. Priser 
for leje af sådanne vogne gør det muligt 
at leje os frem til de tilsigtede goder i en 
meget lang årrække for de samme pen
ge som til byggeriet anslået. A156. 
Poul Bager: Jeg mener, at de nye toilet
bygninger er luksusbyggeri, det vil koste 

Nye toiletbygninger 

400.000 kr., hertil skal lægges 88.000 kr. 
i moms, det siges, vi får pengene tilba
ge, men det fremgår ikke af regnskabet. 
Hvis vi skal hen og låne 400.000 kr., skal 
der betales 22% i rente, det vil sige, at 
disse toiletbygninger kommer op på 
732.000 kr. Hvis man i stedet lejer toilet
vogn til søndre mole og en til nordre mo
le, vil det kun koste 15.000 kr. i leje. For
manden: Forslaget er urealistisk. Teg
ninger til de nye toiletbygninger er alle
rede fremsendt til kommunen. Det er 
klart, at hvis der går flere år, inden disse 
bygninger bliver opført, vil det blive dy
rere, men hvis budgettet bliver over
skredet, er det klart, at generalforsam
lingen påny må tage stilling. 

Jørn Tanning: Hvem skal rengøre de 
nye toiletbygninger? 

Ryle Niels: Jeg er ked af, at forslaget 
med hensyn til toiletbygningen blev 
vedtaget. Jeg tror bestemt, vi havde få
et meget mere ud af pengene, hvis vi 
havde lavet en tilbygning til det, vi har. 
Svend Åge Larsen: Vi har vedtaget, at vi 
skal have disse toiletbygninger, vi skal 
ikke have prærievogn, det skal være 
ordentligt, det vi skal have her. 
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Formanden: Med hensyn til rengørin
gen af de nye bygninger, det må tages 
op den dag, bygningerne står der. For
slaget gik til afstemning ved håndsop
rækning og blev nedstemt 100%. 

Eventuelt: 
Pløk: Broen over kanalen trænger til 

reparation. 
Eskildsen: Jeg er skuffet over den be

handling, forslag 5,2 har fået. Der blev 
lovet mig, at der kun var 3-5 års ventetid 
på en havneplads. Nu har jeg ventet i 10 
år. 

Jørn Tanning: Eskildsen, havde du 
beholdt den gamle båd og ikke købt en 
større, havde du haft en plads i dag. Er
ling Hansen: I mine øjne er der masser af 
havneplads her i Sundby. Hvert forår og 
efterår er der plads nok i havnen. Der er 
medlemmer, der ligger for svaj, de kan 
ikke få lov til at komme ind p.g.a. love 
og regler. Jeg synes havneudvalget 
skulle gøre noget for disse sejlere, når 
de ser, der er tomme pladser. 

Edwin Hansen takkede for 25 dejlige 
år i Sundby Sejl-Forening, det har væ
ret en oplevelse. Han takkede for det 
gode kammeratskab. Edwin Hansen 
fortsatte: Jeg har dog megen kritik af 
den enkelte sejler, på grund af, at de ik
ke rydder op efter sig, når deres både 
kommer i vandet. Viggo Hind: Jeg sy
nes, vi skal henstille til bestyrelsen, at 
der skal tages 1000 kr. i indskud, samt at 
der udfærdiges en formular, hvor folk 
skriver under på, at de er bekendt med, 
at der er op til 20 års ventetid på en hav
neplads. Jens Green fortalte, at Israels-
turen havde været en stor oplevelse. 
Han takkede de unge for den gode op
førsel, de havde udvist. Ligeledes takke
de han Nick, Finn, Tonny og Lillian for 
hjælpen. 

Formanden fik ordet til afslutningen. 
Broen over kanalen vil blive repareret, 
arbejdet er bestilt. En formular til nye 
medlemmer vil blive udfærdiget af be
styrelsen. Formanden sluttede med at 
takke for en saglig generalforsamling, 
samtidig takkede han dirigenten. Diri
genten bad forsamlingen sammen med 
ham at udråbe et trefoldigt hurra for 
Sundby-Sejl. 

Generalforsamlingen slut 13.50. 
Dirigent, Benny Gustavsen. 
Sekretær, Else Thuring. 

SEJLUNION 

SIKKERHED FOR BRÆTSEJLERE 

Når brætsejlere optages i sejlklubber under DS, bliver sikkerhed i for
bindelse med udøvelse af denne sejlsport også et anliggende for de en-

8 kel te sejlklubber. Et sejlbræt er at betragte som et lille sejlskib. De al-
| mindelige sikkerhedsregler, som er gældende for mindre fartøjer, skal 

% derfor også iagttages af brætsejlere. Der henvises til de af SØSPOR-
& TENS SIKKERHEDSRÅD udgivne 10 SIKKERHEDSRÅD samt SEJL 
| SIKKERT I SMÅBÅDE m. fl. DS skal herudover fremhæve følgende 
p sikkerhedsmæssige forhold, som er særegne for sejlbrætter og som fore-
g slås udgivet i sejlklubbernes retningslinier for brætsejlere: 

^ 1. Uøvede brætsejlere bør overvåges af en person i land, idet gentagne 
fald, som ikke kan undgås i begyndelsen, kan give anledning til be
kymring blandt tilskuere og eventuelt udløse en alarm til SØRED-
NINGSTJENESTEN. g 

2 
2. Bæring af godkendt type svømme- eller sejlervest bør være obligato-

risk. 
8 

3. Temperaturen i havet omkring Danmark kræver beskyttelse af krop- p 
pen imod kulde. Brug af våd- eller tørdragt skal derfor anbefales. For ^ 
at undgå afkøling i kraftig vind, anbefales det tillige at benytte vind- fy 
jakke uden på våddragten. ^ 

£ 
4. Advar imod fralandsvind, stærk strøm og tåge. Uerfarne brætsejlere 

kan, før de ved af det, blive drevet til havs af kraftig fralandsvind. Er p 
vinden så kraftig, at sejlads er umulig, skal sejleren BEVARE ROEN ^ 
OG BLIVE VED SEJLBRÆTTET. Sejlet rulles rundt om masten, ^ 
som fastgøres til bommen. Herefter kan sejleren lægge sig oven på ^ 
mast og bom og forsøge at padle i land ved hjælp af sværdet eller ^ 
med armene. Dette bør øves, FØR en situation eventuelt gør det på- <2 
krævet. 3 

3 
5. Brætsejlere skal som alle andre sejlere kende søens færdselsregler. De ^ 

skal pålægges at vise hensyn over for professionelle og herunder hol- Æ 
de sig vel klar af fiskere og deres garn. Sejlads i havne, kanaler og sejl- ^ 
ruter med stærk trafik skal undgåes. Og brætsejlere skal holde sig X 
væk fra badende, svømmere, sportsdykkere og andre vandbrugere. ^ 

6. Sejlads alene over længere strækninger over åbent vand frarådes. 
/ 

\ve medlemmer 
som søger optagelse 

i SimA&q. 

A 25 Pia Jakobsen 
Frederiksstadsgade 11, V. 

A 272 Keld Andersen 
Jagtvej 145, N. 

A 336 Kurt Johnsen 
Georginevej 5 B, S. 

A 366 Ellis Nielsen 
Fiskedamsgade 25 A, 0. 

A 398 Kai Schiønning Andersen 
Knapmagerstien 27, S. 

A 420 Dan Schiønning Andersen 
Knapmagerstien 27, S. 

A 437 Bjarne Moth-Poulsen 
Flinterupvej 9, Vanløse. 

Ifølge lovens § 3 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer af SSF. Protest skal 
skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 
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MIDDA&SKONCERT. 

MENU: Jkezusi, 

Middagskoncert 
Søndag den 21. november havde vort 

hornorkester indbudt til middagskon
cert, og det var orkestrets første selv
stændige optræden, idet det tidligere 
kun havde været et led i et andet arran
gement. Det var et afvekslende prog
ram, og i pausen underholdt Kurt og 
Søren på guitar og mandolin. Det var et 
vellykket arrangement, men der kunne 
godt have været flere tilhørere, men det 
vil der nok komme til senere arrange
menter, når der indbydes til det. Hvad 
med en fast månedlig koncert? 

Programmet så således ud: 
1. March 1911 
2. Strangers in the Night 
3. Alexanders Ragtime Band 
4. Dannevang ved grønne bred 
5. Nyboders pris 
6. When the Saints go marching in 
7. Trink, Trink, Bruderlein trink 
8. Modersmålet 
9. Hvem skal nu betale. 

Søren kunne også alene 

Kurt og Søren underholdt i pausen 

Indsatsen belønnes med et aske
bæger til hver. 

Hele det 12 mand store orkester 
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Juniorudvalget 
Jens Green Jensen, juniorleder 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS. 
Telf.: 01 - 50 63 65 

Ole Poul Pedersen, 
Sveasvej 5A, 1917 Kbh. V. 
Telf.: 01 - 24 57 59 

Jørgen Jensen 
Nyvang Allé 6, 2770 Kastrup 
Telf.: 01 -51 65 24 

Ole Hansen 
Reberbanegade 45, 4. th. 
Telf.: 01 - 59 97 59 

Ole Jensen 
Amagerbrogade 151, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01 - 58 50 68 

Turen til Israel 
Optimist-nyt 

Alle optimister var indkaldt til møde 
sammen med deres forældre søndag 
den 22. november, og her fik de alle lej
lighed til at hilse på det nye juniorud
valg. 

Vinterens program blev forelagt og 
diskuteret med de fremmødte, og der 
var enighed om at gå i svømmehallen 
nogle gange i forbindelse med 
undervisnings-lørdagene, som starter 
lørdag den 12. december kl. 11.00 i pej
sestuen. 

Der vil blive undervisning for ny
begyndere og de mere rutinerede, og 
undervisningsmaterialet vil være hæf
terne fra Dansk Sejlunion samt en lysbil
ledserie, som der blev vist nogle uddrag 
af på mødet. 

Undervisningen vil foregå i januar, fe
bruar og marts, og som tidligere nævnt 
på lørdage fra kl. 11.00 til 13.00 i pejse
stuen. 

På et tidspunkt i februar-marts vil 
Finn, Tonni og Erik (»Basse«) undervise 
i de mest almindelige knuder. 

s 

Yngling-nyt 
Der arbejdes på fuld damp med at 

gøre Ynglingene klar til at blive malet, 
men endnu har vi ikke fundet det endeli
ge lokale til operation »sprøjtemale«, så 
hvis der er medlemmer, som har kend
skab til et egnet sted, bedes de kontakte 
juniorudvalget (Jens Green eller Jørgen 
Jensen). 

Det er foreløbig aftalt, at Niels Peter 
vil afholde nogle informationsmøder om 
regler, startprocedurer og andre nyttige 
ting, som kan være rare at vide i forbin
delse med kapsejlads; det endelige 
program vil blive udarbejdet senere. 

Operation »Sprøjtemale« 

3333333g33S3e3SgSS333S33333S33338S3SgSS3333SS33SS3333SS 

Redaktionen ønsker læsere og annoncører 
en glædelig jul og et godt nytår. 

333S333S3S33S3333SSS333333333333S33S33333333S333233S3SS 

Fortsat beretning fra Israelsturen. 
Den anden dag i Israel skulle vi på vo

res første bustur.Nogle mødtes inde i 
Tel Aviv og resten blev samlet op nær 
deres »bopæle«, og vi tog først til en 
kibbutz »Shefayim«, der lå nord for Tel 
Aviv mod Haifa. 

Vi gik rundt i kibbutzen og så, hvor
dan den var bygget op med et kvæghold 
på ca. 300, frugtplantager, agerbrug og 
en hotelafdeling, hvorfra man havde en 
god indtægt til kibbutzen. Ved den læk
re swimmingpool mødte vi et par norske 
jenter, der var nede at arbejde i kibbutz
en på et 3 måneders ophold. De syntes 
det var enorm lækkert og de arbejdede 
som stuepiger i hotelafdelingen. Vi så 
også de store fælles spisehuse, børne
husene, skolerne for både de mindste 
og de største, vi så idrætshallen, hvor de 
spillede »basket« og vi så en værksteds-
skole, endvidere indgik en mindre pla
sticfabrik i aktiviteterne. Vores rundviser 
var en af de unge israeleres far. Han var 
ansat som en slags forretningsfører og 
fortalte os om både fordele og ulemper 
ved at leve i et sådant fællesskab. Vores 
guide på turen var hans kone, der var 
engelsklærer og guide i nogle af sine fe
rier, og hun talte pragtfuldt engelsk, der 
var let forståeligt. Kibbutzen hørte til en 
af de ældste og bedre stillede i Israel og 
var oprettet først i 30'erne. 

Vi kørte videre med bussen nordover 
og kom til Caesarea, opkaldt efter den 
romerske kejser. Byen er oprindeligt 
bygget af Herodes, og den nuværende 
havn er bygget på ruinerne af havnen fra 
romertiden og senere korsridertiden. 
Inden vi nåede vandet, var vi af bussen 
og så ruinerne af det romerske »Forum« 
med nogle hovedløse statuer. Vi så også 
- fra bussen - ind over et restaureret ro
mersk amfiteater med plads til 1.800 til
skuere. 

På dette tidspunkt af turen var det så 
varmt, at vi ikke kunne klare flere lære
rige foredrag, så det var med at komme 
ned til havet. Vi betalte for at komme ind 
til stranden, der lå meget malerisk 
indenfor de gamle mure. 

Så fik vi prøvet Middelhavet, det var 
pragtfuldt og vi nød det i fulde drag. 
Bagefter spiste vi vores medbragte fro
kost og slappede af. Der var restauran
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Carsten Lehm får førstepræmien i 350-k/assen Thomas Meisl modtager førstepræmien i 420-
k/assen 

ter, butikker og antikvitetsforretninger 
hele vejen rundt om stranden, så vi fik 
også tid til at gå lidt rundt og kigge på 
dette specielle sted. Ved 3-tiden mødtes 
vi ved bussen igen og kørte mod Tel 
Aviv, for vi skulle til et party om aftenen 
hos det ægtepar, som havde været med 
os hele dagen. 

Vi mødtes kl. 20 hos nævnte ægte
par, og her boede Søren og Michael 
samt en af de israelske unge nemlig 
Moti, som til daglig bor helt i Haifa. De 
unge mennesker hyggede sig og danse
de hele aftenen, vi andre »gamle« gik 
pænt med de andre voksne på besøg 
længere nede ad vejen hos nogle andre 
»forældre«, hvor Lotte boede. Vi havde 
en mægtig hyggelig aften allesammen. 

Lørdag d. 3. skulle vi ud at sejle for 
første gang, der var arrangeret en kap
sejlads i Bat Yam syd for Tel Aviv. På 
dette sted har Sebulon Sejlklub en afde
ling, og de lokale sejlere (heriblandt ver
densmesteren i 420 jolle) var mobiliseret 
til at sejle mod os og hjælpe os med alle 
de praktiske ting. 

Nogle af de yngste sejlede i nogle 350 
joller, de lidt større sejlede 420 joller, og 
vi »gamle« og resten af gruppen kom ud 
i nogle specielle joller med sænkekøl, 
hvori vi kunne være 10 personer. 

Alle bådene blev sat i vandet fra stran
den, der sydede af mennesker (lørdag er 
helligdag i Israel). Vi vadede ud til livet, 
hoppede så op i bådene og sejlede altså 
rundt i flere timer med våd »rumpet«. 
Det var mægtigt spændende at prøve, 
og vandet var jo skønt. På denne første 
dag, hvor vi skulle prøve at sejle på Mid
delhavet, havde flere olietøj på, dette 
var ikke en tilfældighed, idet vi havde få
et at vide af de israelske ledere, da de 

var i Danmark, at det var nødvendigt når 
man sejlede i det saite vand. Det må ha
ve været en »joke«, for det vakte for
undring på stranden, da Rene, Karsten 
H. og flere andre stod der midt i den 
bagende sol med hele »dresset« på, for 
det eneste man brugte, var faktisk bade
tøj. 

Værterne havde arrangeret race for 
alle tre bådtyper, med en speedbåd som 
følgebåd, som kastede colaer og øl over 
til os når vi var ved at dø af tørst. Der 
blev sejlet 2 sejladser i hver type og i 350 
klassen vandt Carsten Lehm, i 420 klas
sen vandt Thomas Meisl efter hård 
kamp. I de store både vandt Finn over 
Jens på stregen. Både Finn og Jens 
prøvede længe at få vristet rorpinden ud 
af hænderne på vore værter. Først da 
Jens fik pinden, fik vi båden til at sejle 
og vandt første sejlads, men blev slået 
på stregen i anden sejlads af den båd, 
hvor Finn og Mette var i. Både Finn og 
Mette var rasende over at blive neglige
ret som sejlere på den måde. Flere andre 
steder, hvor vi sejlede denne type både, 
brugte man at have en mand på fordæk
ket, der sad og sagde »spids« »fald« på 
hebraisk eller i bedste fald på engelsk. Vi 
syntes, de ødelagde vinden totalt,og 
samtidig troede de, at man kunne sejle 
kryds bedst i »vindøjet«. Never mind, vi 
havde nogle dejlige sejladser, og det var 
lækkert at ligge ude på vandet og kigge 
ind på stranden, der lignede »fluepapir«. 
Vi syntes, det lignede en »middelalder
by«, når man så ind på kysten, disse lyse 
huse oppe på skrænten, der er nærmest 
gul. 

Efter sejladsen var der præmieudde
ling og overrækkelse af standere til le
derne fra denne afdeling af vores værts-

klub. Senere lånte nogle af drengene 
nogle sejl-brædder, medens andre ba
dede indtil vi skiltes. Aftenen var fri, og 
jeg tror, de fleste gik tidligt i seng, for vi 
skulle på en lang tur den næste dag. 

Søndag er normal hverdag i Israel, og 
på denne første søndag skulle vi på bus
tur til Massada og Det døde Hav. 

Vi startede tidligt, og ligesom ved den 
første bustur blev vi samlet op på for
skellige steder, og turen gik ind i landet 
først mod Jerusalem. Den dag var Si
mons mor forældrerepræsentant, mens 
Nick forklarede os om, hvad vi så på vej
en op mod Jerusalem, der 800 m over 
havet. 

I Jerusalem stod en dansk guide om
bord i bussen, og hun skulle være med 
os hele dagen. Birgit, som guiden hed, 
havde boet i Jerusalem i 11 år og var au
toriseret guide. Hun fortalte os om alt, 
hvad vi så på vej ud gennem ørkenen, 
og et sted gjorde vi holdt for at fotogra
fere en beduinlejr. Den bestod af gamle 
telte, hvor de boede, men udenfor stod 
en stor bil og en traktor, og på selve tel
tet var der TV antenne og indenfor et 

Her passerer vi havets overflade på vej mod 
Dødehavet 
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Skulpturer fra romertiden i Casarea 

Hvad kræves der? Ja, hvad kræves 
der egentligt? Brætsejlernes primæ
re behov skal først og fremmest til
godeses. De må have et opbevarings
sted — stativer indendørs eller uden
dørs - for sejlbrætter med tilbehør 
samt adgang til omklædnings- og ba
derum. Det skulle alle DS-sejlklubber 
nok kunne klare. Dernæst bør bræt
sejlere integreres på lige fod med sejl
klubbernes øvrige medlemmer, f. eks. 
i jolleafdelingen eller i en selvstændig 
brætsejlerafdeling. 

Instruktion. En forudsætning for, at 
sejlklubberne kan optage nye med
lemmer, som interesserer sig for 
brætsejlads, men som endnu ikke 
mestrer denne sejlsport, er, at klub
berne kan tilbyde instruktion og træ
ning i brætsejlads. 
DS BRÆTSEJLERUDVALG har ar
bejdet for, at instruktion i brætsej
lads overgik fra professionelle wind
surferskoler til sejlklubber under DS, 
hvor al uddannelse i sejlsport natur
ligt hører hjemme. Som led i dette ar
bejde afholdt DS i februar et instruk
tionskursus i brætsejlads for 20 delta
gere fra DS-sejlklubber over hele lan
det. En del af disse har virket som in
struktører i år. Herudover har flere 
sejlklubber forsøgt at løse instruktør
problemet ved at lade øvede bræt
sejlere instruere begyndere og mindre 
øvede. 
Uddannelse af 20 instruktører er kun 
en begyndelse. I den kommende sæ
son vil ved DS' foranstaltning blive 
forsøgt afholdt flere kurser for in
struktører i brætsejlads. Nærmere op
lysninger herom vil blive udsendt af 
DS. 

Kontaktmand. Flere sejlklubber har 
allerede oprettet selvstændige bræt
sejlerafdelinger, som fungerer på lige 
fod med klubbernes øvrige afdelin-

DS-NYT 
Nyt fra Dansk Sejlunion — 
BRÆTSEJLERUDVALGET 

November 1981 

Hent nye medlemmer på havet. Med 
anerkendelsen af brætsejlads som o-
lympisk idræt er det nu slået fast, at 
brætsejlads er en sejlsport, som er 
kommet for at blive. Og sejlsport hø
rer hjemme i klubber under DS. Man
ge sejlklubber har allerede fulgt DS' 
opfordring til at optage brætsejlere 
som medlemmer, og en del sejlklub
ber har i foregående sæsoner været 
arrangører af kapsejladser for åben 
klasse og for de entype godkendte 
sejlbrætter. 
BRÆTSEJLERUDVALGET skal op
fordre de DS-sejlklubber, som ind
til nu har forholdt sig passive — eller 
endog negative — over for brætsejle
re, om snarest at gå aktivt ind for 
denne sejlsport, som er i rivende ud
vikling. En aktiv indsats fra klubber
nes side kan resultere i mange nye, 
unge medlemmer. Sejlklubbernes arv
tagere. Og der kræves i grunden kun 
en lille indsats. 

køleskab. Beduinerne levede af nogle 
store fåreflokke og gedehold, som de 
havde gående rundt i bjergene. 

Da vi ikke ville betale nogle små fyre, 
der kom løbende for at blive fotografe
ret, spyttede de på bussen. 

Turen gik videre ned mod Dødehavet, 
og da vi passerede havets overflade, 
stod der en sten, som vi måtte fotogra
fere, inden vi »dykkede«. 

Ned mod Dødehavet var der anlagt 
nogle nye kibbutzer, hvor man prøvede 
at dyrke tomater m.m. i den golde jord. 
Planterne blev vandet ved kunstig van
ding, der kom fra vandslanger, der var 
lagt langs alle rækkerne, og ved hver 
plante var der et lille hul, hvorfra der 
kom vand i dråber således, at planten 
kunne gro. Ovenover var der lagt plastic 
således, at der ikke skete nogen for
dampning. 

Vi når kysten ved Dødehavet og kører 
mod syd mod klippefæstningen Massa-
da. På vejen kører vi gennem Ein Gedi, 
der er en kibbutz fra 1949, og det er helt 
utroligt at se denne grønne oase midt i 
dette ørkenlandskab. 

Undervejs bliver vi informeret af Birgit 
om Dødehavets saltindhold, jordens 
forskubbelse osv. osv. Moti - en af de 
israelske unge - fortæller os noget om 
det vilde dyreliv bag bjergene. Han har 
læst en masse om det ved en højere læ
reanstalt, og kunne give Birgit og os 
nogle gode oplysninger. 

Da vi nåede Massada og kom ud af 
bussen, var det som at få en hammer i 
hovedet, så varmt var det. Vi gik op til 
en lift, og blev alle, undtagen een, kørt 
de 400 m op. Undtagelsen var Finn, der 
havde et væddemål med Hans Guldager 
om, at han kunne gå op ad klippestien 
på 1 time. Han gjorde det på tre kvarter, 

men da var han også mere død end le
vende. Han klarede det med kun 2 øllers 
selskab, godt gjort Finn! Senere gik han 
ned igen sammen med Bo, denne gang 
klarede de det med 1 øl til deling - man 
kunne nemlig ikke købe noget oppe på 
klippen. 

Massada var en meget spændende 
fæstning af besøge. Den var i sin tid 
bygget af Herodes som vinterpalads, og 
senere kæmpede ca. 900 jøder deres 
sidste kamp, under oprøret mod Romer
ne, år 73 e.Kr. Disse jøder begik tilsidst 
selvmord for ikke at blive romerske sla
ver. 

I de sidste år har arkæologer, med as
sistance af en masse unge frivillige fra 
Israel og fra andre lande, fået udgravet 
fæstningen således, at man kan danne 
sig et indtryk af, hvordan der har set ud 
for 2000 år siden. 

Der var nogle fantastiske vandcister
ner, badeværelser med fint mosaikar-
bejde, saunaer, forrådskamre o.m.a. 
Birgit forklarede os på en god måde om 
det hele, og selv de mest urolige hove
der i gruppen kunne hun få til at lytte. 

Det var en underlig fornemmelse at 
sidde på stenbænke, som Herodes folk 
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ger. BRÆTSEJLERUDVALGET skal 
anbefale, at sejlklubber, som endnu 
ikke er nået så vidt, udpeger en kon
taktmand (m/k) til klubbens brætsej
lere. Kontaktmanden skal varetage 
brætsejlernes interesser i sejlklubben, 
indtil en selvstændig brætsejlerafde
ling evt. kan oprettes. 

Kapsejladser. Kapsejladser kan afhol
des for de af IYRU internationalt 
godkendte entype sejlbrætter, WIND
SURFER, WINDGLIDER og MIS
TRAL, således at disse konkurrerer 
på lige fod indbyrdes i respektive 
klasser. 
Herudover kan sejlbrætter konkurre
re i åben klasse division I og II. Ved 
opdeling i divisioner tilstræbes, at 
forskellige typer sejlbrætter kan kon
kurrere sammen på så ens vilkår som 
muligt. 

IYRU måleregler. IYRU har udgivet 
måleregler for åben klasse division I 
og division II sejlbrætter. Nedenfor 
er givet en kort orientering om de to 
divisioner. Detaljerede måleregler, 
kan købes gennem DS. 

Division I. Division I er for de flade 
sejlbrætter. Max. længde 3,92 m, 
min. bredde 63 cm og max. tykkelse 
16,5 cm. Der er også angivet max. 
mål for sejlet. I div. I indgår de af 
IYRU internationalt godkendte bræt
ter (Windsurfer, Windglider og Mis
tral), samt en del seriefremstillede 
brætter. Listen over disse vil først fo
religge til foråret 82, 

Divison II. Division II er for de rund
bundede eller fortrænger sejlbrætter
ne. Længde- og breddemål samt til
ladt sejlareal er det samme som for 
division I. Max. tykkelse er imidlertid 
22 cm, hvilket giver mulighed for en 
halvrund skrogprofil og dermed stør
re fart. 

Div. I - Div II Til div. I hører de 3 in
ternationale entype brætter samt de 
seriefremstillede brætter, der vil 
fremgå af listen, alle andre brætter er 
pr. definition div. II (undtagen tan
dembrætter). 

Startlicens for brætkapsejlere Fra 
1981 er div. I og II sejlbrætter ikke 
pligtige til at blive målt og have klas
sebevis, men brætkapsejleren er an
svarlig for, at sejlbrættet og udstyr er 
i overensstemmelse med reglerne, 
d.v.s. at godkendte div. I brætter ik
ke må ændres eller ombygges og div. 
II brætter skal overholde regelens 
mål og bestemmelser. DS brætmåler 
kan efter ønske foretage kontrolmå
ling af div. II brætter mod sædvanlig 
honorar. I stedet for klassebevis ud
stedes en personlig Startlicens til 
brætsejleren. Licensindehaveren får 
tildelt eet sejlnummer, som skal an
vendes uanset, om den pågældende 
har et eller flere sejlbrætter. Licens
indehaveren er personlig ansvarlig 
for, at sejlbræt og udstyr er i overens
stemmelse med reglerne. 

Startlicens kræves for deltagelse i 
åben klasse kapsejladser. Startlicen
sen, som koster 25.- kr. årligt, udste
des af Dansk Sejlunion. Kortet kan 
fås ved indsendelse af 25,- kr. (check 
el. giro) til DS vedlagt bevis for med
lemskab af en sejlklub. Fornyelse af 
startlicens sker ved indsendelse - evt. 
samlet via sejlklubben - af det gamle 
kort og 25,- kr. til DS. 

KOMMENDE SÆSON. Det er ikke 
for tidligt allerede nu at begynde plan
lægningen af kommende sejlersæsons 
brætsejleraktiviteter. 

g 
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sad på for 2000 år siden. Efter et par ti
mer heroppe i 35 graders varme i skyg
gen, var det tid at komme videre, og ef
ter at have fået noget koldt at drikke, 
kørte vi til kurstedet Ein Bokek, hvor vi 
skulle prøve at bade i Dødehavet. 

Det var et ganske dejligt, men varmt 
sted, og vi skyndte os ud i vandet. Vi 
blev ikke afkølet - tværtimod - i vand
kanten var det brændende varmt og 
hårdt ved fødderne at gå på det sam
menpressede salt. Vi måtte absolut ikke 
sprøjte på hinanden, og vi skulle sørge 
for ikke at få salt i øjnene, det gjorde 

vanvittigt ondt. Så vi lagde os på ryggen 
og flød automatisk ovenpå - det var en 
fantastisk oplevelse. 

Ude i vandet var der små bjerge af 
salt, og når man så over mod bjergene i 
Jordan, der lå langt væk i disen, lignede 
det et billede fra Grønland. Efter vand
gangen skyllede vi os godt under bruse
re med ferskvand, og vi slappede af i en 
lille lund med skygge og kølige drikke. 

Turen gik derefter hjemover med fæl
lessang på dansk og hebraisk. 

Om aftenen mødtes nogle af de unge 
i Tel Avivs centrum for at se på forret-

Nymferne bader i Dødehavet 

ninger og prøve spillemaskiner. 
Vi andre hyggede os hos vore værter 

og faldt om tidligt efter dagens mange 
indtryk. 

- Fortsættes -. 

D ZTD IfD AT r* TPTVT DÆivJudULUJELIJN 

Til brugerne af 
klubkontakten til opkald 
på klubstationer med 
selektivt opkald!!! 

Det gøres hermed bekendt for inde
haverne af klubkontakten til selektivt 
opkald: 

1. Klubkontakten er ikke længere en 
»lejet« eller en »lånt« genstand, den er 
nu brugerens ejendom. 

2. Den årlige afgift på kr. 30,00 op
kræves ikke mere. Driften af Søspor
tens Maritime Alarmsystem finansie
res i fremtiden ad anden vej. 

Hvis du, af en eller anden årsag, ikke 
vil bruge din klubkontakt mere, tager 
S.S.F. dog stadigvæk kontakten tilbage 
efter de hidtil gældende regler og det 
henstilles nok så kraftigt til ejerne, at de 
kun ad denne vej afhænder deres kon
takt. Dette for at forebygge, at kontak
terne kommer uvedkommende i hænde 
med misbrug til følge, hvilket kan blive 
til stor skade for systemet. 

Reinhardt Hansen 
radiokontaktmand. 
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Vintertræning 
Vintertræning for jollesejlere er i fuld 

gang hver onsdag kl. 20-22 på Amager
broskolen (i pigegymnastiksalen - ind
gang fra Sundholmsvej). 

Træningen er iværksat, for at vi kan 
komme i bedre fysisk form, inden sæso
nen starter. 

I træningen lægges der vægt på at 
lave muskelstyrkende øvelser, øvelser 
der styrker såvel hjerte/kredsløb som 
lunger, således at konditionen sikres. 
Endvidere smidiggør mange af øvelser
ne kroppen, så almindelig færden i jollen 
gøres lettere (bl.a. for at undgå at slå 
hovedet i løjgang/dørk under vending). 

Der er stadig plads på træningshol-
det, så aktive jollesejlere opfordres til at 
møde op. 

Julesejlads 
Den årlige julesejlads for jolle- og 

brætsejlere i Kastrup afholdes 2. juledag 
(d. 26. dec.) kl. 11.00. 

Mød op - sejlende - tilmelding ikke 
nødvendig. 

Jolle-møder. 
Der er stadig jollemøder den første 

søndag i hver måned. Dvs. næste jolle-
møde er d. 3. jan. kl. 13 i jollehuset. Her 
skal der bl.a. diskuteres den kommende 
sæsons aktiviteter og arrangementer 
(filmaftner, instruktion i trim af sejl, 
osv.), jolleudvalgets arbejde.... 

o O o 

Endvidere afholdes (som traditionen 
byder???) juletant og fjas søndag efter
middag d. 20. dec. i jollehuset - mens 
børnene er til fest i klubhuset... 

1/1 

Her viser nogle af de aktive jollesejlere øvelser, der 
styrker ryg, mave og lår. Det er Henrik Gravesen, 
der instruerer. 

Det er hårdt, men det hjælper... 
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Tak 
Jeg takker hermed alle for venlig op

mærksomhed på min 50 års fødselsdag. 
Børge Karlsen 

Fra Havneudvalget 

I vinter vil der - i lighed med sidste år -
blive anbragt kæder med lås på de små 
låger, undtagen ved hovedindgangen. 

Til salg 

2flipper-joller, tilhørende S.S.F. sælges 
for højeste bud. 
Henvendelse til juniorlederen. 

Jens Green Jensen 
Tønnesvej 47 
2300 København S. 
Telf. 01 - 50 63 65. 

BÅDEVÆRFTET 

LYNETTEN 
Refshalevej  200 
1432 k 
Reparation af træ 
g lasfiber 
Lægning af teak dæk 
Monering af udstyr 
Rep. af glasfiberpest 

01-5492 62 

Der sluttes af med basket-ba/l. 

STØT VORE ANNONCØRER 

NYHEDER! 
FIND DE SIDSTE NYHEDER 

HVOR UDVALGET ER STØRST 

Førende specialforretning inden for blandt andet: 

Kompasser 
Vindviseranlæg 

Logge 
VHF-radio 

Olietøj 
Termotøj 

Landgangstøj 
Spil og blokke 

Evinrude og Volvo motorer 

Nødudstyr, raketter 
Zodiac gummibåde 
Flåder, drivankre 
Komplet jollebeslags-
program - RWO 
Selvbyggermaterialer 
Eget riggervørksted 
VHF-radiokursus 
- og meget mere . . . 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124, 2300 S. 
TLF. (01) 58 30 45 
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Bankender 
dækker 

hele Amager 

AUTOBANK 

Amagerbanken 
den er nærliggende 

LYNETTENS 
BAD SERVICE 
Refshalevei 200 

DK-1432 København K 

Tlf (01) 57 61 06 

Msrreos aÅoÆgfiwids. 

Hverdage Ltfdiot helligdage 

11 -14  

Mar ts  13 -18  

11-18 
11  -18  

1 1 - 1 8  

1 1 - 1 8  

13 -18  

13 -18  

13 -18  

13 -18  

13 -18  

SA "TTtT Fw 
-J=R VU f>X ER GOD EOR£ETHJNGi 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 

R 
KASTRUP MARINE SERVICE*. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

DANSAILS 

TLF. 01 576717 
STURLASGADE 12 K 23QO l<BH S 


