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fia. 

Referat af bestyrelsesmøde den 
5.12.83 

Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdeling 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Juniorlederen var fraværende p.g.a. 
arbejde. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokollen fra forrige bestyrel

sesmøde blev oplæst af sekretæren og 
godkendt af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
S.S.F. har modtaget en gave fra en 

tysk klub som tak for et godt VM. Ga
ven består af et stk. højpoleret kul fra 
Ruhr-området, monteret på en sølvlig-
nende plade. 

Endvidere har vi, i anledning af vort 
jubilæum, fra Bremen modtaget et 
glasbillede, monteret i blyramme. 

Kajakklubben Neptun anmoder i 
brev om at få lov til af benytte vort 
klubhus den 7.4.84 til deres årlige støt
tefest. Endvidere beder Københavns 
Havnevæsen om at låne klubhuset den 
27.4.84 til deres årlige fest. Eftersom 
S.S.F. ikke selv har nogle engagemen
ter på de datoer, gav bestyrelsen til
sagn til begge klubber. 

Foreningen til ældre lystfartøjers be
varelse har forespurgt S.S.F., om vi vil 
være interesseret i at være værter ved 
deres årlige træffestævne i 1985. Der vil 
deltage mellem 80 og 100 fartøjer. 
Fartøjsejerne betaler selv alle udgifter, 



der er forbundet med stævnet. En enig 
bestyrelse syntes om ideen, og S.S.F. 
vil som følge heraf tilbyde at være vær
ter i sommeren 1985. 

Reinhardt Hansen har forespurgt be
styrelsen, om foreningen evt. vil være 
interesseret i et fartøjsregister. I så fald 
vil han udarbejde det. Bestyrelsen var 
af den mening, at et sådant register 
kunne blive til stor nytte hen ad vejen, 
og hele bestyrelsen lovede at være 
Reinhardt Hansen behjælpelig med 
evt. oplysninger, der kunne hjælpe ham 
i arbejdet. 

Motorbådsrepræsentanten klager på 
flere medlemmers vegne over, at man 
ikke i øjeblikket kan købe brændstof i 
»Shoppen«. Man ønsker en seddelau
tomat opsat. Spørgsmålet om opstil
ling af seddelautomat har flere gange 
været fremsat, men p.g.a. prisen er 
spørgsmålet blevet afvist af både be
styrelsen og generalforsamlingen. I 
stedet vil man hurtigst muligt prøve at 
finde en løsning m.h.t. »Shoppen«. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at man 

p.g.a. overbelastning på strømnettet er 
nødt til flere steder på havneområdet 
at afbryde for strømmen. 

Der er blevet indhentet tilbud på 
lampestedet ved hovedporten. Tilbud
det lyder på 1.450 kr. plus moms. Besty
relsen skønnede tilbuddet som væren
de rimeligt og gik ind for købet. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 25.2.84 vil der blive afholdt en 

bustur »ud i det blå«. Den 4.3.84 faste
lavnsfest, den 25.3.84 generalforsam
ling og den 28.4.84 standerhejsning. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolechefen oplyser, at man har 

indkøbt et læs grus, der er blevet spredt 
ud i teltet, hvor skolebådene overvin
trer. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Vor Dorry er i stykker og bør repare

res nu i vinter. Havneudvalget vil spør
ge pladsmanden, om han vil påtage sig 
dette arbejde. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Ved tilrettelæggelsesmødet, der blev 

holdt i »Øst«, blev det oplyst, at der ik
ke i år vil blive sejlet så mange ynglin
gesejladser. Det vil afstedkomme, at de 
sejladser, der sejles, må benyttes som 
udtagelsessejladser til VM. 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde: 
Motorbådsrepræsentanten foreslår, 

at der holdes medlemsmøde om sikker
hed til søs. Bestyrelsen gik ind for dette 
møde, og man vil bede Reinhardt Han
sen om at stå for arrangementet. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Bestyrelsen har taget til efterret

ning, at medlemsbladet ikke udkom
mer til tiden. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Der er blevet udsendt 123 opkrævnin

ger til medlemmer, der ikke har taget 
vagter. 

Et medlem, Jan B. Hansen, var ind
kaldt angående en artikel i »Bådnyt«, 
der stemplede SSF's medlemmer som 
dårlige sejlere og foreningen som et 
lovløst samfund. Jan B. Hansen meldte 
afbud, og nyt møde blev berammet til 
den 15.12.83, kl. 17.30. 

Mødet slut kl. 22.30. 

sign. Hans Guldager 
formand 
Else Thuring 
sekretær 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 15/12 1983. 

vedr. vort medlem Jan Hansen. 
ang. artiklen i Båd Nyt: 
Min sejlklub gør surferne lovløse. 

Til stede: Hans Guldager, formand, 
Arne Olsen, Jørgen Schandorff, Janus 
Simonsen, alle fra bestyrelsen, samt 
Jan Hansen. 

Formanden påtalte overfor Jan Han
sen de i artiklen indeholdte afsnit, der 
stempler medlemmerne som dårlige 
sejlere og SSF som et lovløst samfund. 

Formanden præciserede, at bestyrel
sen ikke havde nogen beføjelser til at 
straffe et medlem i en kollisionssag 
uden for SSF, som forlangt af Jan Han
sen, desuden at det af Jan Hansen til
kaldte politi ikke ville foretage sig no
get i sagen, og at der desuden havde 
været en generalforsamling, hvor util
fredshed med medlemmer/foreningen 
eller bestyrelsens afgørelser kunne 
fremføres og behandles, hvilket havde 

været det rette forum frem for at skrive 
til et bådblad med det helt klare sigte 
at stemple SSF. 

Artiklen er vedlagt protokollen. 
Formanden forlangte en undskyld

ning overfor medlemmerne og forenin
gen samt et dementi i Bådnyt med en 
omtale af de faktiske omstændigheder. 

Jan Hansen udtalte, at han ikke men
te at kunne undskylde de af ham valgte 
vendinger eller artiklens indhold, samt 
at han stod fuldt og helt inde for det 
skrevne. 

På bestyrelsens vegne udtalte for
manden herefter, at sagen ville blive 
overdraget til den førstkommende ge
neralforsamling, idet foreningens 
vedtægter ikke gav anvisning på en sag 
som denne. 

I tillæg til sagen havde Jan Hansen 
fremsendt en skrivelse til bestyrelsen 
om, at han havde hørt et bestyrelses
medlem udtale, at han kom til at stå 
ude på Strandvejen efter dette. 

I medfør af dette udtalte formanden, 
at der i en lignende sag for nogle år si
den, med et andet indhold, i »Sejl- og 
Motor« havde været krav fremme om 
at udelukke det pågældende medlem; 
det var dog ikke kommet så vidt, da det 
pågældende medlem havde undskyldt 
artiklens indhold ved en generalfor
samling. 

Dette var bl.a. fremført af formanden 
i en samtale bestyrelsesmedlemmer 
indbyrdes. 

Mødet slut kl. 18.05. 
Hans Guldager 

ref. formand. 

6 
Lystfartøjsforsikring 01-131415 

£ 
Den nye sejler får fra starten . 
40% rabat på præmien H 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 
giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance I 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia I 

Holmens Kanal 22,1097 København K. ^ 
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Godt Nytår!! 

Sundby Sejlforening går 
det nye år i møde. 

Når disse linier skrives, to dage før 
1983 runder ud, kan vist alle give mig 
ret i, at året 1983 blev en særdeles aktiv 
periode i SSF's historie. 

I anledning af jubilæumsåret afholdt 
vi for første gang et Verdensmester
skab. Med deltagelse af over 300 aktive 
sejlere, officials, dommere og hjælpere 
var vore resourcer og aktiviteter 
spændt til bristepunktet. Men takket 
være vore sportslige ledere, medlem
mernes indsats og gode sponsorer i for
ening med sportslig optræden på næ
sten olympisk plan fra deltagernes side 
blev dette VM en værdig succes for 
SSF og for sejlsporten i Danmark. 

Og knapt var brikkerne faldet på 
plads efter dette, før vi kunne tage fat 
på 60-års festlighederne. En reception 
på selve dagen, den 28. oktober, med et 
beskedent traktement for over 400 
fremmødte gæster og medlemmer blev 
særdeles vellykket; vi modtog her man
ge rare gaver fra sejl- og motorbåds-
klubber, fra organisationer og venner og 
fra medlemmerne. Disse ting vil i den 
kommende tid blive forsøgt ophængt 
og placeret i klubhuset. 

Dagen efter dette store rykind kunne 
vi så holde jubilæumsfesten, hvor 150 
medlemmer havde tegnet sig for mid
dagen, og de mange talere og yderligere 
100 medlemmer fandt vej i løbet af afte
nen til god musik, dans og den kunstne

riske underholdning i vort klubhus. En 
tak til Vagn og Bente, hornorkesteret, 
Hopla-Pigerne og de medlemmer, der 
gav en hånd med ved festlighederne. 

Nu har det ikke været VM og fest det 
hele; vi fik også den længe ventede toi
let- og badebygning på nordre mole 
bygget - en opgave, som havneudvalget 
stod for foruden deres daglige opgaver. 
Et godt hus, der her dækker et nødven
digt behov. 

Om foreningens øvrige udvalg ikke 
skal glemmes, kan det siges, at de har 
arbejdet hårdt og godt i det forløbne år 
på deres opgaver, som medlemmerne 
har valgt dem til, eller som de er blevet 
anmodet om at være med til, og tænk 
så på, at det er frivilligt, ulønnet fritids
arbejde! 

Det nye år, vi nu har taget hul på, kan 
for mange medlemmer - som følge af 
samfundets sparebestræbelser, ned
skæringer og virksomhedslukninger 
- betyde, at en livsstil må lægges om. Vi 
i SSF har en opgave, som vi er født 
med: Fra foreningens start har det altid 
været et mål for os at holde foreningens 
aktiviteter på et økonomisk plan, så al
le kan være med til at dyrke søsporten 
og de interesser, der her følger med, 
hver på sin måde. Den linie må og skal 
vi fortsat følge fremover til gavn for bå
de gamle og nye medlemmer. 

Vort blad kører tidsmæssigt noget 
slingrende hen ad vejen. Det er besty
relsens mål i det kommende år, såfremt 
bladet skal have aktuel interesse, at få 
det ud i medlemmernes postkasser 
mellem den 22. og 26. i måneden. Tek
nisk har vi fået et andet firma med nær
mere tilknytning til trykkeriet til at 
sætte bladet, og kan vi andre så hjælpe 
redaktøren med stof til bladet i god tid, 
skulle dette mål være til at opnå. 

Ved den kommende generalforsam
ling skal medlemmerne tage stilling til 
de forslag, som et nedsat byggeudvalg 
kan fremlægge til afløsning af det gam
le klubhus på nordre mole. Det var her 
tanken at samle ungdoms- og skoleak-
tiviteterne under samme tag; økono
misk er vi allerede godt i gang med den 
tidligere vedtagne byggefond, som alle 
aktive, juniorer og passive betaler til. 
Det, der denne gang skal tages stilling 
til, er, om vi kan arbejde videre på sagen 
ud fra de skitseforslag, der fremlægges 
for medlemmerne. 

Vi fik ved en ekstraordinær general
forsamling i vinteren 1983 vedtaget nye 
love og vedtægter for foreningen; der 
har siden kun været anledning til gan
ske få ændringer eller tilføjelser hertil, 
og bestyrelsen har derfor besluttet at 
lade dem trykke, så de fra februar må
ned er til rådighed for udlevering fra 
kontoret. løvrigt har flere andre sejl
klubber, der får vort blad, følt sig foran
lediget til at ændre ved deres vedtæg
ter ud fra vores model. 

Den nye sæson står snart for døren; 
om få måneder er der atter hektisk ak
tivitet på havn og plads. Det er mit håb, 
at alle medlemmer og deres familier 
kan gå et godt nyt år i møde, og at alle 
vil slutte op om Sundby Sejlforening og 
dens trivsel. 

Hans Guldager 
Formand 

Kirstine ønsker alle 
medlemmer af S.S.F 

et godt nytår. 

I vintermånederne 
(marts inklusive) 

lukker klubhuset kl 18.30 
på mandage, tirsdage og 

onsdage. 
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SKULDELEV KRO SKULDELEV KRO SKULDELEV KRO 

Lørdag den 25. februar 1984 

Vi gentager den enorme succes 
med en bustur til Skuldelev Kro 

lørdag den 25. februar 1984 

Der bliver afgang fra SSF kl. 16.30. 
Efter ankomsten - det helt store, 
kolde bord med efterfølgende mu
sik og dans. 
Billetter på kontoret fra TORSDAG 
den 2. FEB. og senest TORSDAG 
den 16. FEB. Efter denne dato kun 
efter henvendelse til Vagn Preisler. 

Prisen vil blive kr. 170 incl. bus. 

Festudvalget 

Mød talrigt op, det er også en tur for mor! 

MØDE I LANGTURS- & MOTOR-
BÅDSUDVALGET 12. NOVEMBER 
1983 kl. 11.00 på hotel Windsor, 
Odense. 
Deltagere: Erik Foss (formand), John 
Kørner, Henning Melin. 
Fraværende med afbud: Per Rex 
Christensen, Dines Pontoppidan. 

1) Bemærkninger til referat 3/83: 
Formanden oplyser på forespørgsel, 

at der intet nyt foreligger i Farø-sagen. 
Vi er selvfølgelig fortsat positive for 
udnyttelse af arbejdshavnen til sejler-
havn. 
2) Havnetakster 1984: 

Erik Foss har haft møde med Sven-
ska Kryssarklubben (Lasse Johans
son), idet man i Sverige agter at ko
piere vor ide og ret nøje følge vort 
skema. SXK har yderligere haft kon
takt til Finland og Norge for evt. at 
få disse lande til at lave en tilsvaren
de publikation, herunder søge udvir
ket, at man fulgte den danske koncept. 
SXK arbejder på et spørgeskema til 
brug ved vurderingerne - vi får prøve 
tilsendt. 

Der foreligger enkelte reaktioner på 
foretagne takstændringer i 1983 efter 
Havnetaksters udgivelse, således hav
de Aarøsund hævet fra kr. 30,- pr. båd 
til en minimumstakst omkring 60,-. 
Udvalget beslutter at forsøge en ind
sats i form af en henvendelse til hav
neejerne inden årsskiftet med en an
modning om at fastsætte taksterne 
så tidligt, at vi kan have de aktuelle 
satser med i årets udgave. 

Køreplan 1984: Spørgeskemaer ud
sendes uge 8-9, returfrist 19. marts, 
skrivning 31./3. - 1./4., materiale hos 
bogtrykker 3./4., levering fra bogtryk
ker 24./4., ude i klubberne 1./5. 

Melin refererer, at det i FU har 
været drøftet, om der var mulighed 
for at opkræve en form for betaling 
for havnetakster. Det er dog fortsat 
udvalgets opfattelse, at dels vil det 
være meget uhensigtsmæssigt, dels 
hører denne publikation til en af de 
meget få ting, som tursejlerne får for 
kontingentet til DS. 

Formanden har overfor Palle Røssel 
redegjort for budgetoverskridelsen i 
1983 (Frafald af 2 annoncører samt 
7000 ekstra eksemplarer). 

Diverse muligheder for annoncører 
drøftes: DP føler sig for hos Ceres -
SDS - Esso (har fået afslag Jydske 
Bank), EF sikrer sig Columbus, lige
som Sejl & Motor forsøges, desuden 
en radiofabrik, Bianca (LM), Motor
firma m.fl. Melin tager kontakt til Sø-
finans. 

Forsidefotos til 1984 efterlyses -
skulle gerne være et foto med en DS-
bøje. 
F ortøj ningsbøj er: 

Under mødet med SXK har Foss 
drøftet slitage etc., herunder udform
ning af klods. Der tages højde herfor 
i fremtidige udlægninger. Aftalekon
trakt udsendes til respektive klubber 
med anmodning om accept. Problemer 
om de enkelte bøjer drøftes. Forman
den undersøger, om der er udbetalt 
erstatning for bøje forsvundet under 
transport, samt undersøger, hvor man
ge bøjer der måtte være på lager. Der 
efterlyses kontakt til Fjellebroen. 
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Generalforsamling 
søndag den 25. marts 1984 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 den4. marts 1984 kl. 9.00. 

Bestyrelsen 

4) Langtursmappe: 
Kørner fremlægger materiale, der 

kan danne basis for studiekredse i 
klubberne. 

Det vedtages at behandle 3 lande 
i første omgang: Sverige, Norge og 
Tyskland. Der rettes henvendelse til 
3 klubber pr. land til udarbejdelse af 
et materiale, der efterfølgende sam
menstikkes af L & M-udvalget. Føl
gende klubber forespørges: SV: Rønne 
Rungsted - Asaa. N: Struer - Aarhus S -
Hobro. T: Kolding S - Sønderborg - Vi
kingen. 

Endelig vil Ærø gøre overvejelser 
omkring Holland. 
5) Nationalitetsbevis: 

Der er stadig arbejde i gang, men 
sagen kompliceret p.g.a. nye målereg
ler. Beviset skal være konformt med 
de nye regler. Det anses for muligt, 
at forsikringspolice kan danne grund
lag for registrering. Nationalitetsbevi-
set ønskes udskrevet på Engelsk, Tysk, 
Fransk og Spansk. Et nationalitetsbe
vis er automatisk ugyldigt ved ejer
skifte. 
6) Farvandsdirektoratet: 

Der foreligger henvendelse fra 10 
klubber med forslag til ændringer i 
den eksisterende afmærkning eller for
slag til ny afmærkning. Forslagende 
er gennemgående realistiske og for
handles efterfølgende med Farvands
direktoratet af Foss og Pontoppidan. 
7) VHF-kultur: 

- eller rettere mangel på samme. 
Alt for mange sejlere opfatter VHF-

radioen som et underholdningsappa-
rat, og udvalget føler sig magtesløse. 
Det drøftes, om en løbende tegneserie 
kunne være ideen til at fange synder
nes opmærksomhed og hæve discipli
nen. 
8) Eventuelt: 

Udkast til forretningsorden god
kendes. 

L & M udvalgets kontaktperson
ordning drøftes, idet udvalget ikke 
har formået at finde en fornuftig 
måde at udnytte gruppen på. Det 
vedtages, at såfremt der ikke indlø
ber velbegrundede indsigelser, ned
lægges »ordningen«. 

Pressemeddelelse 

Søsportens Sikkerhedsråd 
meddeler: 

Endnu en sommer med fantastisk 
meget sol og varme, men samtidig 
vindstyrker, der lå langt over gennem
snittet for ikke at tale om stormene den 
21. juni og den 1. august. 

På denne baggrund, d.v.s. et vejr, der 
virkelig lokkede danskerne og gæsten
de udlændinge til at nyde sølivets glæ
der, men hvor det som oftest krævede 
viden at undgå uheld, finder Søspor
tens Sikkerhedsråd det ikke alarme
rende, at 40 mennesker omkom i for
bindelse med søsportsaktiviteter i 
1983. »40« er selvfølgelig »40« for man
ge, men havet er ikke, og har aldrig væ
ret, en legeplads, hvor man kan pjanke 
tankeløst rundt og være sikker på at 
slippe godt fra det. 

Årets hændelser (indtil 27.12.) omfat
ter, som nævnt, 40 omkomne, et lidt la
vere tal end sidste år, hvor der omkom 
43 i forbindelse med sejlads i fritidsbå-
de. Rådet har registreret ialt 416 hæn
delser, og det er en svag stigning i for
hold til sidste år, hvor der var 396. 
Udlændinge har som sædvanlig tegnet 
sig for ca. 1/3 af de uheld, der er sket i 
danske farvande. 

Det er bemærkelsesværdigt, at der 
ingen omkomne er i forbindelse med 
brætsejlads på trods af, at denne 
sportsgren dyrkes af mange, der hoved
sagelig betragter brættet som et bade
legetøj. De tilfælde søredningstjene-
sterne, d.v.s. forsvaret, politiet, Falck 
m.fl., har været indblandet i, har næs
ten alle drejet sig om at få brætsejlerne 
bragt i land. Fralandsvind sammen 
med manglende kunnen og kondition 
har været den væsentligste uheldsfak-
tor. 

To andre typer »hændelser«, nemlig 
udeblivelse og fejl på tekniske installa
tioner, er også alt for hyppige. De har 
som oftest deres rod i tankeløshed. 

Udeblivelse, hvor søsportsfolk, der af 
en eller anden grund er blevet forsin
ket, undlader at underrette de pårøren
de om forsinkelsen. Dermed udløses en 
eftersøgning, der oven i købet ofte star
ter længe efter, at de savnede er sikkert 
i land. Fejl på tekniske installationer på 
grund af dårlig vedligehold og manglen
de omhu, f.eks. i forbindelse med 
'brændstofpåfyldning har ligeledes ført 
til adskillige farefulde situationer. 
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VISE-VERSE AFTEN 
fredag den 24. februar kl. 19.00 i klubhuset. 

Vi søger at lave en aften med optræden af os selv. 
Alle, uanset alder, køn, højde, vægt og personnummer, kan deltage. 

ER der nogen, der har lyst til at synge, spille eller danse, skal de bare melde sig, 
ikke nødvendigvis i forvejen. 

Festudvalget 

København, den 31. december 1983. 

Til bestyrelsen i 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej. 

Jeg vil herved rette en hjertelig tak til 
bestyrelsen for venlig opmærksomhed 
under min sygdom og samtidig benytte 
lejligheden til at ønske alle en god jul og 
et godt nytår samt alt godt for bestyrel
se og SSF i årene fremover. 

Med venlig hilsen 
Svend Christensen 
Bongo 816 

Kastrup, den 23.12.83 
Kære sejlervenner 

I ønskes en god jul og et godt nytår 
med tak for det, der gik. 

Med sejlerhilsen 
Broen 

Kastrup 
P.O.S. 55.37.09 N 

12.30.05 0 

Hjertelig tak for opmærksomheden 
på min 80 års fødselsdag 1. juledag og 
for den personlige hilsen. 

Oscar A. Nielsen 
M/B »DAX« 

En tak til bestyrelse og venner i SSF 
for opmærksomheden på min 60 års 
dag. 

A. Schaldemose 

Klubhus og Fester 
24/2-84 Pejseaften 
25/2-84 Bustur 
4/3-84 Fastelavn 

25/3-84 Generalforsamling 
28/4-84 Standerhejsning 

Den traditionelle 

Fastelavnsfest 
afholdes 

søndag den 4. marts 1984 
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. 

7 



Sakset fra 
Bådnyt! 

Min sejlklub gør 
surferne lovløse 

Jeg skal love for, at fanen bliver holdt 
højt i en af Danmarks største sejlklub
ber, begrædeligvis min egen klub, 
Sundby Sejlforening. Her er surfere 
gjort til lovligt bytte for enhver, der ejer 
et større fartøj. 

En dag tidligt i august kom jeg sejlen
de på klubbens surfbræt i farvandet 
mellem renden ind til Sundby og ba
deanstalten Helgoland. Imod mig kom 
en motorbåd, hvis ejer er medlem af 
klubben og ligger i Sundby. Der var klar 
sigt, og ingen andre fartøjer i nærheden, 
eller grundt vand, som forhindrede mo
torbåden i at gå af vejen for mig. 

Jeg tog det naivt for givet, at mo
torbåden ville vige, men han holdt sin 
kurs, og da det omsider gik op for mig, 
hvad der var ved at ske var det for sent 
for mig at undvige. Resultatet blev en 
frontal kollision mellem vore to bag
bords bove. Jeg måtte springe som en 
gal for ikke at komme i skruen - som na
turligvis ikke blev stoppet. Og mens bå
den sejlede videre, Fik jeg utvetydigt at 
vide, at jeg f..... ikke skulle bryde mig 
om at komme sejlende dér hvor han sej
lede. 

Jeg blev med andre ord sejlet ned 
med fuldt overlæg! 

Da jeg kom i havn, blev jeg overfuset 
over at have sejlet ind i ham. Manden 
ville overhovedet ikke opgive navn eller 
medlemsnummer, som jeg havde brug 
for til en eventuel forsikringsanmeldel-
se. Til sidst blev jeg nødt til at tilkalde 
politiet, som ikke var særlig villig til at 
komme, men til sidst gjorde det, Note
rede navn og hændelsesforløb, men i-
øvrigt ikke ville foretage sig yderligere. 

Det skulle lige have været en fodgæn
ger, der var blevet kørt ned med vilje i 
trafikken. 

Jeg klagede derpå til Sundby Sejlfo
renings bestyrelse og bad dem om at 
tage passende skridt over for mo
torbådsejleren. Det endte med et højst 
besynderligt møde, hvor stemningen 

nærmest var for at latterliggøre mig. 
Det anfægtede således ikke flertallet, 
at motorbådsejeren igen erklerede lige
ud at han havde ret til at sejle mig ned. 

Jeg blev formanet til at passe bedre 
på, næste gang motorbåde krydsede 
min vej. Det er bedst, at jeg går af vejen. 

Motorbådsejeren blev høfligt spurgt, 
om ikke godt han ville læse en folder 
om surfere. 

Sådan sejler vi altså i Sundby. -
Hvordan står det til med søvejsregler
ne andre steder? 

Jan B. Hansen 

Kære Jan. 
Vi er da glade for at du synes at vi hol
der fanen højt i S.S.F. det er da altid no
get. 

At du derimod påstår at surfere er 
lovligt bytte er en påstand du må kunne 
bevise. Den er egentlig ret grov. Mon du 
selv er klar over det. Det er ikke den al
mindelige mening i Sundby Sejlfor
ening, at vi har lov til at sejle hinanden 
ned. Det blev på dit møde med besty
relsen ikke så meget som antydet. 

Din fremstilling af hændelsesforlø
bet vil jeg ikke komme nærmere ind på 
udover at jeg mener, at dine udtalelser 
til Bådnyt er blevet farvede i den rigti
ge retning; man skal jo spille for galle
riet. Det er da svært at komme i skruen 
når man har en surfer med sejl imellem 
sig selv og den anden båd ikke? 

Du gjorde det rigtige i at klage til po
litiet, hvis du ikke kan få din ret på an
den måde, men de handlede jo heller ik
ke efter din smag. Det eneste rigtige er 
at klage til Industriministeriets Sø-
fartsafdeling,der tager man sig af så
danne sager. 

Men så kommer vi til din påstand 
om foreningens bestyrelse; den er di
rekte løgnagtig. Du siger at modparten 
erklærede, at han havde ret til at sejle 
dig ned, det passer ikke, han svarede 
derimod at han ikke havde vidst at en 
surfer var at betragte som en sejlbåd, 
hvilket der sikkert er mange foruden 
ham der ikke vidste. Han havde endnu 
ikke set den pjece som formanden på
lagde ham at læse, der blev ikke spurgt 
om han ikke godt ville. Begge parter 
blev bedt om at passe bedre på en an
den gang, men det var helt klart, at det 
var motorbådens fører der havde fejlen. 

Sagen blev her efter afvist som for-
eningssag, da den var foregået på åbent 
vand. Det kunne da være rart, hvis be
styrelsen skulle ordne den slags sager, 
samt spille domstol, det er da det man 
har myndighederne til. 

Derfor træk dine beskyldninger mod 
foreningen tilbage, det ville være pæ
nest synes du ikke? En anden gang så 
brug dit eget blad, der er ikke censur 
på!! 

Såfremt sagen kommer for retten er 
det meget sansynligt at i begge får en 
bøde for uagtsomhed. Her henvises til 
søsports information pr. 20 april 1983 
der kan fås ved henvendelse til Søspor
tens Sikkerhedsråd på telefon: 01 -
121197 lokal: 3046, i den er der flere sa
ger aftrykt blandt andet en der ligner 
jeres, men der fik begge parter bøde. 
Hvad med at ordne sagen i mindelig
hed som i blev opfordret til? 

Venligst 

Viggo Hind 

VIGTIGT! VIGTIGT! 

Til alle sejlere og 
motorbådsfolk! 
I disse for vort medlemsblad så usikre 
tider skal man allerede nu henlede 
medlemmernes opmærksomhed på, at 
der vil blive afholdt en meget interes
sant klubaften 

fredag d. 2. marts kl. 19.30. 
Man ved jo nemlig ikke, om vor re

daktør er så rar at begave os med et 
nummer af bladet i januar, men måske 
ikke i februar, så derfor den tidlige om
tale af arrangementet. 

Der bliver et let causeri om 
SØSIKKERHED 

ved J. Bilde Jensen, ledsaget af film om 
emnet. 

Endvidere bliver der vist en meget 
underholdende film for mandfolk - om 
mandfolk - (Dette skulle vel være år
sag nok til, at konen/kæresten forlan-

' ger at komme med denne aften). 
Oven i det hele bliver der Quiz-kon-

kurrence med pæne præmier. 
Så, kære venner: 

Sæt kryds ved fredag d. 2. marts kl. 
19.30, og kom med til en hyggelig aften. 

R.H. 
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»WE ARE SAILING« 

Korte fortællinger om årets sejler-
liv gengivet efter rapporter og andre 
oplysninger, som tilgår Søsportens 
Sikkerhedsråd. 

På krydstogt i Øresund. 
En sommeraften blev en af Kø

benhavns politistationer ringet op 
af en kvinde, som var urolig for sin 
ven, der sammen med dennes søster 
og en anden mand var ude at sejle 
i en motorbåd. De var sejlet ud midt 
på dagen på en tur til Flakfortet, og 
hendes ven var altid flink til at rin
ge hjem, når båden kom i havn; 
men han havde ikke ringet fra Flak
fortet. Derimod var hun blevet rin
get op af en hende ukendt mand, 
der havde meddelt, at han havde 
haft radioforbindelse med båden på 
Walkie-Talkie kanal 4, og at han 
skulle hilse fra vennen og sige, at 
båden lå ud for Barsebåck, og at alt 
var vel om bord. Nu var der gået et 
par timer, uden at hun igen havde 
fået livstegn fra båden, så nu var 
hun altså bekymret, for hun mente 
ikke, at vennen var særlig sejlkyndig, 
og han havde kun haft båden godt 
en måneds tid. Kvinden kunne iøv-
rigt give en god beskrivelse af båden, 
dens udstyr, liggeplads i København, 
og hvilken klub vennen var medlem 
af. Alle forhold taget i betragtning, 
både fartøjets størrelse og udrust
ning samt vind og vejr i området, 
skønnede politiet, at man godt kun
ne se tiden an, inden man satte en 
eftersøgning af båden i gang. En så
dan koster jo både penge og arbejds
kraft. Derfor beroligede man kvin
den og sagde, at hvis hun ikke i 
nattens løb hørte nyt fra båden, så 
kunne hun ringe næste morgen. 

Hun fik ingen livstegn i nattens løb, 
hvorfor hun igen ringede til politiet 
næste morgen. På politistationen fandt 
man det nu rigtigt at gøre noget, og 
en patruljebil med to betjente blev sat 
på sagen. Betjentene kørte først til 
søsterens bopæl, for det kunne jo væ
re at båden var kommet i havn, og at 
søsteren var hjemme. Det var hun ik
ke. Så kørte betjentene ned til bådens 
liggeplads; men der var ingen båd. Så 
kørte de ud til den sejlklub, bådens 
fører var medlem af. Her traf de en 
opsynsmand, der forklarede, at båden 
med tre personer om bord havde væ

ret i bådhavnen dagen før og havde 
tanket op. Siden havde han ikke set 
noget til båden. 

Hvad nu? Skulle man overlade sagen 
til søredningstjenesten i SOK og bede 
dem starte en eftersøgning i Sundet, 
evt. sende en helikopter op? 

Men så fik man en ide! I sejlklub
ben var der en Walkie-Talkie station, 
som også kunne arbejde på kanal 4. 
Den åbnede man for og kaldte båden, 
hvis navn man kendte. Man fik kon
takt, og fra båden blev det oplyst, at 

alt var vel om bord, at man var til 
søs et eller andet sted, men at man 
ikke rigtig vidste, hvor man var. Man 
havde lige passeret nogle små øer og 
havde været på grund, men var kom
met fri igen. Man kunne ikke se land, 
for vejret var blevet meget uklart. 

Forbindelsen til båden blev holdt 
åben, og noget senere meddeltes, at 
de var blevet passeret af en færge, som 
de mente var Dragør-Limhamn færgen, 
at de nu kunne se land og nok mente, 
at de kunne finde hjem. 

Båden kom vel til Dragør og fort
satte derefter til sin liggeplads i Kø
benhavns Havn. Her blev føreren kon
taktet af politibetjentene, som godt 

NYHEDER 
FIND NYHEDERNE HVOR 
UDVALGET ER STØRST 

GUMMIBADE .... • er et af vore specialer 

AJ 

Komplet gummibåd for 2 perso
ner i neoprenbelagt nylonvæv. 2 
kamre, redningsline, fortøj-
ningsline og reparationssæt 
medfølger Ligeledes. 
2,00m x l,28m. 9 kg. 
1 års garanti. 
Nu kun 

Kr. 898,00 
excl. pumpe og årer. 
Årer pr. sæt kr. 66,00. 

Vi er som største forretning lagerførende i bl.a. 

Kompasser 

Vindviseranlæg 

Logge 

VHF-radio 

Regntøj 

Landgangstøj 

Spil & blokke 

Nødudstyr, raketter 

Gummibåde 

Flåder, drivankre 

Toiletter 

Kogeblus 

Komplet jollebeslagsprogram • RWO 

Selvbyggermaterialer 

Maling mv. 

Eget riggerværksted 

VHF-radiokursus 

- og meget mere 

VOLVO PENTA & EVINRUDE 

I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124, 

Tlf. 01 - 58 30 45 
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ville høre noget nærmere om den sejl
tur, som politiet var blevet indblandet 
i. 

Føreren forklarede: »At han den fore
gående dags formiddag havde været 
på værtshus sammen med søsteren og 
en anden mand. Da de havde nydt 
nogle genstande, besluttede de sig for 
en sejltur, og efter at have tanket op, 
satte de kurs mod Flakfortet. De fandt 
dog ikke fortet, men uden at føreren 
kunne forklare, hvordan det var sket, 
så opdagede de, at de var ud for Bar-
sebåck. Det var da ved at blive mørkt 
og usigtbart, hvorfor de besluttede at 
sejle til Malmo og overnatte. Over 
Walkie-Talkien fik de forbindelse med 
en mand på Sjælland, som lovede at 
give besked til bådførerens veninde. 
Lidt senere blev de kontaktet af et 
svensk bevogtningsfartøj, som lodsede 
dem ind til Malmo. 

Næste morgen afsejlede de mod 
København. Vejret var tåget, og efter 
nogen tids sejlads befandt de sig igen 
ud for Malmo's havn. At dette skete 
skyldtes nok, at de ikke styrede efter 
kompas. Der var godt nok et kompas 
ombord, men det lå i en skuffe nede 
i båden. De vendte så båden og satte 
igen stævnen mod København. Men 
så stødte de noget efter på grund et 
sted, hvor der var nogle småøer; men 
de kom fri igen. 

Så var det, at de observerede Dragør-
Limhamn færgen, hentede kompasset 
frem, tog retning mod Danmark og 
nåede velbeholdent Dragør og derefter 
Københavns Havn«. 

Af de oplysninger Søsportens Sik
kerhedsråd iøvrigt har om den omtal
te sejlads fremgår også, at båden, ef
ter at have mødt færgen, fik motor
stop og blev undsat af en anden 
motorbåd. 

Nok om det! De tre personer og 
båden kom hjem i god behold. Det 
var det vigtigste både for den politi
station, som havde sagen, og for poli
tiets færdsels- og beredskabsafdeling, 
Søredningstjenesten i Århus og Sun
dets Marinedistrikt, som alle var ori
enterede og klar til en yderligere ind
sats, hvis det havde været nødvendigt. 

Hændelsen bringes til almindelig 
orientering, fordi der ikke så sjældent 
året rundt i de danske farvande fore
kommer lignende tilfælde, hvor både 
sejler på »lurenkik«, d.v.s. uden kom
pas og uden rigtig at holde styr på 
kurs, fart og tid og derfor kommer på 
gale veje. 

Ingen af de nævnte myndigheder -
Politi og Søværn - gør nok mere ud 
af denne sag. Søsportens Sikkerheds
råd håber meget, at ejeren og føreren 
af båden nu deltager i et af de man
ge sejlerkurser, som afholdes af klub
ber, aftenskoler og andre, så han bl.a. 
kan lære betydningen af rådets 10 
hovedbud, som han på den nævnte 
sejltur helt undlod at følge flere af. 

Det er forøvrigt nok værd at bemær
ke, at den af mange så forkætrede 
»Walkie« her viste sin berettigelse og 
var til nytte under den beskrevne 
hændelse. 

Mere Walkie-Talkie. 
En sensommeraften ca. kl. 2200 

åbnede en mand i Skagen for sin 
»Walkie« og lyttede på kanal 11A, for 
det kunne jo være, at der var noget 
spændende at høre på. Det han hør
te var Mayday-Mayday-Mayday fra en 
svensk lystbåd med fire personer om
bord. Den befandt sig ca. 6 sm. ØNØ 
af Skagen, havde knækket masten og 
var i vanskeligheder. 

Manden underrettede straks Skagen 
Politi, som gav meddelelsen videre 
til Søredningstjenesten. Her fandt 
man ikke noget at betænke sig på, 
for i området var vinden SØ ca. 20 
m/sek. (hård til stormende kuling). 
Fiskeriministeriets redningsskib med 
station i Skagen samt en svensk told
krydser, som også var i området, blev 
sendt til assistance og fik lystbåden 
slæbt i havn. 

Dagen efter blev Randers Politi om 
morgenen ringet op af en »Walkie-
lytter«, som havde opfanget anmod
ning om hjælp fra en større motorbåd, 
som oplyste, at den var et sted mel
lem Randers og Mariager fjord, at vej
ret var hårdt med svær sø, og at bå
den trods fuld kraft på motoren drev 
længere og længere ud i Kattegat med 
to personer om bord. 

En redningshelikopter blev sendt op. 
Den lokaliserede båden, som derefter 
blev assisteret til land af en lodsbåd 
fra området. 

Ovennævnte to hændelser er yderli
gere eksempel på, at »Walkien« så 
sandelig kan gøre gavn. 

J. Bilde Jensen 
8.11.1983 

EM BÅDRIGGERSERVICE 

.til- og afrigning 
...rep. af elinstallation 

...service 

10/. rabat t/pensionister 

KOMMER OVERALT-OGSÅ WEEKEND 
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Til salg 
M/B „Condor" 
Priside: kr. 65.000 
Meget ekstraudstyr. 
Telefon 01577921 efter 17.00 

„Kluk" sælges: 
18' Helsingørjolle med meget tilbe

hør bl.a. cockpitpress. spiler samt buk
ke. 
Kr. 13.000 

Kim Arvid 
Telefon 0122 3925 

Rustfri primus (petrol), 2 blus, med 
slingregrej og original påfyldnings slan
ge. Type Optimus 155, sælges for 

kr. 1200 
Jørgen Schandorff 
Hjulmagerstien 16, 2300 S. 
Tlf. 01-598280 efter 16. 

Bådtransport 
Søsætning 

Optagning 
Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 

01 -58 79 29 & 01 -58 65 75 

Husk! Husk! 

Det koster 100,00 kr. ekstra, hvis 

kontingent og 
pladsleje, 

der er forfaldet 1.1.1984, ikke er betalt 15.3.1984. 

Kontingent pr. halvår: 
Aktive kr. 135,00 
Passive kr. 67,50 
Juniorer .kr. 92,50 
Byggefond kr. 50,00 

Skurleje 
pr. enkelt skur kr. 63,00 
+ moms, 22% kr. 13,86 

Pladsleje 
pr. m2 kr. 41,00 
+ moms, 22% pr. m2 kr. 9,02 

Ved betaling af pladsleje skal gyldig 
ansvarsforsikringskvittering forevises! 

Bestyrelsen ønsker medlemmerne og alle øvrige læsere 
af bladet samt annoncører et godt nytår. 

„ . 
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Flere og flere får 
Kapitalpension i 

Amagerbanken 

• 

Hverdage Lordage 
Son- og 

hell igdage 

Jan X 11-15 X 

Febr. X 11-15 X 

Marts 0 18 9 15 X 

April 0 18 9 15 9-15 
Ma| 

Juni 

00 
CO 

O
 

O
 

9-15 

9-15 

9- 15 

9 15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Juli 0 18 9 15 x 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug. 0-18 9 15 X 
Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
TIf. (01) 57 61 06 

Sept 13 18 9-15 X Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
TIf. (01) 57 61 06 

Okt. 

Nov 

13-18 

13- 18 

9-15 

9-15 

X 

X 

Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
TIf. (01) 57 61 06 

Dec. 
-

13 18 11-15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

0 

KASTRUP MARINE SERVICE-

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

^ Telefon 01 50 05 04 

O Arne Olsen 0 

KASTRUP MARINE SERVICE-

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

^ Telefon 01 50 05 04 

Offset 
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . TIf. 01-269509 

STØT VORE ANNONCØRER 
DE STØTTER OS 

/ 
i 

i 
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Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. 01-2619 55 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 137323 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 50 7323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B 5, 2791 Dragør 535964 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 5939 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 557939 
John Nyeland Andersen, 
Ceylonvej 26, 2300 Kbh. S 972180 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 517530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 
Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 598127 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 
Jolle Janus Simonsen, 
repræsentant: Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre 493508 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S 58 7929 
Målere: Karl Thorup, 

Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 
I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

fia. 

Referat af bestyrelsesmøde den 
2.1.1984 

Dagsorden: 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 6 
Punkt 7 
Punkt 8 
Punkt 9 
Punkt 10 
Punkt 11 
Punkt 12 

Protokol 
Beretning 
Havn og plads 
Klubhus og fester 
Sejlerskolen 
Juniorafdelingen 
Kapsejlads 
Joller 
Motorbåde 
Sikkerhed 
Bladet 
Eventuelt 

Bente Bang Christensen og John Ny
land fraværende p.g.a. sygdom. Viggo 
Hind fraværende p.g.a. arbejde. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

oplæst og godkendt. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplæste referat af mødet, 

som bestyrelsen holdt med Jan Han
sen. 

To medlemmer anmoder skriftligt 
om at få nedsat kontingent, idet de er 
blevet pensionister. Da begge medlem
mer opfylder betingelserne jvf. forenin
gens love, giver bestyrelsen tilsagn til 
nedsættelsen. 

Kirstine Larsen har anmodet besty
relsen om at få lov til at hæve priserne 
på øl og spiritus p.g.a. almindelige pris
stigninger. En samlet bestyrelse gav 
tilsagn. 

Formanden takkede bestyrelsen for 
den særdeles sparsommelige måde, 
man i 1983 styrede sejlforeningen på. 

Københavns Sejlunion skal have ge
neralforsamling den 8.1.84. På dagsor
denen er der bl.a. et forslag, der går ud 



på, at der skal opkræves havnepenge på 
Flakfortet. De i forslaget fastsatte tak
ster blev diskuteret i bestyrelsen. Flere 
mente, at taksterne var for høje, men 
alle mente, at det ville være godt, hvis 
man ved at opkræve havnepenge kunne 
få Flakfortet »op at stå«. Bestyrelsen 
enedes om at afvente generalforsam
lingens beslutning. 

Saltholm er nu blevet fredet. Det be
tyder, at sejlerne må anløbe hele året, 
men kun i havnen og ikke andre steder 
på øen. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Juniorlederen fremviste en skitse 

over en pontonbro, der skal kunne 
skubbes ind i slæbestedet på nordre 
plads. Dette for at optimistjollerne let
tere kan tages op eller sættes ud. Be
styrelsen syntes, at ideen var god, men 
nok lidt uhåndterlig. 

Havneudvalget kom med et forslag, 
der går ud på, at man i stedet bygger et 
nyt, mindre slæbested længere inde i 
havnen. Da denne ide blev skønnet me
re relevant, blev havneudvalget anmo

det om at undersøge sagen nærmere og 
så komme med et overslag over, hvad 
det vil komme til at koste. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
I løbet af vinteren vil der blive afholdt 

en videoaften, hvor filmen fra VM vil 
blive vist. I begyndelsen af marts vil 
kapsejladschefen sammenkalde til sej-
lermøde, hvor emnet kapsejladsregler 
og måling vil blive taget op til diskus
sion. 

Punkt 5 Sejlerskole: 
Intet 

Punkt 6 Juniorafdeling: 
Intet 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Et medlem anmoder bestyrelsen om 

lov til at deltage i dommer 2 kursus. 
Godkendt af bestyrelsen. 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Simd&y. Sej&føA&untj. 

A 1006 Per B. Christiansen 
Amsterdamvej 23, S. 

Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkommende nummer af SSF. Protest 

skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 

14 dage efter offentliggørelsen. 

KLUBAFTEN 
Fredag d. 2. marts kl. 19.30 

afholder SSF en klubaften i den gode gamle stil! 

Program: 
J. Bilde Jensen, der er kendt fra sit mangeårige virke som 

daglig leder af SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD, causerer over emnet: 
SOM DE DOG SEJLEDE. 

Causeriet ledsages af film om 
SIKKERHED TIL SØS. 

Dernæst vises den spændende mandfolkefilm om 
SLÆDEPATRULJEN SIRIUS 

OG SÅ BLIVER DER PRÆMIEQUIZ!!!! PÆNE PRÆMIER! 

MØD TALRIGT OP!!! TAG FAMILIEN MED!!! 
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Med denne rubrik er det meningen, 
at havnefogeden vil skrive lidt om, 
hvad der foregår og skal ske på havn og 
plads. 

Ikke en gentagelse af, hvad de for
skellige udvalg har at skrive om, men 
hvad der kan være af interesse mellem 
medlemmer og havnefoged. 

Jeg vil forsøge at være ca. 1 måned 
forud med det, der skal ske, så der er tid 
til at tage højde for det. 

Jeg ser meget gerne, at alle slags 
forespørgsler, forslag, ændringer, kritik 
o.s.v. tilstilles mig. Jeg kan måske klare 
det umiddelbart eller undersøge det og 
svare, så sagen bliver bragt ud af ver
den. Jeg er på havnen hver dag - dog ik
ke lørdag-søndag. Træffer du mig ikke, 
så brug postkassen på havnekontoret; 
den bliver tilset hver dag. 

Alle både, der er bestilt på land, er nu 
oppe pr. 15.12.83, og som du sikkert har 
bemærket, er der i år forsøgt en ny må
de at placere bådene på. Om den er rig
tig god, vil vise sig til foråret, når de 
skal vi vandet igen. Jeg vil mene, at ca. 
80 % kan komme ud, når de vil, uden at 
vente til andre både er klar, og holder 
det stik, synes jeg, at det er en god for
nyelse. Helt problemløst har det ikke 
været; der er lavet fejl, og der er »talt« 
meget om placering de implicerede 
bådoptagere og medlemmer imellem, 
men det er endt på bedste måde, plads 
til alle o.s.v., og nu har vi lært en masse, 
der kan komme os til gode næste gang. 
Mange har spurgt, om der overhovedet 
var plads til alle bådene; det var natur
ligvis regnet ud på forhånd! I reserve 
havde vi jo »gaderne« til de sidste, om 
nødvendigt! Men alt er som sagt gået 
som planlagt og tak for det. 

Det er nok herefter værd at bemærke, 
at det stadig er helt nødvendigt at kon-

Fra havnefogeden: 

takte havnefogeden for at få tildelt 
plads på land, hvis du selv eller vogn
mand tager din båd op, det gælder også 
småbåde og joller. Husk, at står din båd 
i vejen for bådplaceringsplanen, skal 
den flyttes af dig eller af foreningen for 
din regning. 

Alle plastrør på pæle i søndre og en 
del af nordre bassin er nu forsynet med 
bælte. I den forbindelse er alle »glem
te« agterfortøjninger og indhalere bjer
get af havnefogeden og ligger bag hav
nekontoret til afhentning. 

Der er i de sidste par måneder sket 
en større oprydning overalt på pladsen, 
specielt på de pladser, der normalt bli
ver brugt til bukke og klodser. Det un
drer mig, at så mange bukke står tilba
ge, da næsten alle både, hjemmehøren
de i SSF, er på land. Det er helt klart, at 
de fleste bærer tydeligt præg af ikke at 
have været brugt i flere år; de er mere 
eller mindre halvrådne og gået fra hin
anden. Også en del jernvugger henstår, 
ligeledes med præg af ikke at blive 
brugt, så jeg har tænkt mig at fjerne og 
skrotte alt, hvad der ikke skal bruges. 
Jeg opfordrer derfor medlemmer, som 
har bukke, vugger m.m., der skal bru
ges, til inden uge 12 (19.3.84) at mærke 
grejet med bådnavn og medlemsnum
mer jvf. foreningens love, klart og tyde
ligt, så ingen kan være i tvivl om, at det 
grej skal bruges. Det er nødvendigt -
selv om grejet er mærket - at den mærk
ning, du laver nu, er ny, altså fra nu, 
helst et stykke finér eller lignende søm
met eller bundet på grejet. Efter uge 12 
vil ikke-mærket grej, der henstår, blive 
fjernet fra foreningens område. 

I den forbindelse vil jeg opfordre alle 
til nu for alvor at få mærket bukke, vug
ger og andet grej med bådnavn og med
lemsnummer og få slettet evt. andre 
navne og numre, der står på grejet. 

Det er stadig en god idé at tilse båden 
her i vintertiden; utallige bukke har jeg 
stukket på plads, og mange presennin
ger hænger og flagrer efter storm. 

Husk at binde dine bukke sammen, 
så de ikke kan skride, og aldrig binde 
din presenning fast i bukkene, så vind
pres i presenningen kan få bukkene til 
at vælte og dermed vælte båden. 

Der er masser af forskellige andefug
le og svaner i vores havn, så tag brød og 
lignende med til dem, når du alligevel 
skal ned at se til båden. Har du ikke tid 
til at fodre, så læg foderet ved havne
kontoret, så skal jeg give dem det. 

Bent 
havnefoged 

Tyveri!! 
Lørdag aften den 4.2. var der besøg 
af tyve på nordre plads. Der blev 
åbnet ca. 20 skure, så de, der har 
skure her, bør nok komme ned og 
se efter, om skuret er intakt. 

Det er ved eftersyn konstateret, at 
der er stjålet mange jagtpatroner, 
så de, der har noget sådant liggen
de, bør nok tage dem med hjem. 
Følgende skure er brudt op: 
Medl. nr. 855 - 833 - 924 - 254 - 868 
792 - 1075 - 478 - 586 - 799 - 444 
605 - 97 - 516 - 285. 
Skur nr. 428 - 432 - 437 

Kapsejlads 
HANDICAPREGEL 84 

Som indledning til den nye sejlsæ
son vil kapsejladsudvalget i samarbej
de med klubbens måler, Karl Thorup, 
invitere alle kapsejladsinteresserede 
Sundbysejlere til en debataften tors
dag den 8. marts kl. 19.30 i pejsestuen. 

Hovedemnet er den nye handicapre
gel, der har været så omdiskuteret, si
den den blev vedtaget på sejlerdagen i 
1983. 

En af konsekvenserne er, at nu skal 
bådens vægt også indgå i regnestykket, 
når det nye målerbrev skal udfærdiges. 

For at få afklaret alle de spørgsmål, 
der nu måtte være omkring den nye re
gel, har et medlem af Dansk Sejlunion's 
tekniske udvalg lovet at være til stede 
og indlede aftenen med de fakta og re
sultater, som sejlunionen ligger inde 
med. 

Jørgen Schandorff 
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Referat af 
Østersøkredsens 
møde den 21.11.1983 

Dagsorden: 
1. Referat 
2. Kap.politik 
3. Ungdomspolitik 
4. Handicap 
5. Bornholm 
6. Kreds kurser 
7. Eventuelt 

Til stede var: 
Ib Sørensen, kredsformand 

KS 
Henning Lykke 
Ole Rasmussen 

Chr.Havn 
Ebbe Andersen 

Bornholm 
Arnold Bøwes 
Arne G. Hansen 

SAS 
Johnny Bendtsen 

Lynetten 
Otto Elsborg 

SSF 
Hans Guldager 
Janus Simonsen 

Dragør 
Havde meldt afbud 

l.SSF tog referat. 
2. Kredsformanden fremlagde kapsej

ladspolitikken. Kapsejladspolitikken 
udsendt den 14.10.1983 blev gen
nemgået og sammenholdt med kred
sens tidligere beslutninger. Kredsen 
kan godkende det fremsendte oplæg, 
under forbehold af, at problematik
ken omkring kapsejladsudvalget kan 
afklares på sejlerdagen. Vi ønsker 
motivering af valg for de forskellige 
nationale klasser. 

3. Ungdomspolitik 
II udgave af ungdomspolitik af 29. au
gust 1983 kan fortsat accepteres som 
debatoplæg. 

4. Handicap 
Otto redegjorde for Lynettens un
dersøgelser i forbindelse med indfø
relsen af lystal og udsender til kred
sens klubber en redegørelse, som be
grunder Lynettens holdning til indfø
relse af lystal. Der vil også til samtli

ge klubber under DS blive udsendt 
materiale, som underbygger Lynet
tens forslag til sejlerdagen om indfø
relse af lystal. Lynettens forslag om 
indførelse af lystal vil blive diskute
ret nærmere. 

5. Bornholm 
Vi diskuterede Bornholms mulighe
der for at deltage i kredsmøderne. 
Det bevilgede beløb på kr. 5.000 bør 
konverteres til 10 rejser pr. år. For 
1984 imødeses ingen ændring. Dog 
søger vi at gennemføre mødeaktivite
ten således, at Bornholm fremover 
repræsenteres af 2 personer m/k. 
Vintersæsonens møder søges lagt på 
lørdage. Kredsformanden deltager, 
om muligt, i begge bornholmske sejl
klubbers fællesudvalgsmøder. 
Uopsættelige møder kan placeres på 
hverdage, og Bornholm repræsente
res med en person og/eller ved klub-
betalte rejser. Betaling sker på kreds
plan. 
Svanneke foreslår, at der lægges opti
mistjolle sommer-træningslejr på 
Bornholm. 
Fra Bornholm kom det til udtryk, at 
optimistjollearbejdet var stagneret, 
og DSO opfordredes til at tage kon
takt med Bornholm, hvor forskellige 
spørgsmål - f.eks. økonomien - bør af
klares. 

Alle kontakter med Bornholm bør fo
regå direkte til kontaktmanden, Arne 
G. Hansen, Smedeløkken 6, 3770 Al
linge, tlf. 03 981031. Dette gælder 
også udsendelser fra D.S. 
På baggrund af Bornholms kraftige 
opbakning af ansøgningen fra Hasle 
og Svanneke om tildeling af tipsmid
ler, støttedes dette af kredsen til vi
deresendelse til D.S. 

6. Kredskurser 
Kredsen beder Lynetten om at afhol
de et V.H.F. kursus i henhold til tidli
gere beslutning. 
Kredsformanden og Janus, SSF, sø
ger om de fornødne formaliteter til 
afholdelse af kapsejladsleder I og 
D.S!s regelkursus. 

7. Eventuelt 
Formanden gjorde opmærksom på 
rykkerskrivelser fra D.S. angående 
medlemsregistrering. 
Kredsens vedtægtsudvalg arbejder 
videre med udarbejdelsen af vedtæg
ter for kredsen. 
Vi opfordrer kredsens klubber til at 
arbejde videre med planen om en el
ler anden form for en kapsejladsduel. 

Mødet sluttede kl. 23.45 
Janus Simonsen, SSF 

J - — 

EM BÅDRIGGERSERVICE 
Til - og afrigning 

.Rep. af elinstallation 

....Service 

01-588136 
KOMMER OVERALT - OGSÅ WEEKEND 

10% rabat til pensionister 
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BYGGEUDVALGET 
orienterer 

På en tidligere generalforsamling 
blev det pålagt bestyrelsen at frem
komme med udkast til nyt hus, hvor ju
niorafdeling, sejlerskole, værksteder 
samt jolleafdeling skulle huses. Samti
dig blev det foreslået at flytte det 
nuværende tankanlæg til den nordlige 
ydermole. 

Byggeudvalget har udarbejdet 3 rå
skitser/projekter, og det skal understre
ges, at der er tale om udkast, og først i 
tilfælde af, at en generalforsamling gi
ver grønt lys for et projekt, vil der blive 
nedsat et byggeudvalg, som skal frem
komme med detaljerede planer, tegnin
ger og budget. 

Udgifterne til de 3 projekter er efter 
bedste evne skønnede overslagspriser. 

Eksempelvis er udgifterne i forbin
delse med flytning af tankanlægget 
uhyre svære at spå om. 

Det er udvalgets håb, at der fra med
lemmerne vil fremkomme andre »ge
niale« forslag, som kan indgå i en even
tuel færdig løsning. 

På byggeudvalgets vegne 
Jens Green Jensen 

Byggeudvalget består af: 
Sejlerskole 
Havneudvalget 
Kapsejladsudvalget 
J ollerepræsentanten 
Juniorledelsen 
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.8 

INDTÆGTER: 

Ydelser fra medlemmerne: 
Indskud 47.200,00 

Kontingenter: 
Aktive 277.774,88 
Bøder 25.800,00 
Passive 18.279,63 
Juniorer 16.619,80 338.474,31 

Pladslejer 
Aktive 271.868,90 
Vinteroplæggere 54.967,05 
Nye pladser 6.900.00 333.735,95 
Afgift skure + haver 26.346,00 745.756,26 

Indvundne renter 12.945,82 
758.702,08 

UDGIFTER: 

Havn og plads: 
Fornyelser og reparationer... 100.806,64 
Materialer 74.604,02 
Vogn, spil og traktor 19.609,24 
Jolleplads 10.960,41 
El-forbrug 9.601,66 
Affaldsbeholdere 26.151,18 
Forsikringer 6.791,75 
Løn til pladsmanden 153.343,01 

— Udlån af pladsmand — 22.552,79 130.790,22 
Flytning af både 5.195,75 
Hundepatrulje 12.864,13 

— Vagtordning — 17.600,00 — 4.735,87 
Bollen 11.293,93 
Telefon 1.695,91 
Rotteudryddelse 2.356,73 
Toiletbygning 218.240,00 

— Tilskud - 20.000,00 198.240,00 
Toiletbygning, drift 17.945,63 

— Lejeafgift Shoppen —2.024.55 
— Opkrævede havnepenge —27.472,58 581.810.07 

Klubhus: 
Fornyelse og reparationer — 61.812,11 
Ejendomsskat 185,05 
Forsikring 8.098,00 

— Lejeafgift - 92.265.00 - 22.169,84 

Bladet: 
Trykning 105.115,20 
Forsendelse 12.354,35 
Redaktion 7.725,45 

— Annonceindtægt — 14.244,75 110.950,25 

Fester: 
Juletræ 557,45 
Filmaften 260,00 
Fastelavn 938,80 
Standerhejsning 13.825,15 
Pinse og Set. Hans 2.110,00 

Svagføredag... 
— Indsamling... 

West-tur 
Jubilæumsfest 
Amager rundt. 
Fisketur 

Administration: 
Telefon 
Honorar 
Frimærker og attester 
Gaver 
Kontingenter 
Kontorartikler 
Generalforsamling 
Møder og rejsepenge 
Indkøbte varer 

— Solgte varer 
A.T.P 
Målerbreve 
Tilskud fra kommunen 

Bestyrelsesmøder: 

Sejlerskole: 
Undervisning 
Fornyelse og reparationer... 
Ophaling 
Forsikringer 
Kontingent 
Startpenge 
Møder 

Junior: 
Fornyelse og reparationer... 
Materialer 
Startpenge 
Forsikringer 
Kontingenter 
Møder 
Trænerkursus 
Optimist afd 

— Solgte både 
Motorjolle 

— Gave 

Kapsejlads: 
Præmier 
Møder og fortæring 
Materialer 
Ynglingesejlads 
V.M. Ynglinge 
Brædtsejlads 
Old-boys sejlads 
Familiesejlads 
Optimiststævne 
Forterne rundt 
Trænerordning 
Dommerkursus 
Østersø-cup 

Årets underskud 



til 31.12.83 
9.992,25 
3.976.00 

2.943,60 
4.471,63 

6.016,25 
951,00 

49.015,25 
547,50 

- 663,25 

8.963,10 
15.000,00 

2.895,52 
7929,71 

34.502,00 
16.703,87 

6.000,40 
9.458,40 

- 1.528,03 
1.162,09 

-1.056,85 
62.513.00 

73.558,15 

37.517,21 

4.991,55 

1.783,75 
5.368,04 
1.000,40 
2.775,00 

75,00 
590,00 
351.05 11.943,24 

STATUS pr. 31.12.1983 

AKTIVER: 
Kassebeholdning 
Girokonto 
Bankkonto 
Bankbog 
Bankbog 
Bankbog 
Bankbog 
Broer og indhegninger 
Vogne og skinner 
Øvelsesbåde 
Juniorbåde 
Motorbåd 
Optimistjoller 
Skure 
Spil 
Flagmast 
Klubhus og inventar 

2.202,01 
2.482,21 

534,93 
5.458,41 

57.247,57 
16.772,33 
60.375.53 145.072,99 

1,00 
1,00 

33.001,00 
64.001,00 
68.738,57 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

675.000.00 

985.819,56 

PASSIVER: 

Skolefond, saldo pr. 1.1.83 201,54 
+ rente 71,72 
+ bidrag 8.773,15 
-tilskud - 3.588.00 5.458,41 

Brandforsikring, saldo pr.1.1.83 4747.317,90 
+ rente 5.669,67 
+ indbetalinger 4.260,00 57.247,57 

14.311,61 Moms, saldo pr. 1.1.83 3.835,03 
28.405,07 + indgået moms 171.903,94 

3.240,00 - udgået moms -169.896.34 5.842,63 
7.217,80 Skyldig skat 2.201,50 

360.00 Skyldig A.T.P. 97,20 
1.921,10 Depositum Amager Strand Sejlklub.. 1.000,00 
1.400,00 Lån Dansk Idrætsforbund 40.000,00 

3.032,85 Byggefond 60.375,53 
— 1.000,00 2.032,85 Kapitalkonto, saldo pr. 1.1.83 965.546,32 

1.802,07 - årets underskud -151.949.60 813.596,72 
-2.500,00 58,190,50 985.819,56 

10.099,85 Erna Christensen 

4.464,00 kasserer 
8.274,75 

663,85 
24.558,20 Medlemstal: Aktive 1100 Passive 150 Juniorer 98 

350,00 
459,15 Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med 
589,75 foreningens bøger og bilag. 

— 90,50 De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 
747,50 

1.335,00 København, februar 1984 
2.200,00 

209,00 53.860.55 Jan Sejrbo Frits Kleis 

910.651,68 revisor revisor 
-151.949.60 

758.702,08 
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VEDRØRENDE REGNSKABET 
FOR 1983 

I forbindelse med revisionen af det aflagte regnskab for 1983 har vi fo

retaget en analyse af, hvorledes indtægterne er brugt i det forløbne år. 

INDTÆGTER: 

Kontingenter, pladsleje m.m... 745.756,26 
Klubhus 92.265,00 
Havnepenge 27.472,58 
Lejeafgift Shoppen 2.024,55 
Indvundne renter 12.945,82 
Tilskud 62.513,00 
Lån Idrætsfonden 40.000,00 

982.977,21 

o/o af 

DRIFTSUDGIFTER: 
indtægter 

Havn og plads 611.307,20 62,2 
Klubhus 70.095,16 7,1 
Bladet 110.950,25 11,3 
Fester 73.558,15 7,5 
Administration 100.030,21 10,2 
Bestyrelsesmøder 4.991,55 0,5 
Sejlerskole 11.943,24 1,2 
Juniorer 58.190,50 5,9 
Kapsejlads 53.860,55 1.094.926.81 5,5 

111,4 

NEDBRINGELSE AF GÆLD: 

Moms, skat m.m - 609,70 - 609,70 -0,1 

Kasse-, bank-, girobehold
ninger er faldet med ialt -111.339,90 -11,3 

982.977,21 100,0 

Der foreligger bindende tilsagn om følgende beløb: 

Sponsorstøtte Columbus 1.500,00 
International Ynglinge Organisation 3.000,00 
Betaling KBH's kommune 8.678,00 
Refusion af forsikringsskade 3.412,55 
ialt 16.590,55 

der vedrører regnskabet for 1983. 

Revisionen har bestemt, at disse beløb tages til indtægt i 1984, når 
disse modtages. 

Jan Sejrbo Frits Kleis 

revisor revisor 

BRÆTSEJLEREN 
og 

MOTORBÅDEN 

Kan en brætsejler blive udelukket af 
Sundby Sejlforening, fordi han bliver 
påsejlet af en motorbåd! 

Ja, det lyder mærkeligt, ikke? 
Efter at have læst artikler og refera

ter i de senere medlemsblade er jeg 
kommet til den konklusion, at det kun
ne minsandten godt se sådan ud. 

Jan »Bessie« Hansen, en erfaren sej
ler og mangeårigt medlem af S SF, er 
blevet påsejlet af en motorbåd udenfor 
havnens rende. Bestyrelsen udtaler, at 
det kan man ikke gøre noget ved. O.K., 
det er i orden! 

Motormandens besynderlige opfør
sel på havnen efter hændelsen; Jan var 
jo nødt til at tilkalde politiet for at få 
oplyst motormandens navn og med-
lems-nr.; kunne bestyrelsen heller ikke 
gøre noget ved dette? 

I stedet pålægger man begge parter 
at passe bedre på. Jamen, brætsejleren 
har da ikke begået nogen fejl! Motor
manden indrømmede, at han troede, 
det var lovligt at torpedere brætsejlere. 

Efter den afgørelse kan jeg da godt 
forstå, at Jan blev sur på SSF's besty
relse. 

Indrømmet! Der er nogle sætninger i 
Jan's artikel i »Bådnyt«, jeg heller ikke 
bryder mig om; men man har vel lov at 
sige sin mening, hvor man har lyst. 

Men nu til den mere alvorlige del af 
sagen. Jeg tolker formandens udtalelse 
derhen, at hvis Jan ikke dementerer sin 
artikel i »Bådnyt«, risikerer han at bli
ve udelukket af SSF. Jamen, bare det at 
antyde en sådan mulighed er stærke 
sager. Ville det ikke være at skyde grå
spurve med kanoner? 

Niels Peter Petersen 
P.S. 

Mon dette indlæg kunne bringes i 
»Bådnyt« uden alvorlige konsekvenser? 

Klubhus og Fester 
24/2-84 Pejseaften 
25/2-84 Bustur 
4/3-84 Fastelavn 

25/3-84 Generalforsamling 
28/4-84 Standerhejsning 



Nyt fra 
Wayfarer klubben 
REGION ØST 
Vinteraktiviteter i region øst 

I lighed med sidste vinter vil vi i den
ne vinter arrangere to medlemsaftener 
i regiøn øst. 

De vil begge indledes med film eller 
lysbilleder, hvorefter der vil blive lejlig
hed til diskussion og udveksling af erfa
ringer. 

Begge aftener afholdes i Hellerup 
Sejlklub, kl. 19.30. 

Fredag den 9.3.84 bliver mest om 
tursejlads. Den berømte film Summer-
cruise, der også er kendt langt uden for 
Wayfarer sejlernes kreds, vil blive vist. 
Derefter vil vi vise nogle lysbilleder fra 
Rantzausmindestævnerne. I den for
bindelse vil vi opfordrejer til at kontak
te Jørgen Hansen, hvis i har nogle bille
der derfra. 
Fredag den 30.3.84 bliver fortrinsvis 
om kapsejlads. Der vil blive vist film og 
video fra tidligere VM, og en af delta
gerne i VM 83 vil kommentere billeder
ne. Den tidligere skandinaviske mester 
og mangeårige formand for SWS, Lav-
ge Vedel, vil være til stede for at fortæl
le om trim af Wayfarer til kapsejlads. 
Entre kr. 10,- pr. pers. 

KAPSEJLADSER 1984 
Skandinavisk mesterskab afholdes 

1984 i Aarhus i forbindelse med Aarhus 
Festuge den 8 - 9. september. Der vil ef
ter forholdene blive sejlet 5-6 sejlad
ser. I forbindelse med sejladserne af
holder SWS generalforsamling 1984, 
lørdag den 8. september efter stævne
middagen. 

Bo 

KAPSEJLADSER I REGION ØST 
1984 

Kapsejladskalenderen for 1984 ligger 
ikke helt fast endnu, så de oplysninger, 

der fremkommer nu, skal tages med et 
vist forbehold. Vi bringer den alligevel 
nu, så i har mulighed for at kontakte ko
miteen, hvis andre stævner skal med
tages. 

26-27 maj Sletten Bådeklub 
10 juni Jyllinge 
29 juli Rørvig 

10-11 august Sjællandsmesterskab 
på Esrum Sø 

8 - 9 september Skandinavisk 
Mesterskab i Aarhus 

25-26 august Sundby Sejlforening 

Sakset fra 

POLITIKEN 
Sikkerhedsregler for brætsejlere 

Dansk Sejlunion, der har taget bræt
sejladsen til sig, er ikke just lun på at se 
den nye søsport underkastet poli
timæssige bestemmelser rundt langs 
kysterne. I unionens ånd vil man helle
re have egne regelsæt, som begrænser 
de gener, der for andre kan være forbun
det med forbifræsende sejlbrætter. 

Forøvrigt også tilskyndet af tvivl hos 
lokale politimyndigheder har sejlunio
nen nu sammen med Søsportens Sik
kerhedsråd ladet fremstille en både 
smart og belærende lille tryksag, der 
indskærper sikkerheden for brætsejle
re og giver grundreglerne for selve sej

ladsen. Til tryksagen er knyttet et no
tat, der bl.a. fastslår, at denne form for 
sejlads hverken er særlig farlig eller 
problemfyldt. 

Således har i de sidste tre år ingen 
mistet livet i forbindelse med brætsej
lads. De alarmer, der er afgivet, har i 
væsentlig grad haft deres oprindelse 
hos f.eks. strandgæster, som har set 
brætsejlere vælte uden tilsyneladende 
at komme på højkant igen. Det er jo en 
del af sejladsens teknik at komme op 
på brættet igen, hvis man er røget i van
det. 

Der er sandelig regler for brætsej
lads, således som de indskærpes i hvert 
fald de organiserede udøvere af denne 
friske og omsiggribende sport. Dette er 
nu også meddelt de interesserede myn
digheder. 

Det er imidlertid ikke nok, at bræt
sejlerne lærer at håndtere og navigere 
deres sejlmedium, så der er fuldt ud
bytte af sporten og sikkerhed mod 
ulykker, bl.a. i forbindelse med grejet. 
Man skal ikke genere andre med sin 
passion. 

Dansk Sejlunion har selv opstillet en 
serie regler, men har samtidig ikke no
get imod, at der foreligger et direkte 
forbud mod at sejle ind i badeområder, 
der er afmærket med bøjer og er under 
livredderbevogtning. Ejheller skal der 
være fri passage til f.eks. strandområ
der, hvor der er fuglereservater. 

Man skal dyrke sin sport under den 
størst mulige frihed, men ikke være til 
gene for andre, hverken mennesker el
ler anden form for sejlads. 

Tryksagerne, der uddyber alle disse 
forhold, vil, såvidt vides, kunne fås gen
nem sejlklubberne, hvoraf de fleste ef
terhånden har fået deres egne afdelin
ger for brætsejlere - med tilhørende un
dervisning. 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
01-587929 & 01-586575 
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Ynglingnyt: 

LANDSJUNIORSTÆVNET 
1984 

afholdes af: 
KERTEMINDE SEJLKLUB 

i perioden: 
27. JUNI - 1. JULI 1984 

Kerteminde Sejlklub er blandt de fleste 
sejlere kendt for at være en udmærket 
stævnearrangør. Med det gode kamme
ratskab, der for tiden hersker blandt 
kølbådsjuniorer, er der således al mulig 
grund til at se frem til Landsjunior-
stævnet som årets højdepunkt. 
I skrivende stund kendes deltagergeby
ret ikke. Det forventes at blive 350 - 400 
kr. pr. person. Dette beløb inkluderer 
fuld forplejning fra tirsdag aften til søn
dag frokost, ialt 5 døgn (egentlig indby
delse udsendes i løbet af foråret). 
Vi håber naturligvis på rekorddeltagel
se i 1984, ikke mindst fordi vi synes, 
Landsjuniorstævnerne er det værd. 
Mange klubber har i efteråret meldt in
teresse for deltagelse, deriblandt en hel 
del klubber, som er nye i Landsjunior-
stævne sammenhæng. 
For en ordens skyld gør vi opmærksom 
på, at deltagere i Landsjuniorstævnet 
1984 skal være født 1. januar 1965 eller 
senere. Normalt deltager klubejede 
Ynglinge og 606, men andre klubejede 
kølbåde er naturligvis også velkomne. 
Stævnet er udtagelse til Nordisk Ju
niorstævne, som Hellerup afholder i 
dagene 8. - 11. august. 

VEL MØDT I KERTEMINDE! 

Når du læser dette blad, er vi lige ved 
- eller har afholdt - mønstring for de ju
niorer, som gerne vil sejle i Ynglingene i 
denne sæson. Har du ikke ved udgan
gen af februar modtaget et mødekort og 
gerne vil have en øvelsesaften, må du 
ringe til en i juniorudvalget eller møde 
op en week-end, så snart du kan. 

Allerede nu er Landsjuniorstævnet 
1984 fastlagt. SSF har mig bekendt ik
ke tidligere deltaget, hvilket jeg synes, 
vi skulle gøre noget ved. 

Læs den indrykkede meddelelse fra 
Dansk Sejlunion og lad os høre fra dig, 
hvis du er interesseret. 

Jens Green 

Optimistnyt: 
Igen i år har Sundby Sejlforening del

taget med et hold optimister i forbin
delse med sejlads i det store bassin un
der den store bådeudstilling i Bella 
Centeret. 

Undervisningen om lørdagen forlø
ber meget fint med mange deltagere 
fordelt på 3 hold. Hvis du ikke tidligere 
har deltaget og pludselig har tid, så 
mød bare op, om ikke andet så får du da 
set de andre ihærdige. 

Tiden nærmer sig, hvor vi skal til at 
gøre bådene/jollerne i stand. Hver en
kelt vil dog få tilsendt et kort med mø-
dedatoer på et senere tidspunkt. 

Jens Green 

Byttecentral 
Sidste år blev der gjort forsøg på at 

oprette en »byttecentral« i juniorafde
lingen. Hensigten hermed var, at de ju
niorer, der var vokset fra redningsvest 
og overtrækstøj, kunne få afsat det grej, 
de ikke mere kunne anvende, og at de 
yngre juniorer kunne overtage det brug
te, men brugelige udstyr. 

Der kom flere henvendelser i løbet af 
sommeren, men da det udelukkende 
var fra folk, der manglede især veste, 
kunne jeg ikke hjælpe dem. Der var nok 
blevet startet for sent på sæsonen, så 

Sejlerskolen: 
Sejlerskolen starter lørdag den 24. 

marts kl. 10.00 med et møde i Pejse
stuen. Her vil den endelige inddeling af 
sejladsholdene blive foretaget, samt 
fordeling af opgaver i forbindelse med 
klargøring af bådene. 

Der er absolut mødepligt denne dag; 
fravær vil blive betragtet som manglen
de interesse. Evt. afbud skal - skriftligt 
- være SSF, kontoret, i hænde senest 
fredag den 23. marts. 

Skolechefen 

og 
»Duelighedsprøve i sejlads« 
Begge hefter er gode og vil lette 

forståelsen for den videre undervis
ning. 

Bøgerne kan købes på kontoret hos 
skolechefen. 

Der sejles med to hold mandag, tirs
dag, onsdag, torsdag og fredag; det gi
ver ca. 4o elever. Sidste års elever og 
elever fra navigationskurset får de før
ste pladser. 

For nye elever er det en betingelse, at 
de er medlemmer af SSF. 

Der er opsat en liste ved kontoret, og 
alle interesserede skal skrive sig på 
inden den 10. marts. 

Skolechefen 

hermed gøres et nyt forsøg inden 84-
sæsonen indledes. 

»Byttecentralen« fungerer som for
midler mellem dem, der har grej, de ik
ke bruger, og dem, der ønsker at anskaf
fe noget. 

Derfor: Har du en velholdt, godkendt 
redningsvest (især størrelserne mel
lem 20 og 60 kg) eller måske noget 
ovetrækstøj eller en jolledragt, der ikke 
fejler andet, end at størrelsen er forkert 
til dig, eller har du brug for noget af 
ovennævnte, så ring på tlf. (01) 59 82 80 
og spørg efter 

Bjørka 

HinlEaG3cacainlinWn1in1in1in1in1'nl'iilGi1in1'n1Gi1'n1|;iM5MS15M5M5S515l5151515M51515M51515M51515151515l!3M3 

Indskrivning til sejlerskolen starter 
den 15. februar og sidste frist er den 10. 
marts. 

Dansk Sejlunion har udgivet to hef
ter for teoretisk undervisning: 

»Undervisning i praktisk sejlads« 
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Vagt-
ordningen! 

Det er nu ved at være sid
ste chance for at tage sin 
vagttørn. 
Det koster 200 kroner ik
ke at tage sin vagt. 

Tilmeldingsblanketter 
finder du i gangen ved 
kontoret. Udfyld den og 
kast ind gennem brev
kassen. 

nu!!! 

Til salg: 
Radial-Spiler, mrk. Elvstrom 
let brugt, ca. 45 m2 hvid, sælges 
kr. 1.500, 

Svend Malm 
tlf. dag: 01-577114 

DOBBELT SKUR KØBES 
GOD PRIS GIVES 

Telf. 502336 efter kl. 16.00 

Til salg 
M/B „Condor" 
Priside: kr. 65.000 
Meget ekstraudstyr. 
Telefon 0157 7921 efter 17.00 

Tak 

6 
Lystfartøjsforsikring 01-131415 
Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 

giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 København K. ^ 

Bestyrelsen sender en varm 
tak til alle dem, der hjalp til 
med at gøre klubhuset i stand 
i januar måned. 
Har i set, hvor flotte alle flag 
er blevet vasket og repareret? 

Kære sejlervenner! 
Hjertelig tak for den skønne blom

sterhilsen som jeg modtog, og som glæ
dede mig meget. 

Med sejlerhilsen 
621 Poul Nielsen 

Hjertelig tak for venlig opmærksomhed 
på min fødselsdag. 

Erik Christensen 

Bagsværd, den 12.1.84 
Modtag hermed min dybtfølte tak 

for venlig deltagelse ved min mands 
bisættelse. 

Venlig hilsen 
Kirsten Kanstrup 

Generalforsamling 
søndag den 25. marts 1984 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 5. marts 1984 kl. 9.00. 

Bestyrelsen 

Sidste frist for indlevering af stof til marts-bladet er 1.3.84 

15 



Flere og flere får 
Kapitalpension i 

0? Amagerbanken 

Hverdage Lordage 
Son - og 

hell igdage 

Jan. 

Febr 

X 

X 

11-15 

11-15 

X 

X 

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

10 -18 

10 -18 

10-18 

10-18 

10-18 

10-18 

9-15 

9- 15 

9 15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

X 

X 

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

10 -18 

10 -18 

10-18 

10-18 

10-18 

10-18 

9-15 

9- 15 

9 15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 
LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Aug. 

10 -18 

10 -18 

10-18 

10-18 

10-18 

10-18 

9-15 

9- 15 

9 15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Sept. 13-18 

9-15 

9- 15 

9 15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
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X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

STØT VORE ANNONCØRER 
DE STØTTER OS 

KASTRUP MARINE SERVICE«. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

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

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

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset .... 01 -59 35 80 
Restaurationen... 01-583296 
Havnekontoret ... 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktør: 
Viggo Hind, Parkvej 77, 2630 Tåstrup 02-524675 

02-992352 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindqvist, Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 580176 

Sats: Eurosats, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. 01-3803 23 
Repro: Allan Nicolaisen, Thorsgade 59^, 2200 Kbh. N, tlf. 01-831133 
Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. 01-261955 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 137323 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 507323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B 5, 2791 Dragør 535964 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 593978 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 557939 
John Nyeland Andersen, 
Ceylonvej 26, 2300 Kbh. S 972180 

Tilsynsførende Bente Bang Christensen, 
med klubhuset Viby Allé 27, 2770 Kastrup 51 7530 
- og festudvalg: Vagn Preisler, 

Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 
Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 598127 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 
Jolle Janus Simonsen, 
repræsentant: Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre 493508 
Motorbåds- Preben Jacobsen, 
repræsentant: Amager Strandvej 180, 2300 Kbh. S 58 7929 
Målere: Karl Thorup, 

Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg 

F̂lo. 3̂j2&t4fAe£&4̂  

Referat af bestyrelsesmøde den 
6.2.84 

Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskole 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Formanden var fraværende p.g.a. fe
rie. Næstformand Vagn Preisler ledede 
mødet. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst af sekretæren og godkendt 
af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Pladsmanden orienterede i skrivelse 

bestyrelsen om indbrud den 4.2.84 i 20 
skure på nordre plads. Skurene er for
mentlig blevet brækket op med et ko
ben. Det er hovedsagelig jagtpatroner, 
der er blevet stjålet. Tyverierne er an
meldt til politiet. 

I et brev modtaget af bestyrelsen fra 
Jan B. Hansen orienterer han om, at 
han har sat et nyt indlæg i »Bådnyt« 
vedrørende SSF. Bestyrelsen har taget 
brevet til efterretning. 

De af bestyrelsen, der ved forårsge-
neralforsamlingen er på valg, blev fore
spurgt, om de ønskede genvalg. Alle 
modtager genvalg. 
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Østersøkredsen afholder kredsmøde 
den 15.2.84. Formanden, Jørgen Schan
dorff samt Janus Simonsen vil deltage i 
mødet. 

Søndag den 19.2.84 afholdes der sej-
lerdag i Idrættens Hus. Formanden, 
kapsejladschefen og juniorlederen 
samt måleren vil deltage. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Intet 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 24.2. holdes der pejseaften. Den 

25.2. bustur. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Den 10.2.84 er der indkaldt til in-

struktørmøde, hvor den kommende 
sommers skolesejlads vil blive tilrette
lagt. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Optimistsejlernes undervisning går 

meget fint. Der er stort fremmøde. 4 af 
vore optimistsejlere skal igen i år sejle i 
Bellacentret under bådudstillingen. 

I begyndelsen af marts måned vil 
ynglingesejlerne blive kaldt til møn
string. 

En af vore ynglingesejlere er sammen 
med andre ved at redigere videofilmen 
fra VM 1983 for ynglinge. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Kapsejladschefen anbefaler, at be

styrelsen godkender Ole Poul Peter
sen til kapsejladsudvalget. Ole Poul 
Petersen blev godkendt af en enig 
bestyrelse. 

Punkt 8 Joller: 
Jollesejlerne ønsker at få sat en bag

dør i jollehuset, idet man vil undgå, at 
våde brætsejlere skal gå igennem hele 
huset for at blive klædt om. Bestyrel
sen godkendte isætning af en bagdør 
i jollehuset. 

Jollerepræsentanten anmoder hav
neudvalget om at sørge for, at der bli
ver ryddet op på jollepladsen. Havne
udvalget lover, at pladsmanden skal 
tage sig af det, når han får tid. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Redaktøren anmoder bestyrelsen om 

at sende stof til bladet midt i måne

den, i stedet for som nu, hvor man 
først afleverer ved bestyrelsesmøder
ne. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Østersøkredsen har nedsat et kur

susudvalg. Kurt Johnsen er blevet 
valgt som SSF's repræsentant til det
te udvalg. 

Byggeudvalget har udarbejdet 3 for
slag til bygning af nyt hus på nordre 
plads. Disse forslag vil blive fremlagt 
på generalforsamlingen. 

Mødet slut kl. 21.30 

sign. Vagn Preisler 
Næstformand 

Else Thuring 
Sekretær 

Forhandler 
I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124 

01 -583045 
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Lystfartøjsforsikring 01-131415 

fe 

Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 
eller anden nautisk eksemen 
giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet taÉk 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 København K. ^ 

Nye medlemmer — 
som søger optagelse 

i SundAy, SojllfohejwUj. 

P 58 Ulla Helium 
Ulrik Birchs Alle 2, S. 

P 73 Dorthe Henriksen 
Etonvej 5, S. 

P 88 Lilian Jakobsen 
Elefantens Kvarter lb, Alb. 

P 94 Lis Bredahl Rasmussen 
Ceylonvej 26, S. 

P 96 Sonja F. Hansen 
Farsøvej 20, Kastrup 

Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkommende nummer af SSF. Protest 
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 
14 dage efter offentliggørelsen. 
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Som skrevet i sidste nummer af 
bladet er det helt nødvendigt at tale 
med havnefogeden om tildeling af 
plads på land, når du selv eller vogn
mand tager din båd op. Har du glemt 
det i år, vil jeg anbefale, at du hurtigt 
kontakter mig, for lige efter 1. april vil 
de både, der står i vejen for bådudsæt
ning, blive flyttet for ejers regning. 

18. januar væltede en båd på S-plads, 
heldigvis sådan, at ingen skade skete 
på nabo eller den væltede båd. Ejeren 
havde tilset båden i weekenden før, så 
det kan altså ske selv ved jævnlige til
syn. 

Bobleanlægget på midtermolen vir
ker over al måde, som det skal; ingen is 
omkring pæle og klart vand! Godt nok 
har vi ingen rigtig isvinter haft endnu, 
men overvejende østlige vinde siden ja
nuar har presset den is, der er, ind i vo
res havn, og det har anlæget ingen pro
blemer haft med. 

Nu i april starter forårsklargøringen, 
og containerne er tømt, klar til dit af
fald. Husk at rydde op omkring dig og 
opfordre dine naboer til det samme; tag 
lidt affald med, hver gang du går hjem, 
så er det nemt at overse. Inden du sæt
ter bukke og klodser på plads, så husk 
at mærke alt med bådens navn og med-
lems-nr. Har du husket at mærke de 
bukke, du ikke bruger? Se sidste num
mer af bladet! 

Vi har igen haft indbrud hernede den 
4. februar i ca. 20 skure i tidsrummet 
mellem mørkets frembrud og kl. 22.00, 
hvor vagterne opdagede det. Også i 
»Spillebulen«, hvor der skal speciel 
nøgle for at komme ind, har der været 
tyveri. Det er vel ikke en/nogle af vore 
egne!!! 

Fra havnefogeden: 

Sidst, der var indbrud hos Kirstine, 
vidste tyvene nøjagtigt, hvor de skulle 
bryde ind udefra! Gennem ydervæggen 
ind til pengeskab, cigaretter m.m. Ja, 
ikke! De må have vidst god besked med 
det hele hernede, så hold øjne og ører 
åbne, når du går aftentur hernede om
kring både og skure, også efter den må
ned hvor vagten slutter. Ser eller hører 
du noget mistænkeligt, så giv hurtigst 
bestyrelsen et praj; og til dig, der ikke 
kan finde ud af at holde dig væk fra an
dres ting, du er under mistanke, og der 
bliver holdt øje med dig. 

Det er meningen at give joller og 
småbåde, der tages op af vandet efter 
sejlads, en sommerplads vest for vejen 
forbi juniorhuset ved N-slæbested. Jol
lerne skal stå på en N - S linie ca. 45° 
som »sildeben«. Efter jollerne stilles 
bukke N-S fra skure til vej, derefter 
kommer sommerparkeringsplads og 
igen bukke. Tal med havnefogeden! 
Det N - V hjørne er, som tidligere, også 
til bukke, men ikke op ad hegnet, ca. Vi 
m fra. 

Arealet ved bagsiden af juniorhuset 
fra Ø-dør til enden af værksteder er 
også, som tidligere, til bukke, og ligele
des her ikke op ad huset, men ca. m 
fra. 

På pladsen mod 0 efter værksteder 
til tværvejen og pladsen op til pram
plads kan på midten af hver plads i ret
ning N - S fra skure til vej stilles bukke. 

På S-plads N for slæbested vil der, 
som på N-plads, blive en sommerplads 
for joller og småbåde på linie 0-V fra 
hæk til vej. Jollerne placeres som på N-
plads. 

Pladsen bag det røde skur og det S - V 
hjørne af pladsen vil, som tidligere, væ
re til bukke - ikke op ad hegn og skure, 
men ca /i m fra. Husk, ingen bukke på 
vejen langs S -V hegn! På hver af de »4« 
pladser kan der på midten 0 - V fra sku
re/hæk til vej stilles bukke. 

Der vil på hver af de aktuelle pladser, 
både S- og N-plads blive opstillet skilte 
over placering af bukke m.m. Kontakt 
iøvrigt havnefogeden, hvis du er i tvivl, 
både med hensyn til joller og bukke. 

Dette er igen noget nyt, der forhå
bentlig vil være til glæde for både med
lemmer og ophalersjak. Medlemmerne 
kan nemt finde og komme til sine buk
ke, og ophalersjakket er som nu fri for 
at flytte frem og tilbage med dem. 

Der vil sikkert ikke i starten, når 
udsætning af både begynder, være 
plads til din jolle/bukke på de mærke
de pladser, så jeg vil anbefale, at du la
der din jolle/bukke stå, til de både, der 
er i vejen, er kommet i vandet, og så 
flytte til de mærkede pladser. 

Vær flexibel og hjælp os med at hjæl
pe dig selv! 

Bent 
havnefoged 

.? — 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
01-587929 & 01-586575 
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Kapsejladser 
og øvrige 
arrangementer 
i SSF1984 

ÅRETS ONSDAGSMATCHER 28. -29. april Ynglingestævne (udt. til DM) 

Onsdag den 9. maj 12. -13. maj Windsurferstævne 

Onsdag den 16. maj 2. - 3. juni OPTI-stævne (udt. til DM) 

Onsdag den 23. maj 17. juni FAMILIE-sejlads 

Onsdag den 30. maj 22. -24. juni Sjælland Rundt 

Onsdag den 6. juni 

Onsdag den 13. juni 10. -12 aug. Møn rundt 

Onsdag den 20. juni 25. -26. aug. Wayfarerstævne 

Onsdag den 8. aug. 1. - 2. sept. Klubmesterskab for joller 

Onsdag den 15. aug. 8. - 9. sept. Stoppenålstævne 

Onsdag den 22. aug. 16. sept. Klubmesterskab for OPTI 

Onsdag den 29. aug. 23. sept. Forterne Rundt 

Onsdag den 5. sept. 7. okt. Gordon Gin Cup 

Lørdag den 6. sept. 13. okt. Old Boys 

Lørdag den 15. sept. 

Lørdag den 22. sept. 

Lørdag den 29. sept. 

Jørgen Schandorff 
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GENERALFORSAMLING 
Søndag den 
25. 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 

Ad dagsordenens pkt. 5. 
Lovændringsforslag 
Forslag nr. 5.1: 

Forslag til ændring af foreningens 
love: Generalforsamlingsvalgt næst
formand. 

Følgende er på valg: 

Sekretæren Else Thuring 
Skolechefen Bjarne Larsen 
1 medlem af havneudvalget, 
John Nyeland 

1 medlem af klubhus- og festudvalget 
Bente Bang Christensen 

Motorbådsrepræsentanten 
Preben Jacobsen 

1 suppleant Anders Mogensen 
(modtager ikke genvalg) 

Kasserer Erna Christensen 
Kasserersuppleant Annie Lindqvist 
Revisor Frits Kleis 
Revisorsuppleant Erling Sørensen 
Redaktør Viggo Hind 
2 målere: 
Jørgen Madsen (modt. ikke genvalg) 
Karl Thorup 

1) § 6 Tillidsposter 
Efter 1 formand indsættes: 
»1 næstformand« 

2) § 6 Bestyrelsen 
Efter marts indsættes: 
»1 næstformand« 

3) § 7,1. stk. ordene: 
»og konstituerer sig med 1 
næstformand, der træder i for
mandens sted i dennes fra
vær« udgår. 

4) § 7,2. stk. indsættes: 
»Næstformanden træder i for
mandens sted ved dennes fra
vær«. 

5) Der vælges første gang 1 næst
formand af generalforsamlin
gen den 25. marts 1984. 

RS. Forslaget kræver at dagsordenen 
ændres. 

Forslaget indsendes hermed af A 255 
Jørgen Friland 

Bemærkninger: 
Med dette forslag overgår valget af 

foreningens næstformand til general
forsamlingen fra bestyrelsen og besty
relsen udvides med et medlem til ialt 
12 medlemmer. 

Hovedformålet med forslaget er en 
styrkelse af generalforsamlingens ind
flydelse på bestyrelsens arbejde. Den 
eksisterende ordning, hvor bestyrelsen 
af sin midte vælger næstformanden, gi
ver ikke medlemmerne en direkte mu
lighed for at pege på, hvem de ønsker 
som næstformand for foreningen. Med 
generalforsamlingsvalgt næstformand 
vil foreningens opbygning blive mere 
demokratisk. 

Det er også hensigten med forslaget 
at åbne mulighed for, at flere synspunk
ter bliver inddraget i bestyrelsens ar
bejde. Da sejlsporten i de kommende år 
står overfor en række store spørgsmål, 
f.eks. nye handicap-regler, professiona
lisme, nye sejladsformer, stilles der sti
gende krav til bestyrelsen med hensyn 

til at finde egnede løsningsforslag, der 
tilgodeser SSF's medlemmers interes
ser. Bestyrelsens større kontaktflade 
med sejlerne vil øge mulighederne for 
nytænkning. 

Forslagets tredie formål er, at næst
formanden skal aflaste formanden for 
den ikke ubetydelige administrative 
arbejdsbyrde, som er i en forening med 
1100 aktive medlemmer og et årligt 
budget på ca. 1 mill. kroner. Det vil her
med blive muligt for almindelige løn
modtagere med »8 -16 job« ugens fem 
dage også at kunne varetage formands
posten på forsvarlig vis. 

Næstformanden skal vælges ved den 
ordinære generalforsamling i marts 
måned. Herved undgås det, at forenin
gen får et ledelsesmæssigt tomrum ved 
formandsskifte, da foreningens besty
relse altid vil have den nødvendige er
faring med hensyn til ledelse og koordi
nation af foreningens interesser. 

Jørgen Friland 
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Andre forslag 

Ad dagsordenens punkt 6: 

Forslag nr. 6.1 

Byggeudvalget fremlægger skitse 
forslag, som er bragt i februar numme 
ret 1984. 

Forslag nr. 6.2 

KOLLISION 
SEJLBRÆT - MOTORBÅD 

På grundlag af de offentliggjorte re
ferater af bestyrelsens møder i SSF og 
Jan Hansens læserbreve i »Bådnyt« må 
det konstateres, at der ingen menne
skelige eller materielle skader er sket, 
og som følge deraf foreslås følgende: 

Generalforsamlingen tager til ef
terretning: 

1) At motorbådssejler Fifte har 
overtrådt søvejsreglerne med hen
syn til manglende udkig og ukend
skab til, at et sejlbræt er at betragte 
som et sejlførende fartøj 
Bestyrelsen har givet Fifte en iret
tesættelse herfor. 

2) Brætsejler Jan Hansen har overtrådt 
søvejsreglerne med hensyn til for
holdsregler for undgåelse af kolli
sion. 

3) At hverken bestyrelse eller general
forsamling skal være dommere i en 
ganske banal kollisionssag mellem 
to fartøjer. 

3) At Jan Hansen har modtaget en næ
se helt berettiget fra bestyrelsen 
over et læserbrev i »Bådnyt«, hvis 
indhold går langt ud over, hvad man 
kan tillade sig som medlem af SSF. 

5) At Jan Hansen i sit læserbrev nr. 2 i 
»Bådnyt« har givet en formel und
skyldning over at have hængt alle 
SSF medlemmer ud som dårlige sej
lere. 

6) Generalforsamlingen tilkendegiver 
samtidig ved vedtagelsen af dette 
forslag, at det må være korrekt frem
gangsmåde, at eventuelle utilfredse 
medlemmer fremfører deres util
fredshed i vort eget blad, eller kom
mer med deres utilfredshed til en 
førstkommende generalforsamling. 

7) Dernæst går generalforsamlingen 
over til næste punkt på dagsordenen. 

K. Petersen 
medlem nr. 736 

Forslag nr. 6.4 

Fra bestyrelsen: 
Forslag til generalforsamlingen den 

25.3.84 angående Jan Hansens læser
breve i »Bådnyt« 17.11.83 og 22.2.84 

Såfremt ovennævnte forslag i denne 
sag ikke vedtages, ønsker bestyrelsen 
generalforsamlingens retningslinier 
for, hvordan foreningens ledelse skal 
forholde sig, når et medlem med skrift
lige indlæg i pressen tilsmudser SSF og 
medlemmer. 

P.S. Vedtægterne giver helt naturligt 
ingen retningslinier herfor! 

Forslag nr. 6.3 

Under henvisning til formandens ud
talelser i medlemsbladets januar-nr., 
hvor der stod, at sagen vedrørende en 
motorbåd og Jan Hansen og diverse ar
tikler vil blive forelagt generalforsam
lingen, skal jeg hermed stille følgende 
forslag: 

Generalforsamlingen pålægger diri
genten at udbringe et trefoldigt leve for 
SSF, hvorefter sagen anses for afsluttet 
uden konsekvenser for nogen af parter
ne. 

Generalforsamlingen går derefter 
straks videre til næste punkt på dagsor
denen. 

Med hilsen 
Sven Malm 
medl. 546 

o 

EM BADRIGGERSERVICE 

/ V ....Til - og afrigning / \ ....Rep. af elinstallation / \ ....Service 

/ 01-588136 
KOMMER OVERALT - OGSÅ WEEKEND 

10% rabat til pensionister 
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SÆSON '84 

VI GLÆDER OS TIL AT KUNNE BYDE ALLE GAMLE SOM NYE KUNDER 
VELKOMMEN TIL SÆSONEN '84 I VOR NYINDRETTEDE FORRETNING. 
VI HAR NU IGEN ÅBENT ALLE HVERDAGE 9-17.30 SAMT LØRDAG 9-13. 
DER ER KOMMET FLERE NYHEDER TIL FORRETNINGEN, BL.A. KAN 
NÆWMCC-

HUSK VORT RIGGER- OG SPILERVÆRKSTED. 

VI VIL BEDE DIG SÅ TIDLIGT SOM MULIGT AT GENNEMGÅ DIN RIG, 
SØGELÆNDER, FORTØJNINGER OG SPILERSTAGE FOR EVT. UDSKIFT
NINGER ELLER REPARATIONER. VI BELØNNER DIG SÅ MED 20%RABAT 
PÅ ALT RIGGERARBEJDE, BESTILT INDEN 15.4.84. 
HEMPELS NYE »SØSTÆRKE« SAMT DET MEGET OMFATTENDE GOTT-
HARDT KATALOG ER KOMMET. BEGGE KAN AFHENTES GRATIS I VOR 
FORRETNING. 
I ØVRIGT ER DER FLERE GODE TILBUD I SEJLERTØJ, STØVLER M.V. 
NETOP NU. - KOM OG GØR ET GODT KØB T" o/ccrnu >Q/. 

NYE ZODIAC GUMMIBÅDE 

EVINRUDE MOTORER 

KØLEAGGREGATER 

NYE HEMPEL PRODUKTER 

. . . OG MEGET ANDET 

SILVA 3000 EKKOLOD 

AP-NAVIGATOR 

FORRETNINGEN I »CENTRUM« PÅ AM 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124 

TLF. 01-583045 

Med venlig hilsen 
VED SUNDBY 

HAVN t 
SUNDBY 

HAVN 

KASTRUP 
HAVN 

DRAGØR 



Hvad enhver »brætsejler« 

bør vide! 

At have ret 
at få ret 
at holde på sin ret 

kræver et fartøj af en vis tonnage. 

Spørgsmål fra den gamle sørøver på 
efterløn: 

Er brætsejlads det samme som at gå 
planken ud? 

Sidste nyt fra den svenske marine i 
skærgården! 

Det meldes, at de mange u-båds alar
mer stammer fra brætsejlere, der går 
hjem med brættet under armen. 

Fra vor medarbejder på tinge: 

Det forlyder, at man vil komme med 
et lovforslag i det nye år, hvori brætsej
lads skal overflyttes fra søloven til jagt
loven, således at man kan få indført en 
vis fredningstid! 

Sven Malm 

Motorbåd kontra bræt 

Jeg må kommentere Viggo Hind's 
indlæg et par steder. 

Jeg påstår, at surferne er »lovligt byt
te« i SSF. Dette er, for hvad såvidt be
styrelsens evne og vilje til indgriben, 
også korrekt. 

Jeg har ikke sagt, at det er den almin
delige mening, at man må sejle hinan
den ned i SSF. De sidste linier i mit før
ste indlæg i »Bådnyt« kan af en god 
ordkløver måske ledes derhen. Jeg 
mente med den sætning naturligvis ik
ke alle SSF's medlemmer. Kun nogle 
få, som ved deres handlemåde kan 
markere foreningen udadtil. 

Med hensyn til bemærkningen om 
spil for galleriet, så må Viggo have mis
forstået noget fundamentalt i hele sa
gen, nemlig at det drejer sig om søsik-
kerhed. 

Min påstand om, at Flemming Olsen 
sejlede mig ned, fordi han mente »at 
have lov til det«, vil jeg til enhver tid 
holde fast, idet det er Flemming Olsens 
egne ord. Det at sejle ind i et andet 
fartøj - surfer eller ej - er i sig selv en 
meget ukorrekt handling, uanset om 
man har »ret til det«. Uvidenhed er in
gen undskyldning. 

En anden gang skal jeg nok også bru
ge bladet, hvis det altså udkommer. Jeg 
ville iøvrigt sætte pris på, om Viggo 
Hind underrettede mig næste gang, 
han skriver om mig. Måske kan hans 
forkvaklede form for journalistik korri
geres på et tidspunkt, hvor det endnu 
ikke er kommet ud til et bredere publi
kum. 

Iøvrigt, tak for det gode råd med at 
klage til Industriministeriets Søfarts-
afdeling, men det blev ikke nødvendigt. 
Søfartsafdelingen har af eget initiativ 
rettet henvendelse til mig. De syntes, 
jeg burde forfølge sagen yderligere, for
di det var en så grov tilsidesættelse af 
søfartsreglerne. 

Med hensyn til at ordne sagen i min
delighed: Jeg har prøvet, men flertallet 
af bestyrelsen gik ikke ind for den løs
ning. 

Med sejlerhilsen 
Jan B. Hansen 

Tak 
Viggo Hind: 

HUSK! 

Det er lørdag den 24..marts kl. 
10.00 i klubhuset at der er møde 
for alle tilmeldte elever til sejler
skolen. 

Der skal fordeles sejlaftener og 
opgaver i forbindelse med klargø
ring af bådene. 

Skolechefen 

Der afholdes eksamen på naviga-
tionskurset (Peter Lykke Skolen) den 
10. og 11. april. Eksaminator er Ole 
Madsen, censor er Paul Frederiksen; 
der er 8 elever med fra Sundby Sejlfore
ning. 

Sejlerskolen har et VHF kursus un
der afvikling med 20 elever, delvis fra 
Lynetten. Der undervises af Irene Ol
sen fra Lyngby Radio. Eksamen den 28. 
marts. 

Skolechefen 

Til salg: 

Atter i år er KERTEMINDE SEJL
KLUB arrangør af 

K.S.-OPEN 

Stævnet er åbent for alle jolletyper 
og afholdes den 5. 6. maj 1984. 

For at der kan udskrives løb, må der 
foreligge bindende tilmelding fra mini
mum 10 deltagere pr. bådtype. 

Der bliver mulighed for overnatning 
på Kerteminde Skole og for bespisning 
i Kerteminde Sejlklubs lokaler. 

Officiel indbydelse vil blive udsendt 
senere, men reservér allerede nu week
enden 5.-6. maj. 

Ønskes nærmere oplysning om stæv
net, kan henvendelse rettes til 

Mogens Andersen 
Andekæret 97 
5300 Kerteminde 
Tlf. 09 3222 63 

Rustfri primus (petrol), 2 blus, med 
slingregrej og original påfyldningsslan-
ge. Type Optimus 155, sælges for 

kr. 1200 
Jørgen Schandorff 
Hjulmagerstien 16, 2300 S. 
Tlf. 01-5982 80 efter 16. 

Skur købes. 
Henvendelse til Dan Stockmann, 

Kirkegårdsvej 13, 2300 København S. 
Telefon: 01 599494 

Radial-Spiler, mrk. Elvstrom 
let brugt, ca. 45 m2 hvid, sælges 
kr. 1.500, -. 

Svend Malm 
tlf. dag: 01-577114 

DOBBELT SKUR KØBES 
GOD PRIS GIVES 

Telf. 502336 efter kl. 16.00 
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Tak 
En tak til SSF's bestyrelse og venner 

for opmærksomheden på min 70-års 
dag. 

Hilsen 
Snedker Poul 

Modtag vor hjerteligste tak for Deres 
venlige opmærksomhed ved vores jubi
læum. 

Aktieselskabet 

KJØBENHAVNS HANDELSBANK 
Sundby Afdeling 

Kære Vagn Preisler: 
Mange tak for bogen »Nordkaperen«, 

som jeg glæder mig til at læse, og ikke 
mindst tak fordi du selv mødte op - det 
blev en festlig stund, som jeg altid vil 
mindes med glæde. 

De venligste hilsener 
Landsgaard 

TUBORG 

Klubaften, 2. marts 1984. 

Reinhardt havde sat alle sejl til ved 
at skaffe Bilde Jensen til at holde fore
drag om, hvordan SØSPORTENS SIK
KERHEDSRÅD blev til med efterføl
gende film om, hvordan man bør opføre 
sig til søs og, frem for alt, hvordan man 
ikke skal. Derefter en spændende film 
om slædepatrulje på Grønland. Som 
afslutning en konkurrence med diverse 
maritime spørgsmål. En god aften, der 
desværre endte med en kedelig ulykke. 
Reinhardt fik ødelagt en finger, da han 
var med til at bære talerstolen væk, og 
hospitalet måtte desværre amputere, 
da den ikke kunnn reddes. Vi ønsker 
ham god bedring. 

Red. 

Kastrup lystbådehavn bliver Øresunds 
største 

Sakset fra 

AMAGER POSTEN 

I 1985 vil en af Øresunds største 
lystbådehavne stå fuldt færdig. Det er 
Kastrup lystbådehavn, der er tale om, 
og den vil da være på størrelse med 
lystbådehavnen i Helsinør og kunne ta
ge op mod 1000 både. 

Helt nøjagtig 915 bådepladser vil vi 
nå op på, siger havnefoged Theis Niel
sen i Kastrup. I øjeblikket er der plads 
til 565 både, og vi er ved at indrette bå
debroer og -pladser til yderligere 290 i 
det ene bassin. Det vil være klar til brug 
inden 1. april 1984. 

Og i 1985 vil vi lave yderligere 60 
pladser. Hermed er vi så oppe på de 915. 
Det er altså medregnet pladserne i den 
gamle havn. 

Theis Nielsen mener ikke, at det bli
ver et problem med at leje alle pladser
ne ud. De 290 nye pladser i år er næsten 
alle udlejet på nuværende tidspunkt, og 
der bliver ikke problemer med de 60 
pladser i 1985. 

Der har været stort pres på os i hav
nen for at skaffe flere pladser, men i 
lang tid har vi måttet afvise mange. 
Det kan vi råde bod på nu. 

Det vil koste 76 kr. pr. kvm. om året at 
leje en fast bådeplads i Kastrup, og det 
mener havnefogeden er relativt rime
ligt, når man tænker på havnens mange 
service-faciliteter. 

I løbet af 1986 skal landområderne 
omkring havnen og Kastrup Strand
park indrettes med bl.a. omfattende 
sti-arealer. 

Pejseaften, 24. februar 1984. 

Der var kaldt til festlig aften med un
derholdning af al slags, og det blev en 
virkelig succes. Der var mange mødt op 
- 75 -100 - med godt humør fra starten. 
Alt hvad vi i SSF kan vise af optræden 
var igang. Der henvises til billedsiden 
overfor. Vi må håbe, at festudvalget 
gentager dette senere i højsæsonen, så 
der vil komme endnu flere. 

Red. 

SSF krotur lørdag den 25. februar. 

31 medlemmer drog afsted til Skul
delev Kro, der netop havde fået nye eje
re. Trods den ringe tilslutning blev 
stemningen hurtigt på de sædvanlige 
højder takket være brandmanden-Ro
bert og Jasta Ib' underholdning. 

Maden var usandsynlig god, og sam
men med de smukke lokaler bidrog det 
til, at ingen lagde mærke til, at drikke
varerne var usandsynlig dyre. 

H. G. 

SSF's redaktør i 
aktivitet fredag 
den 24.februar 
1984. 
Foto: H. G. 
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Amagers kønneste HOPLA-PIGER Vagn og Kurt som duo. 

Kurt Wilkens Orkester. 

Bænket omkring bordet 

Sejlsportens største hornorkester. 

Ankomst til Skuldelev 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, fordi: 

• Renten altid er konkurrencedygtig. 
• Mulighed for at låne op til 80%. 
• Løbetid optil 10år. 
• Lave etableringsomkostninger. 
• Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
• Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings

betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 

• Ingen udgift til panthaverforsikring. 
• Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle oplysninger om Danmarks | 
bedste bådfinansiering | 

Navn I 

Adresse I 

Postnr. 

Telefon 

By 

Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« - eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Købmagergade 45 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01 - 15 21 51 

- søstærk økonomi. 
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Pressemeddelelse fra 
Sø-Finans A/S Købmagergade 45, 1005 København K 

Er den gal med kompasset...? 

Skift det ud med 
bådudstyrslån 
Sø-Finans lancerer bådudstyrslån til 
bådejere på op til 25.000 kroner. 
- Hurtig ekspedition 
Er den gal med kompasset, er 
sejlene udsejlet eller er riggen 
blevet blød? Vind og vejr sæt
ter sine markante spor på lyst
fartøjernes ædlere dele. Men 
hvornår skal det skiftes ud? 

Det er naturligvis op til de 
enkelte bådejeres moral og 
fortolkning af begrebet »godt 
sømandsskab«. Men nu har 
Sø-Finans åbnet mulighed 
for, at den økonomiske side 
af sagen ihvert fald ikke er 
den altafgørende. Sø-Finans 
har nemlig netop lanceret et 
nyt lånetilbud til bådudstyr på 
op til 25.000 kroner - her og 
nu. Og der er næppe tvivl om, 
at mange bådejere vil benytte 
foråret til at få skiftet vitale 
dele ud på skibet. Det være 
sig et sejlskib, motorsejler el
ler motorbåd. 

Gælder for bådejere 
- Tilbudet gælder ejere af 
lystfartøjer fra 20 fod og op
efter, siger direktør H. C. 
Hansen fra Sø-Finans. For at 
få lånet skal man udfylde et 
skema med personlige økono
miske oplysninger. Vi under
søger som sædvanlig ansøge
rens almindelige kreditvær

dighed, og ekspeditions-tiden 
på lånet vil normalt ikke over
stige fem dage. Der skal ikke 
stilles sikkerhed for lånet, 
men vi betinger os dog, at 
pengene skal bruges til køb af 
nyt bådudstyr hos en autorise
ret forhandler eller værft, ty
pisk et medlem af Søsportens 
Brancheforening, siger H. C. 
Hansen, der tilføjer, at låne
beløbet overføres direkte til 
leverandøren efter anvisning 
fra lånsøgeren. 

Variabel rente 
Der er lave etableringsom
kostninger på lånet. Ved et 
maksimumlån på 25.000 kro
ner er etableringsomkostnin
gerne 575 kroner, hvoraf de 
500 kroner er fradragsberetti
gede. Løbetiden er på maksi
mum 24 måneder, og renten 
er variabel. Den er for tiden 
17 procent pro anno. 

Medbyggerlån 
Samtidig har Sø-Finans også 
forbedret lånemulighederne 
for de såkaldte medbyggerbå-
de. Hidtil har lån til medbyg-
gerprojekter kunnet finansie

res med en udbetaling på 
mindst 30 procent og en løbe
tid på fem år. Udbetalingen 
nedsættes nu til 25 procent, 
mens løbetiden forlænges til ti 
år. 

Forudsætningen er, at bå
den færdigbygges på et halvt 
år. 

Ved medbyggerbåd forstås, 
at båden er »sejlklar udven
dig«. Det vil altså sige monte
ret med beslag, vinduer samt 
evt. motorinstallation, lige
som komplet rig og samtlige 
byggesæt må være omfattet 
af købet. 

Lavere etablerings
omkostninger 
Stiftelsesprovisionen nedsæt
tes med helt op til 50% og an
drager nu for et lån på kr. 
100.000 1% mod tidligere 2% 
(ved en løbetid på 5 år). 
Ekspeditionsgebyret dækker 
omkostninger ved vurdering 
samt evt. udstedelse af måle
brev til brug ved tinglysning 
eller registrering. 

Direktør H. C. Hansen. 

Vedlagte materiale kan benyttes vederlagsfrit eller i redigeret form. 

Med venlig hilsen 13 

Idea Reklame & Marketing 
Thomas Jensen 



»WE ARE SAILING« J Bilde Jensen 

Unødig redningsaktion 
- og dog! 
En tidlig sommermorgen observere

de et fragtskib nogle sømil ud for 
Hanstholm en motorbåd (speedbåd), 
som med fuld fart sejlede i ring. På 
grund af bådens fart om sig selv kun
ne fragtskibet ikke komme på siden 
af båden, men man kunne dog iagtta
ge, at det var en norsk båd, og at en 
tilsyneladende livløs mand lå hen over 
rattet. 

Skibet meldte det observerede til 
Skagen Radio, som videregav meldin
gen til Søredningstjenesten. En red
ningshelikopter og redningsbåden fra 
Hanstholm blev sendt afsted for at se 
nærmere på sagen og for at assistere. 
Da heloen (sådan benævnes en heli
kopter i det militære sprog) nærmede 
sig båden, sejlede denne stadig i ring, 
og man kunne se manden, som lå bø
jet hen over rattet; men da man kom 
tæt på båden, kom der liv i manden. 
Han for op, fik styr på båden, og sat
te kurs nordover. Fra heloen observe
rede man, at der lå fire personer i bun
den af båden. Heloen begav sig hjem
over, og redningsbåden blev kaldt til
bage til havn. 

Heloen og redningsbåden kom alt
så ikke i egentlig aktion, men heloen 
gjorde dog sin gavn derved, at den fik 
vækket bådens sovende styrmand ved 
den støj, dens motor lavede. 

Når der sker unormale hændelser, 
som myndighederne bliver indblandet 
i, undersøges de nærmere omstændig
heder, for der kan jo ligge mystiske ting 
bag sådanne. Politiet i Hanstholm gik 
derfor på opdagelse og fandt frem til, 
at nordmændene havde været på en 
gevaldig soldetur i byen om natten og 
derefter var afsejlet. 

At føre skib/båd i spirituspåvirket 
tilstand anses for en meget alvorlig 
forseelse, og sølovens bestemmelse på 
dette punkt er helt klar. En sådan for
seelse straffes. Derfor blev de norske 
myndigheder underrettet, således at 
de kunne tage sig af båden og tale med 
besætningen, når båden kom i havn. 

Til slut var der kun at håbe på, at 
båden havde brændstof nok til at nå 
til Norge, men den norske sørednings-
tjeneste ville holde øje med båden for 
tilfældets skyld. 

Brætsejlere frygter 
ikke altid havet. 
Hvis man har udsigt til strand og 

hav, så kan man slet ikke - i hvert 
fald af og til - lade være med at kik
ke ud over vandet. 

Dette kikkeri kommer sejlere i van
skeligheder nær kysten til gode. De 
bliver næsten altid observeret i løbet 
af ret kort tid. 

En beboer i en høj bebyggelse nær 
Sundet bemærkede således en tidlig 
aftenstund to brætsejlere ca. en sømil 
ude på vandet. Sejlerne var tilsynela
dende blevet trætte, for de havde sat 
sig på brætterne og syntes slet ikke 
at prøve på at manøvrere deres sejl
redskaber. 

Da der var kraftig fralandsvind, og 
sejlerne syntes at drive længere og 
længere til søs, orienterede iagttageren 
nærmeste politistation. Politiet alar
merede Falck, som sendte et af sine 
redningsfartøjer til undsætning. Falck
redderne fik bjerget både sejlerne og 
brætterne; men på tilbageturen fik 
redningsbåden motorstop (selv det 
bedste materiel kan jo nu og da svigte) 
og begyndte at drive. Så blev en red
ningshelikopter sendt til undsætning, 
for det var begyndt at mørkne. Helo
en tog de to sejlere op, for de var me
get forkomne, medens Falckfolkene 
blev i deres båd, som noget efter blev 
taget på slæb af en anden båd. 

De to sejlere blev af heloen sat i 
land på kysten. De havde begge red
ningsveste på, men var ellers ikke på
klædte til ophold i længere tid på 
vandet. Alligevel var de ret upåvirkede 
af situationen, for de udtalte til en 
journalist, der var mødt op, at nok 
var de taknemmelige for assistancen, 
men redningsaktionen fandt de nu ik
ke helt nødvendig, for de var nok på 
et eller andet tidspunkt drevet i land 
i Sverige. 

Brætsejlere er fartglade mennesker, og 
de kan bedst sejle stærkt, når der er 
frisk vind og »fladt« vand. Sådanne 
forhold er til stede tæt ved kysten, 
når der er fralandsvind, og derfor bræt
sejles der meget, netop når faren for 
at drive til søs er størst. 

Søsportens Sikkerhedsråd har regi
streret, at der i månederne april til og 
med september blev iværksat ialt 67 

hjælpeaktioner efter brætsejlere, der 
var drevet til søs. Skønsmæssigt er 
vel nærlig et lige så stort antal bræt
sejlere i vanskeligheder blevet undsat 
af folk på stranden eller af forbisejlen-
de både, uden at politi eller andre 
myndigheder er blevet indblandet, og 
uden at offentligheden er blevet be
kendt dermed. 

Der er kun få brætsejlere på vandet 
i vinterhalvåret, og det er dem, som 
mestrer kunsten og ved, hvornår de 
skal være særlig påpasselige. 

Til gengæld er der så en anden risi
kogruppe på vandet. Det er jægerne 
og fritidsfiskerne i skydepramme og 
små både. Medens kun et par perso
ner i årenes løb har mistet livet under 
brætsejlads, og det var på grund af 
helbredssvigt, så omkommer der des
værre ikke så få af de førnævnte hvert 
vinterhalvår ved overbordfald eller for
lis, når både driver til søs i fralands
vind. 

Juniorudvalget 
Jens Green Jensen, juniorleder 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. IS. 
Telf.: 01 - 50 63 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01 - 58 50 68 

Dan Holger Knudsen 
Hellasvej 2, 2300 S 
telf. 52 20 34 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Telf.: 01 -53 24 29 

Jens Schøn Poulsen, 
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01 -58 36 85 

WMMSSSSSSSSSSSBBBSÂ msA 
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Shoppen åbner 
igen fra 

15. marts 1984 

for salg af 

MALING -TOVVÆRK - BENZIN - DIESEL -TRAKTORLIN - SMØREOLIE 

ÅBNINGSTIDER: 

MANDAG TIL FREDAG MELLEM KL. 13.00 OG 17.00 
LØRDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 14.00 
SØNDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 14.00 

KØB I FORENINGENS EGEN BUTIK 

BLADET 
SØGER 

medlemmer, som kunne 
tænke sig at lave op

søgende arbejde 
til bladet. 

Henvendelse skal ske 
til bladets redaktør 

VIGGO HIND 

KAN DU IKKF 
BRU6E DEN 
KflW f l IVDRE 

Bjorka -jormi'dler 

UyHe/fedjb/saig 

a{ godkend/e 

brug le ves\e 09 

Ondet lud styr 

R IN6> PÅ 

(ol) 5q 92 So 

\ 

ywPTTgrY-^-^i^r^rrTrr-y Torrnns^ 

15 



Flere og flere får 
Kapitalpension i 

Amagerbanken 

Hverdage Lørdage 
Son -  og  

he l l igdage 

Jan 

Febr .  

X 

X 

11-15  

11-15  

X 

X 

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts  

Apr i l  

Maj  

Juni  

Ju l i  

Aug.  

10-18  

10-18  

10-18  

10-18  

10-  18  

10-18  

9 -15  

9-  15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

X 

X 

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts  

Apr i l  

Maj  

Juni  

Ju l i  

Aug.  

10-18  

10-18  

10-18  

10-18  

10-  18  

10-18  

9 -15  

9-  15  

9 -15  
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LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

STØT VORE ANNONCØRER 
DE STØTTER OS 

KASTRUP MARINE SERVICE«. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01-269509 
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T̂ CGL Ĵ2AS£IF/IJZ£6JE&I\ 

Referat af bestyrelsesmøde den 
5.3.84. 

Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning, herunder 

generalforsamling 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 J uniorafdelingen 
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 

blev oplæst af sekretæren og godkendt 
af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning, herunder 
generalforsamling 

Forslag fra følgende var rettidigt ind
kommet til generalforsamlingen. 

Medlem nr. A 255, Jørgen Friland 
vedr. valg af næstformand. 

Medlem nr. A 757, K. Petersen vedr. 
Jan B. Hansen. 

Medlem nr. A 546, Svend Malm vedr. 
Jan B. Hansen 

Bestyrelsen fremlægger forslag, der 
vil give retningslinier i lignende situa
tioner (Jan B. Hansen) 

Byggeudvalget vedr. bygning af nyt 
aktivitetshus på nordre plads. 

Bestyrelsen diskuterede de indkom
ne forslag vedr. Jan B. Hansen, og man 
blev enige om, at man kunne tilslutte 
sig disse forslag. 

Det blev endvidere slået helt fast, at 
bestyrelsen ikke har givet udtryk for, at 
Jan B. Hansen bør sættes »uden for lå
gen«. 
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Beretning: 
Reinhardt Hansen kom til skade ef

ter klubaftenen, hvor han skulle være 
med til at bære talerstolen på plads. 
Han var så uheldig at få sin lillefinger i 
klemme. Ved efterfølgende hospitals
indlæggelse fik han amputeret det 
yderste led af fingeren. 

Til sejlerdagen var der stillet forslag 
om, at kapsejladsudvalget skulle 
nedlægges. Efter en heftig debat blev 
dette imidlertid nedstemt. Derimod 
blev kapsejladsreglerne »Handicap 84« 
godkendt af sejlerdagen. 

Sundby Sejlforening har fra 15.3.84 
ansat Svend Malm som bestyrer af 
brændstofudsalget. Der vil i perioden 
fra 15.3.-29.6.84 endvidere være mu
lighed for at købe maling, værktøj og 
tovværk, stillet til rådighed af Svend 
Alvang, Kastrup Marine Service. 

Indkomne breve og takkekort blev 
herefter oplæst. 

Dansk Forening for ældre Lystfartøj
er takker i brev for indbydelsen i som
meren 1985, men meddeler samtidig, at 
det i foreningen er blevet vedtaget, at 
Regatta 1985 afholdes i Ebeltoft. 

Den 2.2.84 modtog bestyrelsen 
ibrugtagningsattest af vor nye toilet
bygning. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Juniorlederen anmoder om at få lagt 

et betontag, der hvor ynglingebådene 
skal køres ud af juniorhuset. Havneud
valget lovede at sørge for dette. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Såvel pejseaftenen som busturen 

blev fint afviklet. 
Ved pejseaftenen havde mange 

amatører meldt sig til stor glæde for et 
talrigt publikum. 

Vagn Preisler foreslår, at man til som
mer skal forsøge at sælge fadøl fra re
staurationen, idet man så er sikker på 
at få en kold øl. Bestyrelsen godkender 
dette forslag. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Der afholdes eksamen i navigation 

på Peter Lykkeskolen den 10. og 
11.4.84. Eksaminator er Ole Madsen, 
censor Poul Frederiksen. 

Der er 8 elever fra Sundby Sejlfor
ening. 

Sejlerskolen har et VHF-kursus un
der afvikling med 20 deltagende elever, 
delvis fra Lynetten. Der undervises af 
Irene Olsen fra Lyngby Radio. Eksa
men den 28.3.84. 

Indskrivning af elever til sejlerskolen 
er i fuld gang. Sidste frist for tilmelding 
er den 10.3. 

Den 16.3. er der indkaldt til instruk-
tionsmøde. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Medio marts vil der blive foretaget 

kæntringsøvelser og afprøvning af red
ningsveste med optimistsejlerne. 

Ved ynglingemønstringen den 3.3. 
var der stort fremmøde. Mange nye 
mødte op. Flere af vore ældre ynglinge
sejlere har sagt ja til at tage øvelsesaf
tenerne, da vi har mangel på førere. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Den 8.8.84 holdes minisejlerdag, 

hvor Georg Jørgensen fra Teknisk Ud
valg i Dansk Sejlunion vil orientere om 
»Handicap 84«. 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt 
Intet 

Mødet slut kl. 23.00 
sign. Hans Guldager 

formand 
Else Thuring 

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. 

Meddelelse fra 
havneudvalget 

Medlemmer med plads i havnen skal 
have afhentet deres pladsmærke på 
kontoret inden 1. maj 1984. Når mærket 
afhentes skal forsikringen fremvises. 

Samtidig med dette skal man henle
de opmærksomheden på §2, §4 og §8 i 
reglementet for havnen, hvori bl.a. står: 

Alle fartøjer, uanset størrelse og art, 
skal være tydeligt mærket med SSF 
årsmærke, navn og hjemsted. 

Medlemmers fartøjer, henlagt uden 
årsmærke, kan havneudvalget straks 
tage på land uden varsel for ejers reg
ning og risiko. Derudover betales en bø
de på 200 kroner, der tilfalder forenin
gen. Årsmærket skal anbringes på en 
sådan måde, at det tydeligt ses fra 
landfast fortøjning. 

navigator 

Forhandler 
I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124 

01 -583045 

AP navigator Mark III: 
• Alle navigations-

funktioner 
• 20waypoints 
• Start/stopur - ur og dato 
• »Mand overbord« 

funktion 
• 
• Enkel 

betjening 
• Godkendt 

af Decca 
• Godkendt 

til 
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Generalforsamlingen søndag d. 25. marts 1984 kl. 9.00 
Formandens beretning: 

Det er min tunge pligt at meddele ge
neralforsamlingen, at vi siden sidst har 
mistet 7 gode og afholdte medlemmer. 
December måned: 

Medlem nr. A 544, Frantz Christen
sen fra Dyveke kro. 

Medlem nr. P 58, Alexis Anker Lund
gaard og medlem nr. A 941, Ernst Kai 
Jansson. 
Januar: 

Medlem nr. A 759, Frode Kanstrup. 
Februar: 

Medlem nr. A 354, Christian Peter
sen, medlem nr. A 803, K. Pedersen og 
medlem nr. A 621, Poul Nielsen. 

Æret være deres minde. 

Som det kan ses her i dag er forenin
gens nye vedtægter af 30. januar 1983 
med ændringer af 23. oktober 1983 ble
vet trykt og kan fremover afhentes på 
kontoret om torsdagen og øvrige dage 
ved henvendelse til formanden. 

Som noget nyt har vi på de første si
der sat en velkomst til nye medlemmer, 
de vigtigste regler og bestemmelser, 
som vi jo alle skal overholde for at have 
et godt kammeratskab. 

På de bageste sider er aftrykt vagt-
mandsordningen, som nu har fungeret 
siden 1978. På den del, der omfatter 
vedtægter og reglementer, er venstre 
side blank, således at der fremover er 
god mulighed for at kunne finde plads 
til eventuelle ændringer, som måtte bli
ve vedtaget. 

Det har været et stort arbejde at redi
gere dette værk på 47 sider, og jeg føler 
her grund til at takke vor tidligere re
daktør Holger Møller og vor sekretær 
Else for arbejdet hermed. 

Shoppen blev atter åbnet den 15. 
marts for salg af brændstof, smøreolie, 
maling, tovværk, fendere m.m. samt 
flaskegas. 

Det har ikke været muligt at finde en 
kvalificeret forpagter som tidligere, og 
bestyrelsen har derfor antaget vort 
medlem Svend Malm - via loven for 
langtidsledige - som den daglige besty
rer af Shoppen. Salget af brændstof 
sker i samarbejde med olieselskabet 
Danmark, det øvrige salg minus gas 
sker på Kastrup Marine Service's reg
ning og risiko med en mindre fortjene
ste til foreningen. Flaskegas kan købes 
ved henvendelse til Henry Plambech. 

Shoppen er åben på hverdage mellem 
kl. 13.00 og 17.00, på lørdage fra kl. 9.00 

til kl. 14.00 og om søndagen mellem kl. 
9.00 og kl. 14.00. 

Hvis medlemmerne køber deres 
brændstof og andre småting her i 
Sundby, påregner vi at kunne drive bu
tikken uden udgift for foreningen, men 
det er vigtigt, at så mange som muligt 
støtter dette initiativ, uanset at prisen 
på brændstof i visse tilfælde kan være 
et par øre dyrere end i Kastrup eller an
dre steder en enkelt dag. 

Så køb i vor egen butik!!! 

De fem jubilarer 

Ved en foredragsaften den 2. marts i 
år kom vor tidligere næstformand og 
sekretær, Reinhardt Hansen, slemt til 
skade, hvilket kostede ham en finger. 
Reinhardt virkede i foreningens tjene
ste som mødeleder og arrangør. Mødet 
var ellers yderst vellykket med Bilde 
Jensen som gæstetaler. Reinhardt er 
efter et par dages hospitalsophold atter 
i god bedring. 

Der har i sejlsportspressen og i vort 
eget blad været skrevet en del om bræt
sejlads og en speciel episode uden for 
vor havn. Jeg vil gerne her slå fast - og 
særlig overfor dem uden for vor for
ening, der synes noget andet - at vi sta
dig fuldt og helt står bag Dansk Sejl
unions opfordring om at optage bræt
sejlere som medlemmer, at arrangere 
kapsejlads og give dem mulighed for alt 
efter forholdene at virke inden for de
res felt af sejlsporten. De er kommet 
for at blive i dansk sejlsport. 

Alt efter vindforholdene vil vor rende 
om ca. 3 uger blive udgravet. Bådejere, 
der til den tid er sejlklare, må være for
beredt på, at rende og udsejling i perio
der vil være spærret af uddybnings-
fartøj, der har indtil flere wirer og ankre 
ude. 

Et stykke af ydermolen ved jollehu
set op til ungdomsklubbens område 
står i fare for at skride i havet. Hav
neudvalget er opmærksom på proble
met, og det pågældende stykke vil i lø

bet af året blive fornyet. 
Vi har i nogle år haft aftaler med en 

del danske og nogle få svenske sejlklub
ber om gratis anløb af hinandens hav
ne. Flere og flere er gennem årene fal
det fra og er begyndt eller er blevet 
tvunget til at foretage opkrævning af 
havnepenge. 

I vor egen havn har ordningen været 
svær at administrere, fordi stander, 
navn og hjemsted har manglet i mange 
tilfælde, og enkelte andre har praktisk 
sejlet i havn med en stander, der gav ret 
til gratis anløb. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at ophæve ordningen med de 
sidste klubber, således at alle ved den 
nye sæsons begyndelse må betale. Pen
sionister kan anløbe for halv pris. 
Fartøjer, der indgår i et aftalt klubar
rangement, vil kunne ligge gratis i de 
dage, arrangementet er aftalt. 

Vi har til denne generalforsamling en 
række jubilarer med 25 års medlem-
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pUBUIJOJ 
UDSVPINF) SUVFJ 

•uijoj uij i Suiuajojjfag 
Aqpung apjoq ^b joj s^Bspui Sipjæqi 
So poS ua 10S apf juio lis jaAq jap 
'jarauiajpaui aSiuaui aSuBui ap So jaui 
-uiajpauisSjBApn So jajø^tu^sui aiOA 
'uasjajÆ^saq a^B^ sapajaSq IIA åaf 

•ap^juio 
a^ap Bd s^Bspui uip joj apBjS ja ia So laj 
-JB jb sas UB5{ ^ap '.suBSSuapjo So -sSuiu 
-pAjdo suBq joj uapuBiuspBjd a^B^ 
^b anSaA saujauiuiajpaui f d Subj^ Saf 
jajøj 'Suiu^ajaq uiui ja^njs Saf uapuj 

•^SissæuiuBjd jauiuio^pn ^ap ye 'Bd 
^SæA jo^s }Sbj aAijq jap \\A 'jauiuiajpaui 
OOtlaj0A IR lappiuisasjajappaui a^saua 
^ap ja ijbi ̂ srpjBJd ̂ apBjq bq 'Ajas uiBq 
So so joj Suupuruoj jo^s ji^ uaprj jøj pn 
^apBjq bj ̂ b uiBq sapaip[Aj Sopua ja ^ap 
So 'iSissæuniBjd ajaSurij ^b ji^ ua^jup 
bj YE oSSi^ jø^Bpaj sapas^i apuapBj 
-auAsji:} ̂ ap ja ^apBjq ji^ uAsuaq pap\[ 

•uaj 
-auiuios jb ^aqøj i ̂aSB^uaS aAijq jia ^a^ 
-uauiaSnBJJB So 'a^uB^ja^ja {}% jo^s ^aS 
-jBApn^saj ̂ aAiS JBq a^d "^aipod jb jap 
-is aSSaq fd Suiuirqsjr} apuapjasAjaAO 
5[ij ua^jBJø^BniB ua pouiuoAq 'a^t 
ia jaSB^uaS a^ap 5o5[sbij ua ^SissæuuaS 
-B^jap Aajq jauiuiajpaui joj jn^snq ug 
•jbuijoj aSqja^sjoj jr} j3abS jb jassBui 
paui ^saj SipjæA So poS ua 'jaSij-Bj 
-dojj ajOA So ^aja^sa^joujoq 'ajadjæfq 
a^ABj^ bjj Suiuqæjspu^q ua ajæA ^ 
-^B} 'Aajq ua^sajsuinæjiqnf '.piq. jabj^ ua 
IjBq ^ajBja^ja uapis JBq laSjBApn^sa^ 

•apøui i uosæs 
poS ua j^S jaq bsSo ia ye 'uio jaia; uaSui 
jap ja 'JBq ia 'ajapaj aSi^SÅp ap paui So 
'auja^siuii^do joj uaja^uiA ajaq Suiusia 
-japun ^ajæA JBq jap !SubSji^ apua^i^s 
-spajj^ ua JBq uaSuqapjBJOiunf bsSq 

•uajo^sjajfas SubSji} 
p|nj ja ja^B jap ys '^Sqapæ^S ja ̂ aa -a^s 
-ija^uaA Bd j?^s ajay ^b So '^Bsaq ^ppj 
ja SBp a^saua jaAq jaspB^d a|{B ^b 'aj 
-appaui ub>{ ap^sja|fas suaSuiuajog 

•jaqBVSÅj lapyjo ua 
^apfaqjBpn aAqq sapajaSq {ia jap '.uau 

-oiunjfas BJJ sapuaspri ̂ ap uapui '^aAajq 
-jarøui ^Jøj^d aAi^q ^ia ^ajp^sX[ ^b 'uap 
uajnpaoojd ja |b;sÅ{ ji; uXsuaq pa]/^ 

•jauia^sXs o^ ap uiajiauii aS^æA ub5[ 
^uj jajøSuBjjBspBjfasdB3j ^b sapa^s '^8 
HQ IR AiiBuia^B ^a uios ^861 BJJ tuo^s 
-As-{b^sA| a^pu^suio ^aSarn ^ap ajøjpui 
^b sapa^aSq So^paA uaSBpjajfag 

uio as^apppaui ^a^j JBq øjaj^ui 
a|jB ^a^jiAq '^8 HQ IR SUIUAIJ^SUIO JOJ 

uoiun^fag 5[subq jr} sapuaspui jøq ap 
-uafSuio aAajqa^ui ye 'japA^aq a^aQ 

•^p^oq^sBj Aajq ^jb^s 
^861 uauosass^fas BJJ uia^sXs dsoip 
-ubh^subq ajøjpui ^b uio g86I SuIu 

-^n{saq suaSBpjajfag -uinjoj^Bqap ^Si{ 
-UBApæsn ^a Aajq uaSBpja^fas aA^ag 

punq 
-jojs^æjpj usubq i ^aSB^paA 'ja^Saj aS 
-jøji |f uijoj aSi^jæs a^susS |i^ uiap jap^ 
-aqpn So auaSuad jajaj^siuiuipB uauoiu 
-n^fas ^b 'paA sajBpi auun^ 'qø^aq a^uB^ 
-uo5j 'ajo^s ja aujaiuiæjd JOAq 'jauAæ^s 
a^spuBjuapn ajo^s i jaSB^pp jap 'ajaj 
-fasdo^ a^suBp fj ap paui uiajqojd 

•^jods{fas 
5[suBp i sajøjpui a5[5[i jaiuiæjd3Su3d 
^b '3|Bj3quB ^b ;sSB^p3A Suiu^njsji^ 3p 
-U3p|ø8AJ3AO p3UI ^3p A3{q U3SBpj3i;f3S 
JØJ uaSBp JBUiuias ^a Bd "jBqap |iq. JØU 
-uia ajo^s jap JBA SBpja^fas s^ajB 

'Sixsjsuap 
-J3A uapuB Ja^ja Sui|fasuio a^jøjpjrij 
a^sjøj uap '8^-9^61 uaSui^fasuio 
-pjof uio Soq auuio^pn ^spis suBq ^aj 
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Foreningens ophalegrej er efterset, 
repareret og smurt, så det er klar til 
udsætning af bådene. 

Skinnerne er fastgjort og understøbt, 
vangerne efterset, og der er reserver på 
lager, hvis noget viser sig. Der er nye 
wirer på begge spil, så alt i alt er det he
le i tip-top stand. 

Henvendelse om udsætning sker 
som tidligere til udsætningssjakket el
ler havnefogeden, gerne i det røde skur 
på S-plads, hvor også betaling forud el
ler lige efter udsætning finder sted. Ved 
skriftlig anmodning: brug postkasse på 
havnefogedskur ved S-slæbested. Ved 
mundtlig eller skriftlig anmodning: 
husk at opgive bådens navn, hvor den 
står, medlems nr., navn og havneplads 
nr. 

For både uden havneplads gælder 
iflg. lovene, at de har 8 dage i havnen til 
tilrigning, hvis der er plads, og det er 
forbudt at ligge ved mastekran, slæbe
steder og brændstofkaj. 

Hvad enten din båd er sat i vandet af 
vognmand eller udsætningssjak, er der 
ingen garanti for, at den plads, du er 
lagt på, er ledig, så du må være indstil
let på at rokere ved anmodning. I den 
forbindelse vil jeg gerne opfordre dig 
med havneplads til at være fleksibel 
over for kammeraterne uden havne
plads, så de kan komme afsted i sejlklar 
stand med et godt indtryk af deres sejl
forening. 
Til sidst: 

Husk ved anmodning om udsætning 
at forsyne din båd med fortøjningsgrej 
og fendere. 

Fra havnefogeden: 

Den planlagte skrotning af bukke og 
jern vugger, der ikke er i brug, er i gang, 
og det bliver et større arbejde end først 
antaget, da intet grej overhovedet er 
blevet mærket efter opfordringen i fe
bruar* nummeret af dette blad. Jeg er 
startet med bukke, der på grund af råd 
og skader ikke kan benyttes; derefter 
skrottes de resterende. De bedste repa
reres og frasorteres til ophalesjakkets 
brug for udlejning til bådejere og hava
rister, der ikke har bukke. Disse mær
kes med SSF's røde standardfarve og 
får plads bag det røde skur på S-plads. 

Den 17.3. var der brand i en mo
torbåd i vandet på N-mole. Branden er 
angiveligt opstået ved kortslutning i 
ledningsnettet under dørken og er selv 
slukket, formodentlig på grund af ilt
mangel, men har forinden anrettet en 
del skade indvendig, så det er nok en 
god idé at efterse el-systemet i din båd 
nu, så den slags ikke sker. 

Bent 
havnefoged 

Fra kassereren! 
Ved indbetalingen her i marts er der 

en stor del af vore medlemmer, der 
desværre har glemt, at vi har en bygge-
fond. Byggefonden blev vedtaget ved 
generalforsamlingen den 30.1.83 og 
skal betales med kr. 50, - hvert halve år 
af alle medlemmer, aktive, passive, ju
niorer og pensionister. 

Skulle du være i tvivl, om du har hus
ket byggefonden, så kontakt venligst 
kontoret torsdag aften. 

Hilsen 
Erna 

6 
Lystfa rtøjsforsi kring 01-131415 
Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 

giver ekstra 10% rabat 
fe 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 København K. 

o 

EM BADRIGGERSERVICE 

i V ....Til - og afrigning / \ ....Rep. af elinstallation / \ ....Service 

/ 01-588136 
KOMMER OVERALT - OGSÅ WEEKEND 

10% rabat til pensionister 
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SÆSON ' 84 

VI GLÆDER OS TIL AT KUNNE BYDE ALLE GAMLE SOM NYE KUNDER 
VELKOMMEN TIL SÆSONEN '84 I VOR NYINDRETTEDE FORRETNING. 
VI HAR NU IGEN ÅBENT ALLE HVERDAGE 9-17.30 SAMT LØRDAG 9-13. 
DER ER KOMMET FLERE NYHEDER TIL FORRETNINGEN, BL.A. KAN 
NÆVNES: 

SILVA 3000 EKKOLOD 

AP-NAVIGATOR 

NYE ZODIAC GUMMIBÅDE 

EVINRUDE MOTORER 

KØLEAGGREGATER 

NYE HEMPEL PRODUKTER 

. . . OG MEGET ANDET 

HUSK VORT RIGGER- OG SPILERVÆRKSTED. 

VI VIL BEDE DIG SÅ TIDLIGT SOM MULIGT AT GENNEMGÅ DIN RIG, 
SØGELÆNDER, FORTØJNINGER OG SPILERSTAGE FOR EVT. UDSKIFT
NINGER ELLER REPARATIONER. VI BELØNNER DIG SÅ MED 20% RABAT 
PÅ ALT RIGGERARBEJDE, BESTILT INDEN 15.5.84. 
HEMPELS NYE »SØSTÆRKE« SAMT DET MEGET OMFATTENDE GOTT-
HARDT KATALOG ER KOMMET. BEGGE KAN AFHENTES GRATIS I VOR 
FORRETNING. 
I ØVRIGT ER DER FLERE GODE TILBUD I SEJLERTØJ, STØVLER M.V. 
NETOP NU. - KOM OG GØR ET GODT KØB TIL SÆSON '84. 

Med venlig hilsen 
VED SUNDBY 

HAVN 
SUNDBY 

HAVN 

KASTRUP 
HAVN 

I. STENGAARD MEYER 
AMAGER STRANDVEJ 124 

TLF. 01 - 58 30 45 

FORRETNINGEN I »CENTRUM« PÅ AMAGER 

Øresundsvej 

Italiensvej 

DRAGØR 
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Kapsejladser og øvrige 
arrangementer 
i SSF1984 
1. halvår 

28.-29. april 
12.-13. maj 
2.- 3.juni 

17. juni 
22.-24. juni 

Ynglingestævne (udt. til DM) 
Windsurferstævne 

OPTI-stævne (udt. til DM) 
FAMI LI E-sej lads 
Sjælland Rundt 

ONSDAGSMATCHER, 1. halvår 

9. maj 16. maj 23. maj 30. maj 6. juni 13. juni 20. juni 

Vejning af både 
Vejning af bådene foregår søndag den 
27.5.84 fra kl. 8.00 (ca.) 

De bådejere, hvis både ikke bliver ve
jet skal påregne, selv at betale ved se
nere vejning. 

Hilsen 
Karl 

BÅDENS UDRUSTNING OG 
TRIM VED MÅLINGEN OG 
VEJNINGEN 
Når fartøjet måles, skal det såvel ved 

måling på vandet som ved vejning i 
land være i målekondition. (De to kon
ditioner ens). Det vil sige, at flydelejet 
skal være normalt og udrustningen om
bord placeret som følger nedenfor; ma
sten må dog lægges på dækket, alterna
tivt vejes individuelt. 

Samtlige tanke skal være tomme. 
(Dog accepteres max. 10 1 brændstof i 
tanken). Påhængsmotor må ikke være 
ombord under målingen. Løst inventar 
som hynder, reservesejl, kogegrej, kø
jetøj, spisebord og lignende skal tages i 
land. 

Et stel sejl: storsejl, krydsfok samt i 
forekommende tilfælde 1 max. genua 
og 1 spiler (hvis nogle sådanne må fø
res). Rundholter, anker med tov og kæ
de, fendere, skøder, fald, fortøjnings-
tovværk og anden nødvendig udrust
ning (jvf. kapsejladsregler § 22,1) skal 
være ombord. Alt det i dette afsnit 
nævnte »løse inventar« skal under må
lingen befinde sig på dørken umiddel
bart agten for masten (indtil ca. 1,5 m 
agten for). 

I målebrevet noteres fribordshøjden 
(STF). Dette mål giver sammen med 
fribordshøjderne ved G max mulighed 
for senere kontrol af uforandret trim. 

Det er således forbudt at ændre bå
dens trim ved at flytte udrustning, med 
den hensigt at opnå et lavere måletal. 

Masten skal under målingen være 
anbragt i sin normale position, dog ikke 
flyttes i mastesporet, (justeret agtero
ver til normal begrænsning, aldrig tip
pes fremover). Al stående rig skal være 
rimelig tot. Løbende rig skal være rime
lig slæk, dog uden at det slasker. 

Bommen i sin laveste position sikret 
mod bevægelse ved sort mærke. Spiler
stage stuvet i normalposition. 

Når vejning foretages, efter at båden 
er målt (på senere tidspunkt), er det af 
største vigtighed, at stævnhøjde og fri-
bordshøjder er nøjagtig de samme som 
ved målingen oprindelig. Absolut max. 
afvigelse 1 cm. 

Al udrustning skal være tør. 

MÅLEKONDITION - CHECKLISTE 
Under dæk: 
1: Ballast og batterier omhyggeligt 

sikret. 
2: Håndvaske, toiletter m.m. skal 

være tørre. 
3: Kimingen og andre mulige steder, 

hvor vand kan samle sig, er tørre. 
4: Navigationsudstyr og kogegrej, 

som ikke er nagelfast monteret, 
skal tages fra borde. 

5: Intet tøj, sengetøj, mad eller stores 
er ombord. 

6: Madrasser, puder og hynder skal 
tages i land. 

7: Intet flytbart udstyr foran masten. 
8: Sikkerhedsudstyr skal tages i land. 
9: Alle stuverum åbnet og checket. 

10: Sejl placeret på dørken agten for 
masten efter inspektion under 
dæk. 

11: Værktøj tages i land. 
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På dæk: 
12: Målemærker malet på rundholter 

eller sat fast med fastsiddende ta
pe + kørnerprikker. 

13: Al stående rig rimelig tot. 
14: Masten justeres agterover til nor

mal begrænsning. 
15: Bommen i laveste position vandret 

centreret og sikret mod bevægelse, 
udfor sort mærke. 

16: Spilerstage(r) i normal stuvet posi
tion (antal). 

17: Storsejl foldet og fastgjort til bom
men eller på dørk i kahyt. 

DE, DER ØNSKER AT BLI
VE VEJET, BEDES SMIDE EN 
BESKED IND I KONTORETS 
BREVKASSE INDEN 15. MAJ. 

Venlig hilsen 
Målerne 

Udsalg!! 
Vi sælger nu restlagert af vore VM 

sweatshirts for halv pris 
voksne kr. 50,-
børn kr. 40,-
Henvendelse i Shoppen eller på kon

toret. 

Støwarsel for 
lystsejlere 

DSB PRESSEMEDDELELSE: 
Fra 2. april til midt i september i år vil 

der foregå vedligeholdelsesarbejde på 
den gamle Lillebæltsbro. Bl.a. skal 
broen nymales, og det vil sige, at gam
mel maling og rust fjernes ved 
sandblæsning. For at undgå støvgener 
har DSB i forståelse med Middelfart 
kommune besluttet at udlægge et så
kaldt vandtæppe til at opfange sand, 
rust og rester af maling. 

Et vandtæppe dannes af en række 
rør, forsynet med små dyser. Disse læg
ges ud ved arbejdsstedet. Der udsen
des på ét minut 600 liter vand, som 
dækker et område på ca. 50 kvadratme
ter, når det rammer havoverfladen. 

Da vedligeholdelsesarbejdet i denne 
sæson vil foregå i broens tre gennem-
sejlingsfag - det er de tre midterste -
kan hensynet til Middelfarts borgere 
blive til gene for den sejlende trafik. 
Lystsejlere, der skal passere under den 
gamle Lillebæltsbro i det næste halve 
års tid, rådes derfor til at rengøre sejl og 
dæk med en grundig spuling, hvis de 
skulle ryge ind i »uvejret«. 

Der arbejdes daglig mellem kl. 6.00 
og 18.oo, fortrinsvis på hverdage. 

Med venlig hilsen 
DSB 

Yderligere oplysninger hos ingeniør 
A. Kjær, brokontoret. 
Telefon 01-14 04 00, lokal 2166 

Dansk Sejlunions 
TOP 25 

1 Kongelig Dansk Yachtklub 2.700 
2 Sejlklubben Lynetten 1.376 
3 Sundby Sejlforening 1.364 
4 Rungsted Kyst Sejlklub 1.358 
5 Holbæk Sejlklub 1.076 
6 Hellerup Sejlklub 1.059 
7 Skovshoved Sejlklub 910 
8 Roskilde Sejlklub 830 
9 Sejlklubben Neptun, Vejle 772 

10 Vallensbæk Sejlklub 731 
11 Horsens Sejlklub 730 
12 Sejlklubben Sundet 723 
13 Kaløvig Bådelaug 693 
14 Åbenrå Sejl Club 678 
15 Næstved Sejlklub 624 
16 Struer Sejlklub 622 
17 Kjøbenhavns Amatør Sejlklub 619 
18 Helsingør Amatør Sejlklub 608 
19 Kerteminde Sejlklub 593 
20 Sejlklubben Køge Bugt 584 
21 Sejlklubben Lynæs 577 
22 Øresunds Sejlklub Frem 560 
23 Jyllinge Sejlklub 555 
24 Yachtklubben Furesøen 554 
25 Brøndby Strand Sejlklub 550 

Standerhejsning 
afholdes 

lørdag den 28. april 1984 
kl. 16.00 

Vi har bådedåb, hornorkester, hoplapiger og tre mands danseorkester. 
Mød op og vær med til at give sæsonen 

en festlig start 
Festudvalget 
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Vildt slagsmål om det indlagte slik Vagn og Plambech er på dupperne 

Igen en kold fastelavn. 
Søndag den 4. marts var dagen, da 

børnene og de voksne slog katten af 
tønden i SSF. Som sædvanligt var det 
bidende koldt, men det er trods dette 
lykkedes fotografen at fastholde et par 
situationer fra den store dyst og forevi
ge de vindende, der blev: 

Små børn: 
Bundkonge: Toivo 
Kattedronning: Bettina 
Kattekonge: Carsten 

Store børn: 
Bundkonge: Morten 
Kattedronning: Maya 
Kattekonge: Signe 

De heldige vindere 

Damer: 
Bundkonge: 
Kattedronning: 
Kattekonge: 

Mænd: 
Bundkonge: 
Kattedronning: 
Kattekonge: 

Jette 
Else 
Jytte 

Allan 
Søren 
O.P. 

Prinsesse Solsikke med sin ridder 
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Kursusudvalg 
Som det er gået op for nogle her i 

Østersøkredsen, er der blevet nedsat et 
kursusudvalg som består af de dygtige 
og char drenge Stig A. Jensen 
(Lynetten), Kurt Johnsen og Janus Si
monsen, begge SSF. 

I skrivende stund er der blevet afvik
let et DS regelkursus. Underviser var 
Flemming (se billede), og når han går 
ind for noget, så gør han det 110%, og 
derfor blev dette første kursus en 
dun succes. 

Så vi vil hermed takke ham for hans 
indsats og håbe på, at vi kan trække på 
hans ekspertise lidt endnu. 

På nuværende tidspunkt (28.3.) er 
der et dommer 1 kursus i gang med 18 
stk kursister. 

Hele idéen med dette indlæg er at gø
re jer opmærksom på vores eksistens, 
og hvis dette kursusudvalg skal kunne 
arbejde, må vi have jeres opbakning. Så 
hvis nogle af jer går rundt med nogle 
idéer angående nogle ting, vi måske 
kunne bruge på kredsplan, drop et par 
linier og vi tager kontakt med jer. 

Østersøkredsens kursusudvalg 
Kontoret. 

Sejlerhilsen 
Janus 

OBS! BRO!! 
Hvis vejr og lignende tillader det mø

des vi den 29.4. på jollepladsen kl. 12.00 
- 13.00, for at få broen sat ud. 

Jolierepr. 

OBS! OBS! 
OL-BANEN 

Nu nærmer sejlsæsonen sig med has
tige skridt, og jeg vil derfor skrive lidt 
om et projekt, vi er i gang med. 

Lige før jul blev vi enige om en ar
bejdsplan, hvis resultat skulle blive til 
en permanent udlagt kapsejladsbane, 
der udlægges i starten af sejlsæsonen. 

Banen vil bestå af 8 nummererede 
mærker, der er udlagt i en cirkel i det på 
søkort afmærkede område ud for Ama
ger Strand. 

De enkelte mærker vil bestå af en 
orange ballonbøje med en 3 m stage 
med nummeret påsat i toppen. 

Banens opbygning gør, at det, uanset 
vindretning, vil være muligt at træne 
under de betingelser, der skabes på en 
olympisk bane, hvilket vil være de mest 
realistiske forhold for sejlere, der dyr
ker kapsejlads. 

Det var meningen, at banen skulle 
være udlagt sidste år; men på grund af 
omstændigheder, vi ikke var herre over, 
blev udlægningen forsinket. Derfor vil 
jeg samtidig bede om undskyldning 
fra Helly Hansen's side for denne for
sinkelse, idet Helly Hansen sponserer 
fire af banens otte mærker. 

Kim Vaabengaard 

Nye medlemmer — 
som søger optagelse 

i Simd&y, 

A 543 Claus Petersen 
Polensgade 47, S. 

P 14 Jonnie Ronild 
Hillegom Allé 40, Dragør 

P 103 Anne Ravnholt Mortensen 
Brysselgade 2, S. 

J 24 Ditte Hangaard 
Magleby Torv 49, Dragør 

Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkommende nummer af SSF. Protest 
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 
14 dage efter offentliggørelsen. 

Nye annoncepriser 
pr. 1. april 1984 
Helside 
Halvside 
Kvartside 
Ottendedelside 

kr. 750 + moms 
kr. 375 + moms 
kr. 225 + moms 
kr. 140 + moms 

Kursuslederen Flemming Refsgård 

NYT FRA ØSTERSØKREDSEN 

Det meddeles, at torsk, fanget i 
Østersøen, nu er billigere at tilberede. 

Man sparer sennepssovsen og gassen 
til kogningen! 

AT TÆNKE SIG: 

Det siges, at foreningens ceremoni
mester kunne tænke sig at gøre SSF til 
Danmarks største sejlforening med det 
mindste antal havnepladser pr. med
lem. 

Han vil have flere etager på klubhu
set, overdække terrassen og flytte bor
de og stole ud på midterbroen. 

FRA DANSK SEJLUNION: 

Efter en lang vinter i uvished og mør
ke har man nu kastet LYS over TAL
LENE i målereglerne. 

Sven Malm 
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Juniorudvalget 
Jens Green Jensen, juniorleder 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-506365 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29,2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-522034 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Telf.: 01-532429 

Jens Schøn Poulsen, 
Lygtemagerstien 16,2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-583685 

Optimistnyt: 
Igen i år deltog Sundby Sejlforening i 

optimistsejlads i det store bassin på 
Bella Centret's bådudstilling. Seks af 
vore sejlere deltog i det kunstige vand 

Det er lidt svært, når det er første gang man 
prøver. 

Hurra, 18 mand i en optimist. Den kunne bære! 

med de specielle vindforhold, som tre 
turbineblæsere sørgede for. Alle klare
de sig meget fint, både med at sejle nor
malt og med at demonstrere, hvorledes 
man kan bakke og samtidig manævrere 
jollen. En enkelt af vore unger deltog 
endvidere i Catamaransejlads, som un
der disse forhold - bådens længde - bas
sinets størrelse - var noget af en van
skelig opgave. Sidste år gik ungerne på 
vandsko, og i år var en »sejlførende pla
sticskål« stillet til rådighed. Den blev 
afprøvet så grundigt, at den med garan
ti ikke kommer til at sejle fra åben 
strand. Udover at den væltede kon
stant, lykkedes det at sejle både ror og 
mast af. 

Den 10. marts mødtes vi til undervis
ning som sædvanligt om lørdagen og så 
DM for optimister, afholdt i Fåborg 
1983. En fantastisk film, som følger en 
kapsejlads fra start til slut, og samtidig 
oplever man en protestbehandling. 

Godt lavet, Fåborg og en tak til D.E.R., 
som velvilligt stillede både video og 
fjernsyn til rådighed. 

Den 17. marts afholdt vi igen kæn
tring med optimistjoller i Vigerslev Al
lé skole. Trods det meget tidlige tids
punkt, nemlig lørdag kl. 7.00, mødtes 32 
friske børn/voksne til 1 VI times fælles 
badning og kæntring. Det var nu ikke så 
slemt; selv jeg var i vandet! Det hjælper 
også lidt, når vandet er 26 grader 
varmt. De fleste af ungerne kunne da 
også ved egen hjælp komme op i jollen. 
Derimod var der ingen problemer med 
at kæntre den. Det kneb dog for en en
kelt af de voksne at få slæbt sig op i jol
len, selv om det ikke manglede på fest
lige tilråb. 

Sejlsæsonen står nu snart for døren, 
og vi begynder at sejle den 30.4., og vi 
har allerede nu planer for sæsonen 84 
klar. 

God sejlsæson God fornøjelse 
Ole Dan 

Du skal ikke være bange, siger Ole. 
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Ynglingnyt: 
Har du ikke fået tildelt en øvelsesaf

ten, skal du straks kontakte Jens, Lars 
eller Jens Green. Der arbejdes på at få 
mindst et bådhold med til Landsju-
niorstævnet i Kerteminde, som afhol
des i slutningen af juni. 

Der vil blive deltagelse ved Dansk 
Ynglinge Klub's træningslejr den 5. - 6. 
maj, som afholdes i Lynetten. 

Skolechefen sætter en opslagstavle 
op nede ved skolebådene, så i altid kan 
få en aktuel besked. 

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
tøjet til land med en line og 
hold stadig øje med dem. 

Den 7. april blev der afholdt møde 
med optimistjollesejlerne med hensyn 
til valg af øvelsesaften; samtidig blev 
forældrene inviteret, og der blev vist en 
video-optagele fra et optimistjol
lestævne. 

Har du ikke fået tildelt en øvelsesaf
ten, må du straks melde dig til Ole, Dan 
eller Jens. 

Sven Malm sætter flaget på SHOPPENs 
åbningsdag 

SHOPPEN ER ÅBEN Bestyrer Malm onurrtn tn mol a|^| Bestyreren af gaskammeret 

ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL FREDAG MELLEM KL. 13.00 OG 17.00 
LØRDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 14.00 
SØNDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 12.00 

for salg af: MALING-TOWÆRK-BENZIN-DIESEL-TRAKTORLIN-SMØREOLIE 

KØB I FORENINGENS EGEN BUTIK! 
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Gode råd med henblik på damerne Tak 
(disse råd er fundet i det engelske 

tidsskrift »The Motor Boat«, juli 1938.) 
Da vi går ud fra, at rådene må anta

ges at være til nytte og glæde for stør
stedelen af bladets læsere, bringer vi 
dem her, så du vil være i stand til, så
fremt du skal have tante Mathilde eller 
kusine Petra med ud at sejle, at sende 
hende en afskrift i forvejen. 

1. Vær ikke bange for at tage et nap 
med, fordi du vil få snavsede 
hænder af det. De bliver allige
vel snavsede. 

2. Gå ikke ombord iført selskabs
kjole. Primus og stegepande for
liges ikke godt med en sådan 
i et snævert rum, og det er ikke 
nogen behagelig død at brænde 
ihjel. Desuden kunne båden tage 
skade ved branden. 

3. Glem ikke at tage et stykke 
varmt overtøj med; det kan væ
re temmelig køligt på vandet 
selv om sommeren, og selv om 
skipperen vil låne dig sin eneste 
sweater for at være hensynsfuld 
mod sin gæst, vil han ikke synes 
bedre om dig af den grund. 

4. Lad være med at surmule over, 
at skipperen ikke vil forlade sit 
rat for at kigge på de søde små 
måger. Der er mulighed for, at 
hvis han gjorde det, ville båden 
løbe ind i en Oceanliner eller i 
en kulpram. 

5. Fortæl ham ikke, at han ligner 
en ånd, efter at han har brugt 
en halv time til at rode med mo
toren. Uden tvivl ved han det 
godt. Prøv i stedet at rose ham 
for hans mekaniske snilde. 

6. Forvent ikke, at skipperen skal 
udføre alt forekommende arbej
de og samtidig sejle båden. Hvis 
du tilbyder at tilberede et mål
tid og vaske op bagefter, kan det 
være, du til gengæld kan få lov 

60 år 
Som vaskemand igennem mange år 

hos Kirstine holder jeg åbent hus fra kl. 
11 -14 den 28.4.84, Holger Danskesvej 
15,1.tv. 

Johannes Rasmussen 
Medlem nr. P 33 

IMWlMMfWBIi'iiWWWWB 

til at styre lidt. 
7. Smør ikke et halvt dusin papir

tynde stykker smørrebrød i for
ventning om, at de vil tilfreds
stille 2 eller 3 sultne mandfolk. 
Skær dem tykke og bliv ved med 
at smøre løs. 

8. Lad være at kalde kabyssen for 
»køkkenet« eller »det sjove lille 
rum«. Du vil blive overrasket 
over, hvor meget der kan præste
res der, når du lærer det at ken
de. 

9. Spild ikke det ferske vand. Husk 
at båden ikke ved en direkte rør
ledning står i forbindelse med 
vandværket, og at intet forøger 
ens tørst som en tom vandtank. 

10. Lad være at give skipperen skyl
den, hvis det regner eller blæser. 
Muligvis hader han det lige så 
meget som du selv. 

11. Insister ikke på at stille radioen 
ind på et udenlandsk danseor
kester, når skipperen ønsker at 
høre vejrberetningen. Der kunne 
være stormvarsel, og det kan 
være ubehageligt senere, hvis 
han ikke har hørt det. 

12. Og til slut, hvis du er ængstelig 
for din kjole, dit hår, din teint 
eller for din værdighed, så bliv 
for guds skyld hellere i land. 

HJERTELIG TAK 
for venlig deltagelse ved min fars 
bisættelse, (medl. nr. A 621, Poul 
Nielsen, m/b BIE.) 

Lone Nielsen og familie 

Hjertelig tak for venlig opmærk
somhed ved min kære mand, Karl 
Pedersens død og bisættelse. 

Inger Pedersen 
»Pippaluk« 

Klubaften 
Ved klubaftenen den 2. marts var en 

hurtig præmiequiz med til at gøre afte
nen festlig, derfor skal der her igennem 
sendes en hjertelig tak til dem, der har 
skænket præmierne. 
Det er, foruden et par anonyme: 

Lynettens Bådservice v/Claus 
Schlichter, 

C.R.F. Radio Communication, Ama
gerbrogade 255, 
Kirstine Larsen, SSF's restaurant. 
Endvidere tak til Bilde Jensen og 

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD, 
som leverede en række trøstpræmier i 
form af de meget eftertragtede plaka
ter med skibenes dag- og natsignaler. 

Reinhardt Hansen 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58 65 75 
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Til salg: 

Rustfri Primus (petrol) 
2 blus, med slingregrej og original på-
fyldningsslange, type Optimus 155, 

sælges for kr. 1.200,-
Jørgen Schandorff 

Hjulmagerstien 16, 2300 S. 
Tlf.: 01-598280 efter 16. 

Skur købes. 
Henvendelse til 

Dan Stockmann, 
Kirkegårdsvej 13,2300 S. 

Radial-Spiler, mrk. Elvstrom 
let brugt, ca. 45 m2 hvid sælges 
kr. 1.500,-

Svend Malm 
SHOPPEN 

Byttecentral 
Sidste år blev der gjort forsøg på at 

oprette en »byttecentral« i juniorafde
lingen. Hensigten hermed var, at de ju
niorer, der var vokset fra redningsvest 
og overtrækstøj, kunne få afsat det grej, 
de ikke mere kunne anvende, og at de 
yngre juniorer kunne overtage det brug
te, men brugelige udstyr. 

Der kom flere henvendelser i løbet af 
sommeren, men da det udelukkende 
var fra folk, der manglede især veste, 
kunne jeg ikke hjælpe dem. Der var nok 
blevet startet for sent på sæsonen, så 
hermed gøres et nyt forsøg inden 84-
sæsonen indledes. 

»Byttecentralen« fungerer som for
midler mellem dem, der har grej, de ik
ke bruger, og dem, der ønsker at anskaf
fe noget. 

Derfor: Har du en velholdt, godkendt 
redningsvest (især størrelserne mel
lem 20 og 60 kg) eller måske noget 
ovetrækstøj eller en jolledragt, der ikke 
fejler andet, end at størrelsen er forkert 
til dig, eller har du brug for noget af 
ovennævnte, så ring på tlf. (01) 59 82 80 
og spørg efter 

Bjørka 

Videorecorder 
VHS 

"290: 
BEMÆRK! Vi har også 
mange Beta-modeller. 
Depositum: Farve TV kr. 200.-. 
Video kr. 300.-. 

Amagerbrogade 55  • 2300  Kobenhavn S  
Tl f . :  01 -5440 00  

Farve TV 22" 

- 195; 
De kan leje i 6 mdr. eller mere. 
Priserne her i annoncen er baseret 
på 12 mdr. 

VIDEO/TV 

De bedste fjernsyns
udsendelser kom altid når 
jeg var ude at synge. 
Derfor lejer jeg i dag video 
hos D:E:R!" 

Debbie Cameron 

D.E.R. 1 
SERVICE 
GARANTI 

Når man er optaget af musik det meste af døgnets 
24 timer, kan det være svært at følge sine 

yndlingsudsendelser på tv. 
Derfor fik jeg video. Nu kan jeg se, hvad jeg har lyst til, når 

det passer mig bedst. 
Hos D:E:R fik jeg den hjælp, jeg havde brug for. 

Professionel vejledning af dygtige fagfolk samt 
den nyeste videomodel, der fungerer hver gang. 
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Flere og flere får 
Kapitalpension i 

"£ Amagerbanken 

Hverdage Lørdage 
Son-og 

hel l igdage 

Jan.  

Febr .  

X  

X  

11-15  

11-15  

X 

X 

X  

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts  

Apr i l  

Maj  

Juni  

Ju l i  

Aug.  

10-18  

10-18  

10-18  

10-18  

10-  18  

10-18  

9 -15  

9-  15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

X 

X 

X  

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts  

Apr i l  

Maj  

Juni  

Ju l i  

Aug.  

10-18  

10-18  

10-18  

10-18  

10-  18  

10-18  

9 -15  

9-  15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9-  15  
LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Marts  

Apr i l  

Maj  

Juni  

Ju l i  

Aug.  

10-18  

10-18  

10-18  

10-18  

10-  18  

10-18  

9 -15  

9-  15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

X 

X 

X 

X  

X  

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Sept .  13-  18  

9 -15  

9-  15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

X 

X 

X 

X  

X  

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Okt  

Nov.  

Dec.  

13-18  

§2 13-18  

^  13-18  

9 -15  

9-  15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

9 -15  

X 

X 

X 

X  

X  

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Okt  

Nov.  

Dec.  

13-18  

§2 13-18  

^  13-18  11-15  

X 

X 

X 

X  

X  

X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

STØTVOREANNONCØRER 
DE STØTTER OS 

KASTRUP MARINE SERVICE«. 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

Arne Olsen 
Offset 

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



43. årgang Hvornår mon han flytter sig? 



S.S.F Maj 1984 Nr.5 

Medlemsblad for 

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

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset .... 01 -59 35 80 
Restaurationen 01-583296 
Havnekontoret 01 -581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktør: 
Viggo Hind, Parkvej 77, 2630 Tåstrup 

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

02-524675 
02-992352 

. . .  5 8 0 1 7 6  

Tryk: Arne Olsen Offset, Århusgade 88, 2100 Kbh. 0, tlf. 01-2619 55 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 

137323 
507323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B 5, 2791 Dragør 535964 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 593978 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 557939 
John Nyeland Andersen, 
Ceylonvej 26, 2300 Kbh. S 972180 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Bente Bang Christensen, 
Viby Allé 27, 2770 Kastrup 
Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 

51 7530 

545844 
Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S . . . .  5 9 8 1 2 7  
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 
Jolle
repræsentant: 

Janus Simonsen, 
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre 493508 

Motorbåds-
repræsentant: 

Preben Jacobsen, 
Krimsvej 17, 2300 Kbh. S . . . .  5 8 6 5 7 5  

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 
Frank Olesen, 
Studsbøl Alle 25A, 2770 Kastrup . . . .  5 2 2 3 1 0  

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Tio. 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 2.4.84. 

Dagsorden: 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 6 
Punkt 7 
Punkt 8 
Punkt 9 
Punkt 10 
Punkt 11 
Punkt 12 

Protokol 
Beretning 
Havn og plads 
Klubhus og fester 
Sejlerskolen 
Juniorafdelingen 
Kapsejlads 
Joller 
Motorbåde 
Sikkerhed 
Bladet 
Eventuelt 

Else Thuring og Bente Bang Chri
stensen fraværende p.g.a. sygdom, 
John Nyeland og Jørgen Schandorff 
fraværende p.g.a. arbejde. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol oplæst under generalfor

samlingen. 

Punkt 2 Beretning: 
Indkomne breve og takkekort blev 

oplæst. 
Standerhejsning blev tilrettelagt. 
Et medlem var indkaldt til bestyrel

sesmødet i anledning af en episode på 
havnepladsen. Sagen blev diskuteret, 
og vedkommende lovede, at gentagelse 
ikke ville ske. 

Punkt 3 Havn og plads 
Motorjollen er under reparation af 

Arne Olsen, idet pladsmanden ikke har 
tid p.g.a. istandgørelse af flagmasten. 

Der arbejdes i øjeblikket sammen 
med vor naboklub på at få ydermolen 
ved jollepladsen repareret. 



Hegnet ind til kommunens grund er i 
stykker. Tilbud på istandgørelse ind
hentes i øjeblikket. 

Herreløse cykler vil blive samlet og 
afleveret til politiet. 

Punkt 4 Klubhus og fester 
Borde og stole til udendørs brug er 

ved at blive gjort i stand. 
Pinsemorgen er planlagt. Pinselør

dag holdes der pejseaften kl. 19.00 med 
amatøroptræden. 

Der er klager over rengøring i klubhu
set. Klubhusudvalget vil påtale proble
met. 

Ukendte personer har ødelagt den 
automatiske vandskyller på herretoi
lettet. Automatikken vil blive flyttet. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Den 3. april vil der blive afholdt eksa

men i VHF. Den 10. og 11. april eksamen 
i navigation på Peder Lykke Skolen. 

Skolebådene er under klargøring. 
Sejlerskolen er nu overtegnet med 

hensyn til elever. 
Spækhuggeren skal, for at overholde 

klassereglerne, have en mindre ombyg
ning af rorfinnen. 

Der er bestilt en ny genua hos Bang 
Sejl til Spækhuggeren i henhold til tid
ligere vedtagelse. 

Spækhuggeren vil endvidere i år blive 
malet op på fribordet. 

Juniorafdelingen anmoder om lov til 
eventuelt at låne Spækhuggeren til den 
årlige ferietur, hvor den skal benyttes 
som følgebåd. Båden udlånes efter 
nærmere aftale de to udvalg imellem. 

En opslagstavle til brug for sejlersko
len vil blive opsat på pladsmandens 
skur. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Dory'ens motor vil blive udskiftet til 

en favorabel pris i.h.t. tidligere vedta
gelse i bestyrelsen. 

Nye sejl er blevet bestilt til ynglinge
ne hos North Sail, endvidere er der be
stilt sejl til 3 optimister hos Bang Sejl, 
der samtidig forærer os et sejl gratis. 

Den 5.4. afholdes der forældremøde. 
Jan Knudsen samt brødrene Brask 

har lovet at tage en øvelsesaften hver. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Kapsejladschefen anmoder om at få 

endnu en flagmast påmonteret »Bol
len« til brug ved kapsejlads. 

Punkt 8 Joller: 
Jollebroen vil blive sat i vandet den 

29.4.84. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Vore ildslukkere er stadig på prø

veanstalten. Sikerhedsrepræsentanten 
lover at rykke for dem. 

Punkt 11 Bladet 
Redaktøren fortæller, at bladet vil 

være ude hos medlemmerne inden Pås
ke. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Luftfoto af SSF er blevet fremsendt 

fra et firma. Bestyrelsen valgte et af 
billederne, der vil blive kopieret til brug 
for salg blandt interesserede medlem
mer. 

Mødet slut kl. 22.30 

sign. Hans Guldager 
formand 
Else Thuring 
sekretær 

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. 

Pinse 1984 
Lørdag den 9. juni: Pejseaften i klubhuset med musik. 

Søndag den 10. juni: Morgenandagt ved jollehuset kl. 8.00 
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GENERALFORSAMLING 

Referat af generalforsamling 
den 25.3.1984 

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: 
Formanden bød velkommen, hvoref

ter han udbad sig sig forslag til diri
gentposten. Benny Gustafsen blev fo
reslået og valgt. 

Dirigenten takkede for valget og 
erklærede generalforsamlingen for lov
lig jvf. foreningens love. Jørgen Friland 
bad om, at dagsordenen blev ændret, 
således at punkt 5 kom før punkt 4 
p.g.a. hans forslag om evt. valg af næst
formand. Generalforsamlingen vedtog 
ved håndsoprækning denne ændring af 
dagsordenen. 

Punkt 2: 
Sekretæren oplæste protokol fra be

styrelsesmøde den 5.3.84. Formanden 
oplæste herefter sin beretning. 

Eskildsen bad om ordet til beretning 
og bad om at få at vide, hvad man var 
blevet enige om med hensyn til havne
penge på Flakfortet. 

Formanden fortalte, at man på 
nuværende tidspunkt ikke havde fast
lagt noget, idet der er mange forhand
lingsparter, der skal være enige, bl.a. 
Dansk Motorbådsunion. Forslaget går 
ud på, at man kan løse et årskort til kr. 
60 eller betale 30 - 35 kr. pr. anløb. Store 
skonnerter skal betale 50-75 kr. pr. 
anløb. Formanden fortalte endvidere, 

at Københavns Kommune har givet et 
tilskud på 1,6 mill. kr. til istandgørelse 
af det indre fort. Dette arbejde skal 
udføres af 5 unge mennesker som et led 
i jobskabelsen fvf. lovgivningen. Endvi
dere er 12 langtidsledige stillet til rå
dighed for at opbygge de ydre moler. 

Jørgen Friland spurgte, om det ikke 
var muligt at få bedre optagningsmu-
ligheder på nordre mole, idet mange af 
vore unge sejlere har fået større fartø
jer, som de skal have op på lastvogne, 
når de skal transportere bådene til sej
ladser landet rundt. 

Formanden: Gennem flere år har vi 
diskuteret, hvordan vi kan forbedre 
vort ophalergrej. Bestyrelsen har efter
lyst forslag fra medlemmerne, men 
desværre er der ikke kommet noget. 
Formanden sluttede med at anmode 
forsamlingen om forslag til nyt opha
lergrej. 

Protokol og beretning gik til afstem
ning og blev godkendt ved håndsopræk
ning. 

Punkt 3: 
Formanden gennemgik årets regn

skab. 
Eskildsen ville gerne vide, hvorfor 

udgiften til driften af »Bollen« var så 
stor. Endvidere ville han gerne vide, 
hvorfor telefonregningen var steget så 
meget. 

Fifte ville gerne vide, hvorfor der i år 
kun står 3.000 kr. på skolefonden mod 
44.000 kr. sidste år. 

Preben Nielsen ytrede stor tilfreds
hed med festudvalgets afholdelse af 
fester for små penge. 

Formanden svarede: Udgifter 
vedrørende driften af »Bollen« skifter 
fra år til år. Sidste år blev der påsat nye 
gummifendere. Udgiften hertil var ca. 

6.000 - 7.000 kr. Endvidere var der store 
udgifter i forbindelse med VM. Med 
hensyn til telefonregning får Erna nu 
betalt halv telefon. Formanden, der har 
ret til denne halve telefon, får sin tele
fon betalt andetsteds fra. 

Regnskabet gik til afstemning og 
blev godkendt ved håndsoprækning. 

Et stemmeudvalg bestående af Orla 
With, Henning Jensen samt Ole Poul 
blev valgt. 

Punkt 5: 
Forslag 5,1: stillet af medlem nr. A 

255, Jørgen Friland. 
1, §6 tillidsposter: Efter »1 formand« 

indsættes: »1 næstformand« 
2, §6 Bestyrelsen: Efter marts 

indsættes: »1 næstformand« 
3, §7, l.stk. ordene: »og konstituerer 

sig med 1 næstformand, der træder i 
formandens sted i dennes fravær« 
udgår. 

4, §7, 2.stk. indsættes: »Næstfor
mand træder i formandens sted ved 
dennes fravær.« 

5, Der vælges første gang 1 næstfor
mand af generalforsamlingen den 25, 
marts 1984. 
Bemærkninger her: 

Med dette forslag overgår valget af 
foreningens næstformand til general
forsamlingen fra bestyrelsen, og besty
relsen udvides med et medlem til ialt 
12 medlemmer. 

Hovedformålet med forslaget er en 
styrkelse af generalforsamlingens ind
flydelse på bestyrelsens arbejde. Den 
eksisterende ordning, hvor bestyrelsen 
af sin midte vælger næstformanden, gi
ver ikk medlemmerne en direkte mu
lighed for at pege på, hvem de ønsker 
som næstformand for foreningen. Med 
generalforsamlingsvalgt næstformand 
vil foreningens opbygning blive mere 
demokratisk. Det er også hensigten 
med forslaget at åbne muligheder for, 
at flere synspunkter kan blive inddra
get i bestyrelsens arbejde. Da sejlspor
ten i de kommende år står overfor en 
række store spørgsmål, f.eks. nye han
dicap-regler, professionalisme og nye 
sejladsformer, stilles der stigende krav 
til bestyrelsen med hensyn til at finde 
egnede løsningsforslag, der tilgodeser 
SSF's medlemmers interesser. Besty
relsens større kontaktflade med sejler
ne vil øge mulighederne for nytænk
ning. 

Forslagets tredie formål er, at næst
formanden skal aflaste formanden for 
den ikke ubetydelige administrative 
arbejdsbyrde, som er i en forening med 
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1100 aktive medlemmer og et årligt 
budget på ca. 1 mill. kr. Det vil hermed 
blive muligt for almindelige lønmodta
gere med »8-16 job« ugens fem dage 
også at kunne varetage formandspos
ten på forsvarlig vis. Næstformanden 
skal vælges ved den ordinære general
forsamling i marts måned. Herved 
undgås det, at foreningen får et ledel
sesmæssigt tomrum ved formands
skift, da foreningens bestyrelse altid vil 
have den nødvendige erfaring med hen
syn til ledelse og koordination af for
eningens interesser. 

Formanden: Bestyrelsen mener 
umiddelbart, at forslaget er godt, men 
hvis vi ser praktisk på det, så er der 
mange ting, der falder i øjnene, og som 
følge heraf mener vi ikke at kunne an
befale forslaget. For det første kommer 
der til at sidde 12 stemmeberettigede i 
bestyrelsen, det er uheldigt, idet for
mandens stemme altid vil være afgø
rende. Der bør altid være et ulige antal 
medlemmer i bestyrelsen. 

Efter at flere talere havde været på 
talerstolen og talt for og imod forslaget, 
blev der foretaget skriftlig afstemning. 
Forslaget blev forkastet med 51 ja-
stemmer, 87 nej-stemmer og 4 ugyldi
ge, ialt 142 afgivne stemmer. 

Punkt 4 Valg: 
Sekretær Else Thuring, skolechef 

Bjarne Larsen, et havneudvalgsmed
lem John Nyeland, et medlem af klub-
hus- og festudvalg Bente Bang Chris
tensen, motorbådsrepræsentant Pre
ben Jacobsen, redaktør Viggo Hind, re
visor Frits Kleis, revisorsuppleant Es
kildsen og måler Karl Thorup blev alle 
genvalgt ved akklamation. 

l.suppleant Anders Mogensen ønske
de ikke genvalg, Jørgen Friland blev 
valgt som suppleant ved akklamation. 
Måler Jørgen Madsen ønskede ikke 
genvalg, Frank Olesen blev valgt som 
måler. 

Punkt 6 Andre forslag: 
Forslag 6.1 
Byggeudvalget fremlægger skitse

forslag, som er bragt i februar numme
ret 1984. 

Jens Green fremviste ved hjælp af 
»Overhead« byggeudvalgets 3 forslag. 

Formanden gjorde det helt klart for 
generalforsamlingen, at der kun var ta
le om førstegangs skitser, samt at fær
dige forslag først vil blive forelagt gene
ralforsamlingen, hvis man i dag god
kender en af disse skitser. 

Finn Stålfoss takkede for de gode 

skitser og bad forsamlingen være 
opmærksomme på, at vi mangler un
dervisningelokaler til vore unge. 

Eskildsen bad forsamlingen tænke 
på, at der i løbet af kort tid ville blive 
bygget beboelse på den anden side af 
gaden, og at dette kunne indebære, at 
mange nye børn og unge ville søge vor 
forening, hvilket vi ikke i øjeblikket har 
kapacitet til. 

Henning Jensen gik ind for skitse
forslag 3 og bad om skriftlig afstem
ning. 

Svend Malm stillede et ændrings
forslag lydende: Hermed foreslås, at 
afgørelsen af de fremlagte byggeplaner 
på Nordre plads udskydes indtil bygge-
fonden udviser en saldo på 1 mill. kr. 
Planerne fremlægges da igen for en or
dinær generalforsamling, som afgør, 
om der skal bygges efter de fremlagte 
forslag, eller fondens midler kan bruges 
helt eller delvis til andre formål vedr. 
havn, plads eller sejlrende. 

Jens Green: Det er ikke tanken, at vi 
skal bygge inden for 14 dage; i bestyrel
sen taler vi om 3 år. Vort træhus er i en 
elendig forfatning. 

Finn Stålfoss bad forsamlingen 
tænke på, at det også drejer sig om un
dervisning af seniorer. 

Frits Kleis ville gerne have oplyst, 
om benzintanken skulle flyttes. Endv. 
mente han ikke, at forslaget om at læg
ge en bygning helt ude på molen ville 
være godt. Sluttelig efterlyste han 
oplysning om, hvad man havde i sinde 
at gøre med hensyn til Shoppen, idet 
den ikke figurerede på nogen af skitser
ne. 

Gartner Allan spurgte, om det ikke 
kunne betale sig at reparere det gamle 
klubhus. 

Reinhardt Hansen: For et år siden 
siden syntes jeg, det var en god ide at 
flytte tankanlægget. Det mener jeg ik
ke i dag. Det er klart, at vi skal have go
de faciliteter til vore unge mennesker, 
så vi kan beholde dem. 

Flere talere gik på talerstolen og talte 
for, at man i stedet byggede 1. sal på 
vort nuværende klubhus. 

Hertil svarede Jens Green, at man ik
ke i byggeudvalget havde taget stilling 
til en 1. sal på klubhuset. Endvidere for
talte Jens, at der på skitsen, omhand
lende den store hal, ville være plads til 
Shoppen. 

Poul Bager bad forsamlingen stem
me for Svend Malms ændringsforslag, 
idet vort lejemål udløber i år 2001. 

Janus Simonsen: Byggeudvalget 
ønsker en tilkendegivelse af, om man 

skal gå videre. Det er ike rart at skifte 
tøj i det gamle klubhus fra 1938. Det er 
utæt og koldt. Vi i jolleafdelingen øn
sker også bedre faciliteter. 

Formanden: Vi må gøre os klart, at 
et projekt som dette vil tage 3 - 4 år, før 
man kan tage det første spadestik. Vi 
må følge med tiden og danne gode ram
mer om vort ungdomsarbejde. Forman
den bad forsamlingen tage stilling til, 
hvad byggeudvalget skal arbejde videre 
med. 

Ryle Niels: Hvorfor benytter vi ikke 
kommunens skoler til undervisning? 
Endvidere mente han, at Shoppen bur
de flyttes ud ved vejen for at have en 
bedre chance for at gå. 

Vagn Preisler: Vi har ikke plads i øje
blikket til vore forskellige aktiviteter. 
En større tilgang af medlemmer kan 
vort klubhus ikke bære, derfor foreslår 
jeg, at vi laver en 1. sal over terrassen 

Jens Green: Vi benytter skoler til 
f.eks. navigationsundervisning, men 
det ville være bedre, hvis der blev un
dervist i vore egne lokaler. 
Afstemning: 

Ændringsforslaget, fremlagt af Sven 
Malm, gik til afstemning Ved hånds
oprækning. Forslaget blev forkastet. 
Derefter gik forslag 6.1 til skriftlig af
stemning. Først stemte man, om man i 
det hele taget skal gå videre med byg
geplanerne. Der var 84 ja-stemmer, 50 
nej-stemmer og 1 blank, ialt 135 afgivne 
stemmer. Efter den egentlige afstem
ning blev resultatet, at 2 stemte for 
skitse 1, 99 for skitse 2 og 7 stemte for 
skitse 3, der var 9 ugyldige stemmesed
ler og 11 blanke, ialt 128 afgivne stem
mer. 

Forslag 6,2 fremsat af medlem A 
736, K. Petersen. 

Generalforsamlingen tager til efter
retning: 
1)At motorbådssejler Fifte har 
overtrådt søvejsreglerne med hensyn 
til manglende udkig og ukendskab til, 
at et sejlbræt er at betragte som et 
sejlførende fartøj. 

Bestyrelsen har givet Fifte en iret
tesættelse herfor. 
2) Brætsejler Jna Hansen har overtrådt 
søvejsreglerne med hensyn til forholds
regler for undgåelse af kollision. 
3) At hverken bestyrelse eller general
forsamling skal være dommere i en 
ganske banal kollisionssag mellem to 
fartøjer. 

4) At Jan Hansen har modtaget en 
»næse«, helt berettiget, fra bestyrelsen 
over et læserbrev i »Bådnyt«, hvis ind
hold går langt ud over, hvad man kan 
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tillade sig som medlem af SSF. 
5) At Jan Hansen i sit læserbrev nr. 2 i 
»Bådnyt« har givet en formel und
skyldning over at have hængt alle 
SSF's medlemmer ud som dårlige sej
lere. 
6) Generalforsamlingen tilkendegiver 
samtidig med vedtagelsen af dette 
forslag, at det må være korrekt frem
gangsmåde, at eventuelle utilfredse 
medlemmer fremfører deres utilfreds
hed i vort eget blad, eller kommer med 
deres utilfredshed til en førstkommen
de generalforsamling. 
7) Dernæst går generalforsamlingen 
over til næste punkt på dagsordenen. 

Jan B. Hansen syntes at forslag 6,2 
lød rimeligt bortset fra: at jeg ikke har 
overtrådt søvejsreglerne, ej heller har 
bestyrelsen givet Fifte en irettesættel
se. 

Da der ikke var andre talere, og da in
gen havde indvendinger, gik man videre 
til forslag 6,3 og 6,4, der begge blev 
trukket tilbage af forslagsstillerne. 

Punkt 7 Eventuelt: 
Jens Green takkede de medlemmer, 

der havde givet en hånd med i Junioraf
delingen. 

Janus Simonsen opfordrede igen 
medlemmerne til at komme ud på jolle
pladsen og få en sludder for på denne 
måde at komme hinanden lidt mere 
ved. 

Janus sluttede med på jollesejlernes 
vegne at bede om at få klaveret fjernet 
fra restaurationen, idet man ikke kan 
tale normalt sammen, når nogen spiller 
på det, mente han. 

Ryle Niels fortalte, at han havde væ
ret deltager i en fest i pejsesalen. Under 
festen blev der spillet på klaveret til 
stor gene for festdeltagerne. 

Henning Jensen: Jeg kan lide, at 
klaveret står i restaurationen; det giver 
kammeratligt samvær at synge en sang 
sammen. 

Jørgen Friland henviste til de nye 
kapsejladsregler, Handicap 84, og 
spurgte, om det var rigtigt, at man 
hvert år fremover skal have nyt måler
brev mod betaling af en licens. 

Reinhardt Hansen henstillede til 
medlemmerne at lade være med at 
skælde hinanden ud i medlemsbladet, 
men i stedet - hvis det bliver nødven
digt - gøre det på en generalforsamling. 

Jørgen Friland: I medlemsbladet 
står, at vi i år har 18 aftenkapsejladser. 
Jeg opfordrer alle med sejlbåde til at 
deltage. 

Sluttelig bad han kapsejladsudvalget 

benytte sejladsregler både efter Scan-
dicap og lystal. 

Rytter: Der findes en gammel uskre
ven lov, der siger, at man skal behandle 
sine kammerater, som man selv vil be
handles. 

Formanden for afslutning: 
Vedrørende flytning af klaveret over

lades spørgsmålet til bestyrelsen for 
udarbejdelse af nogle faste regler. Med 
hensyn til betaling af licens for måler
brevet vil kapsejladschefen undersøge 
sagen. 

Formanden sluttede med at takke di
rigenten og forsamlingen, og man råbte 
tre hurra for dirigenten. 

Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen for en god generalforsamling, og 
generalforsamlingen sluttede med, at 
der blev råbt hurra for SSF. 

Generalforsamlingen slut kl. 12.40. 

sign. Benny Gustafsson 
dirigent 
Else Thuring 
sekretær 

For en sikkerheds skyld! 

I de seneste år er de gode, gamle 
sejsinger - fremstillet af sejldug - ble
vet afløst af elastikker med plastickug
ler i enderne. Tilsyneladende er det 
en hensigtsmæssig løsning, men 

pas på! 
Mange sejlere har allerede fået nog

le solide rap over fingrene, når ela
stikken smuttede. Nu er det første 
alvorlige uheld sket, da en århusiansk 
sejlerpige fik knust sit ene øje og har 
mistet synet på det - takket være ela
stik-sejsingen! 

Alle, der anvender disse nymodens 
sejsinger, bør være ekstra opmærksom 
på faren ved dem, og det bedste råd 
vil nok være: skær dem midt over, 
smid begge ender væk, gør det allere
de næste gang I er ombord - for en 
sikkerheds skyld! 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58 65 75 

OL - Sejlerne fik check på kr. 25.000 
til udstyr 
Gaveregn til de danske OL-Sejlere under Bella-messen. 

Vi har netop lanceret vort nye pro
dukt, nemlig bådudstyrslån på kr. 
25.000, og i den forbindelse vil vi gerne 
yde det første til de danske OL-Sejlere, 
sagde direktør H.C.Hansen, Sø-Finans, 
under den netop afviklede bådudstil
ling i Bella Centret. 

- Til forskel fra vore normale bådud
styrslån, bør det dog pointeres, at dette 
lån på kr. 25.000 er såvel rente- som af
dragsfrit i al evighed. 

Det er mit håb, at pengene må blive 
benyttet til den sidste afpudsning af 

vore talentfulde sejleres bådudstyr og 
grej inden startskuddet lyder for OL-
sejladserne ved Los Angeles til som
mer. 

Dette var ordene, da H.C.Hansen 
overrakte en check til formanden for 
Dansk Sejlunion, Ole Jacobsen, og OL-
kaptajnen John Christensen. Ved sam
me lejlighed modtog sejlunionen til
sagn fra Sø-Finans' moderselskab, Ak
tivbanken, om vederlagsfrit at få stillet 
fire biler og en minibus til rådighed for 
de danske OL-Sejlere i USA 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, foidi 

Renten altid er konkurrencedygtig. 
Mulighed for at låne op til 80%. 
Løbetid op til 10 år. 
Lave etableringsomkostninger. 
Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings
betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 
Ingen udgift til panthaverforsikring. 
Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle oplysninger om Danmarks 
bedste bådfinansiering 

Navn 

I 
I 
I Adresse 

I Postnr. . 

I Telefon, 
I 

By 

J j  
Sø-Finans 

Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« - eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Købmagergade 45 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01 - 15 21 51 

- søstærk økonomi. 



Nu tynder det ud i bådene på pladsen 
så operation »bukke på plads« kan ind
ledes. Læs den udførlige anvisning i 
SSF bladet, marts 84, under rubriken 
»fra havnefogeden«, og vær opmærk
som på skilte, der er sat op, og placer di
ne bukke efter anvisningen, så kan du 
nemt finde og få fat i dem til efteråret, 
iøvrigt også hvis de skal repareres, 
hvad mange trænger til. 

Udsætning af bådene går stort set 
som planlagt, da bådene blev placeret 
på den nye måde. Vi har måttet flytte 
en båd for at komme til en anden, og to 
har vi måttet bede vente, til båden for-

Fra havnefogeden: 
an var klar. Vognmanden har også haft 
problemer, men de 80%, jeg i februar 
nummeret lovede kunne komme ud 
uden problemer, holder fint. 

De nye wirer på spillene, jeg lovede i 
april-nr., er på grund af »indtrufne 
omstændigheder« blevet forsinkede, 
men de kommer. To donkrafte er under 
arbejdet gået til, så der er indkøbt en ny 
(10 ton), og en er sendt til reparation. 

Nu i juni begynder gæsterne at kom
me, så husk dit fri/optaget skilt og brug 
det; lad være med at sømme det fast, så 
der konstant er optaget. Giv hellere 
havnefogeden besked om, hvornår du 
er væk, og hvornår du kommer tilbage. 
Naturligvis ikke for en kort tur til Flak
fortet eller lignende, men ferie- og 
week-end ture. 

Brug eventuelt postkassen på havne
kontoret. 

Bent 
havnefoged 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
høvling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 

Luftpudefartøjer 
på Øresund 
Hvis det går som SAS og Københavns 
Luftfartsvæsen lægger op til, vil vi fra 
15. juni komme ud for en ny foreteelse 
på Øresund, idet der fra denne dato vil 
blive oprettet en luftpudefartøjsrute 
mellem København og Malmo. 

Men hvad er et luftpudefartøj, og 
hvordan opfører det sig? 

Ifølge søvejsreglernes regel 23 be
tragtes et luftpudefartøj som et ma-
skindrevet skib, men det skal mellem 
solnedgang og solopgang foruden de al
mindelige skibslys føre et gult blinklys, 
der er synligt hele horisonten rundt, og 
ved blinklys forstås ifølge regel 21 et 
lys, der blinker med regelmæssige mel
lemrum med en frekvens på 120 blink 
eller derover i minuttet. 

Rent teknisk er de luftpudefartøjer, 
der anvendes, af typen AP 1 - 88 fra Bri
tish Hoovercraft Corporation Ltd. i en 
passagerversion med plads til 85 pas
sagerer. 

Den maksimale hastighed i rolig sø 
er 114 km i timen og over land 55 km i ti
men. De fremdrives af to indkapslede 
propeller agter. Opdriften over vand og 
land opnås ved lufttryk under et fleksi
belt skørt under fartøjet. Fartøjerne er 
her ud over udstyret med 2 drejelige 
styringsdyser, placeret forrest på begge 
sider af kabinen. 4 dieselmotorer leve
rer den fornødne energi til opdrift og 
fremdrift. 

I lufthavnens nordøstlige del etable
res dels en landingsrampe dels en 
handlingsplatform. Landingsrampen 
ligger mellem redningshavnen og han
garrækken, og handlingsplatformen, 
der er et betonfæstet område af størrel
sen 40x60 m, ligger 600 m længere in
de på lufthavnens område. Luftpude
fartøjerne ankommer til lufthavnen 
ved landingsrampen og bevæger sig 
herfra over land til handlingsplatfor
men. Der er planlagt 7 daglige ankom
ster og afgange. 

Homoe 

Udsalg!! 
Vi sælger nu restlagert af vore VM 

sweatshirts for halv pris 
voksne kr. 50,-
børn kr. 40,-
Henvendelse i Shoppen eller på kon

toret. 
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Fædrene og gudmoderen Jubilar Carl Nielsen 

Standerhejsningen 1984 

var en stor succes. Lang tid før under
holdt vort hornorkester; de er helt på 
toppen. Vi er nok den eneste sejlklub i 
landet, der kan fremvise noget sådant. 
Som særlig gæst var vort æresmedlem, 
Carl Jorden Rundt, til stede for at hen
te sin 50-års nål. Efter at Carl var ble
vet hyldet, var der to gange bådedåb. Vi 
har igen været så heldige, at gode med
lemmer og sponsorer har gjort det mu
ligt for os at få en ny ledsagebåd samt 
ny optimist til juniorafdelingen. Opti
misten fik vi af Graae & Hilmand A/S, 
VWS. 

Ledsagebåden var, som formanden 
sagde, delt op i anparter. Den ene glade 
giver ville gerne være anonym, men det 
sivede nu nok ud i løbet af dagen, hvem 

det var. Arne Olsen kunne ikke være 
gemt, da båden jo bærer hans daglige 
navn »TRYKSEN«. Tredie sponsor var 
firmaet Nautic Boats, Mosede, der ved 
en meget god handel (for os) gjorde det 
muligt at få denne båd. En meget stor 
tak til dem alle!! 

De to både havde selvfølgelig også 
gudmødre, der for optimisten var Åse 
Olsen og for følgebåden Lilli Guldager. 

Efter de udendørs festligheder var 
der spisning og derefter dans til et ual
mindelig godt orkester. Selv på borde
ne var der dans. Der måtte da også eks-
tratime til. 

En meget vellykket fest! 
En af vore gæster var da også meget 

imponeret over, hvordan vi holder stan
derhejsning i SSE 

2!> 
WS 

Gudmoder Åse Olsen 

Hoplapigerne synger »Tryksen« holder ekstra dåb 
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Juniorudvalget 
Jens Green Jensen, juniorleder 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-506365 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29,2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-522034 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Telf.: 01-532429 

Jens Schøn Poulsen, 
Lygtemagerstien 16,2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-583685 

Ynglingnyt: 
Udtagelsesstævnerne til VM i Gene

ve (Schweiz) 1984 er i fuld gang. 
Desværre kunne stævnet i SSF kun 
gennemføres med 1 sejlads om lørda
gen, hvor YD 31 med Lars F., Claus 
Sonne og Michael E. blev nummer tre i 
fin stil. Også de privatejede Ynglinge 
klarede sig fint med Epoxy (Jan Knud
sen) på en 7. plads. 

Hvis SSF'erne kan fortsætte den go
de stil, er der mulighed for 3 deltagere 
til VM 84. 

YD 24 med Torben Schmidt, Søren 
Rindal og Karl Henning Foged deltog i 
træningsstævnet i Lynetten. Samtidig 
lånte de vores Dorry med Lars Hau
schultz som skipper. 

Optimistnyt: 
Endnu engang har vi været så heldige 

at få foræret en optimistjolle via en gav
mild sponsor: 

Tak for den! 
Der er kun få ledige pladser tilbage på 
øvelsesaftenerne. 

Kapsejladsdeltagerne må holde sig 
underrettet via opslagstavle i juniorhu
set. 

Igen i år vil SSF deltage med flere jol
ler ved Holbæk Sejlklub's opti
miststævne 12.5.84. 

Der bliver fælles transport, idet en af 
»Optimistforældrene« (Poul Z.) har ar
rangeret en stor lastvogn til turen. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i StmcLSuj, SejlLføteJwUj. 

A 140 Kenneth Madsen 
Højbjerg Vænget 17, Herlev 

A 335 Speedy N. Larking 
Nygårdsvej 13, 0. 

A 488 Lasse Dam 
Adrianvej 20, S. 

A 527 Niels Petersen 
Bremensgade 64, S. 

A 903 Mogens Boesen 
Frederikssundsvej 128 C, Brh. 

A 941 Per Hjarsø 
Øresundsvej 33, S. 

A 965 Klaus Fog 
Rektorparken 1, SV. 

A 978 Allan Petersen 
Øresundsvej 16B, S. 

A 1037 Bent Kaufmann 
Dalføret 15, S. 

P 22 Birthe Lindhardtsen 
Rialtovej 9, S. 

J 3 Rikke M. Bruzelius 
Pallesvej 51, S. 

J 29 Sune Sørensen 
Hattemagerstien 26, S. 

Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkommende nummer af SSF. Protest 

skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 

14 dage efter offentliggørelsen. 

Fra Havneudvalget 

Rengøring af fisk ved vandhanerne er 
forbudt, da det lugter meget. 

Surfing i havnen er ligeledes forbudt. 
Vi opfordrer surferne til at være me

get forsigtige, når de er nødt til at 
krydse renden. 

Tak 
Hjertelig tak til alle de venner, der 

på min 60-års dag var med til at gøre 
denne dag festlig og uforglemmelig for 
mig. 

Holger Nielsen 
M/B Cherie 

Tak til Sundby Sejlforening for op
mærksomheden i anledning af min 60-
års fødselsdag. 

Holger Møller 
medlem A 868 

En tak til vennerne, der 1. april fejre
de min 65 års fødselsdag. 

Samtidig tak for 25 års nålen 
Harry Trudsøe 

6 
Tegn din bådforsikring I SSF 

Lystfartøjsforsikring 01 -131415 
Den nye sejler får fra starten -
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 

giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 
Holmens Kanal 22, 1097 København K 

£ 
S 
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Brætsejlere 
skal lære at passe på 

De er årsag til mange 
redningsaktioner 

Forud for den kommende sommer og 
sejlsæson udsender Søsportens Sikker
hedsråd specielle råd og vejledninger 
til brætsejlere. Det sker til trods for, at 
ingen af de 40, som ifølge årsrapporten 
fra Sikkerhedsrådet druknede i løbet af 
1983, var brætsejlere. 
Det fremgår af årsrapporten, at kun ca. 
10% af brætsejlerne dyrker deres sport 
»seriøst«, mens resten anser brættet 
for et stykke legetøj og gang på gang 
kommer i vanskeligheder og overser 
selv de mest elementære sikkerheds
regler. 
I de råd, Søsportens Sikkerhedsråd ud
deler til brætsejlerne hedder det bl.a., 
at brætsejleren skal passe på fralands
vind og i det hele taget orientere sig 
grundigt om vindretning og -styrke, in
den han sejler ud. Ligesom andre sejle
re opfordres brætsejlerne til at fortælle 
pårørende om sejladsen og forventet 
hjemkomst og, hvis noget galt skulle 
ske, blive ved sit bræt. 
Et helt kapitel i årsrapporten er helli
get andres syn på brætsejleren. Der 
fortælles her om en unødvendig red
ningsaktion, der blev sat i gang, fordi 
sejladsen inde fra land tog sig livsfarlig 
ud. To gange blev denne brætsejler 
bjerget i land med brug af bl.a. red
ningshelikopter og Falck-båd fra ky
sten. 
Ingen brætsejler var blandt de 40 om
komne, men derimod hele 16 fritidsfi
skere. Halvdelen af de druknede, 19 
ialt, ville efter al sandsynlighed være 
reddet, hvis de havde brugt rednings
veste, og redningsudstyr skønnes at ha
ve reddet 55 fra at drukne i farlige si
tuationer. løvrigt er tallet 40 druknede 
lavere end året før, hvor antallet var 45; 
dette til trods for, at sommeren 1983 
var lang og varm og bød på stærkt forø
get fritidsaktivitet på havet. 

(sakset fra Politiken) 

Slettede medlemmer pr. 15.3.84 

A 92 Leif Olsen 
Lygtemagerstien 10, S. 

A 93 Ole Christensen 
Sofiegade 2, K. 

A 104 Arne Fieron 
Holmbladsgade 76, S. 

A 208 Steffen Steen Wolff 
Græsbøl Alle 8, Ka. 

A 232 Søren Ebsen 
Callisensvej 6, Heil. 

A 234 Arne Thorsen 
Overdrevet 333, Hinn. 

A 239 Dorte Christiansen 
Brobergsgade 3, K. 

A 266 Bjørn Fl. Hansen 
Blåmejsevej 24, NV. 

A 270 Ib Hørby 
Søagerparken 40, Gr. Str. 

A 272 Keld Andersen 
Møntmestervej 6F, NV. 

A 277 Yvonne Rosenkilde-Ulbæk 
Arensborgvej 21, Ka. 

A 284 Arno Andresen 
Søndre Strandvej 18 A, Sol.Str. 

A 314 Ib Høier 
Hyben Alle 10, Ka. 

A 332 John Bissø 
Halfdansgade 41, S. 

A 571 Tommy Johansen 
Sverrigsgade 11, S. 

A 590 Michael Pedersen 
Engvej 55, S. 

A 627 Jette Husted 
Brobergsgade 3, K. 

A 637 Niels Johnsen 
Rodosvej 36, S. 

A 677 Axel G. Christiani 
Marstrandsgade 21, 0. 

A 789 Thorkild H. Rønsholt 
Tornegade 10, Rønne 

A 847 S. E. Gjerby 
Rytterager 48, Dragør 

A 958 Søren A. Zinglersen 
Linde Alle 14, Dragør 

A 1063 Glenn Jeppesen 
Højdevej 12, S. 

P 23 Ruth Kahn 
Njalsgade 4, S. 

P 46 Jonna Jeppesen 
H. C. Ørstedsvej 22, V. 

P 47 Annette Schoilborg 
Kastrupvej 147, S. 

P 61 Kenneth Melchert 
Sundholmsvej 45, S. 

P 68 Ib Petersen 
Amagerbrogade 175, S. 

P 150 Irene Stefansen 
Tagensvej 67, N. 

J 1 Morten A. Zinglersen 
Linde Alle 14, Dragør 

J 60 Uffe Stensgård Nielsen 
Peder Lykkesvej 64, S. 

J 72 Henrik Malberg 
Amagerbrogade 309, S. 

J 83 Søren Duus Jørgensen 
Messinavej 26, S. 

Til salg: 

Sejl sælges (mrk. »Syvertsen«) 
Storsejl - forlig 920 cm 

underlig 264 cm 
Genua 1- forlig 1075 cm 

underlig 550 cm 
Genua 2- forlig 987 cm 

underlig 443 cm 
Jan Sejrbo 
Sundbyvestervej 25 
2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-555623 

Skur købes 
P. Kansing 
Ndr. Fasanvej 146 
Tlf.: 01-871546 

Rustfri Primus (petrol) 
2 blus, med slingregrej og original på-
fyldningsslange, type Optimus 155, 

sælges for kr. 1.200,-
eJørgen Schandorff 

Hjulmagerstien 16, 2300 S. 
Tlf.: 01-5982 80 efter 16. 

Skur købes. 
Henvendelse til 

Dan Stockmann, 
Kirkegårdsvej 13,2300 S. 

Radial-Spiler, mrk. Elvstrom 
let brugt, ca. 45 m2 hvid sælges 
kr. 1.500, -

Svend Malm 
SHOPPEN 

11 



Kapsejladser og øvrige 
arrangementer 
i SSF1984 
1. halvår 

28.-29. april 
12.-13. maj 
2.- 3. juni 

17. juni 
22.-24. juni 

Ynglingestævne (udt. til DM) 
Windsurferstævne 

OPTI-stævne (udt. til DM) 
FAMI LI E-sej lads 
Sjælland Rundt 

ONSDAGSMATCHER, 1. halvår 

30. maj 6. juni 13. juni 20. juni 

Søsportens Sikkerhedsråd har sat 
de 10 bud på vers! 

navigator 
AP navigator Mark III: 
• Alle navigations-

funktioner 
• 20waypoints 
• Start/stopur - ur og dato 
• »Mand overbord« 

funktion 
• Ankervagt 
• Enkel 

betjening 
• Godkendt 

af Decca 
• Godkendt 

til 
kapsejlads 

Forhandler 
I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124 

01 -583045 

Læs her, hvad der kom ud af det. 

l.Lær at svømme før du falder 
over bord og dybet kalder; 
havets magt er meget stor, 
hjælp dig selv igen om bord. 

2. Lær at sejle, få lidt viden, 
det kan hjælpe meget siden, 
når du sikkert skal i land 
fra det farefyldte vand. 

3. Søens regler skal en sejler 
lære, så han ikke fejler, 
selv et simpelt sammenstød 
kan betyde andres død. 

4. Hold din båd i sikker orden, 
prøv at vis den slår rekorden, mens 
på land du blot kan stoppe, 
du på havet kun kan hoppe. 

5. Hvis dit udstyr er i orden, 
har du chancen - selv i torden -
for at komme hjem i havn, 
kun i så fald gør det gavn. 

6. Vejrudsigten bør man kende, 
ingen magt kan havet tæmme, 
hvis i tvivl - så bli' derhjemme. 

7. Store skibe, folk som bade, 
vis dog hensyn - gør dem glade. 

8. Bliv ved båden hvis den kæntrer, 
det kan dine chancer ændre 
for at blive set fra land -
båden er din redningsmand. 

9. Sprit skal bruges i kompasset 
- ikke hældes op i glasset, 

øl, det kan du få i land -
mens du sejler, skænk kun vand. 

10. En ting må du ikke glemme, 
at de venter på dig hjemme. 
Hvis du ej når frem i tide, 
bør du lade dem det vide. 
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Flagregler 
Da man i løber af en sæson ser man

ge mærkelige måder at flage på, brin
ger vi her i bladet flagreglementet, så 
vi her i SSF er i stand til at flage rig
tigt. 

Flagreglement 
Flagreglementet er udformet under 

iagttagelse af gammel søfartstradition, 
gældende folkeret og lovregler i flere 
lande. 

Flag, standere, vimpler o.l. skal sæt
tes omhyggeligt og være hele og rene. 
Et flag, der på grund af slidtage eller 
anden årsag er blevet ubrugeligt, skal 
brændes. 

Nationsflag 
Dansk flag (yachtflag), der føres på 

en båd som beskrevet under dette 
punkt, viser, at bådens ejer er dansk 
statsborger. Hvis båden ejes af flere, 
må den føre dansk flag, såfremt mere 
end halvdelen af båden er i dansk eje. 

En båd, der er let, må føre nationsflag 
hele døgnet. Flaget skal altid føres 
a) ved anløb af eller afsejling fra havn, 
b) ved anduvning af kyst, 
c) indenfor synsvidde af orlogsfartøj, 

lods- eller kystbevogtningsstation, 
d) på åbent hav, når båden er indenfor 

synsvidde af andet fartøj, samt 
e) i udenlandsk farvand. 

Fra disse regler kan der gøres undta
gelse, hvis båden deltager i konkurren
ce, hvortil der er fastlagt andre bestem
melser om føring af nationsflag, eller 
der foreligger anden praksis. 

Når båden ligger til ankers eller for
tøjet med besætning om bord, føres fla
get fra kl. 08.00 (i tiden november - fe
bruar kl.09.00) til solens nedgang eller 
til kl. 21.00, hvis solen går ned efter det
te klokkeslet. I havn, hvor der skydes 
flagskud, følges dette. I udenlandsk 
havn følges de sæder og skikke, der an
vendes der. 

Flaget føres på flagspil agter. En båd, 
der er let, kan dog føre flaget på mesan-
mast, hvor sådan findes, eller under 
gaffelnokken, hvis båden er gaffelrig-
get. På de nævnte steder må der ikke 
føres andet flag eller tegn. 

At hilse (kippe) med flag er en gam
mel over hele verden anvendt sø-
mandsskik, der bør følges. Det er frivil
ligt at hilse, men det er en pligt at be
svare en hilsen! 

Hilsen med flag foretages ved at hale 
flaget ned til % af flaglinens (flagspil
lets) længde regnet nedefra og fasthol
de det der, indtil hilsenen er blevet be
svaret, hvorefter flaget atter hejses i 
top. Hvis flagspillet er så lille, at en så
dan hilsen ikke kan observeres, eller 
hvis flaget er fastgjort til flagspillet, 
udføres hilsenen ved at løfte flagspillet 
op af sit beslag, fælde det horisontalt 
over hækken og fastholde denne stil
ling, indtil hilsenen er blevet besvaret. 
Flagspillet rejses derefter igen og pla
ceres i sit beslag. Ved hilsen på orlogs-
flag afventes, at dette hejses i top inden 
eget flag hejses i top respektive flagspil 
rejses og placeres i sit beslag. 

Flagning på halv stang sker for at 
hædre en afdød person. En båd, der er 
let, fører kun flaget på halv stang i det 
fald, at en afdød person findes om bord, 
eller at nogen af besætningen er faldet 
overbord og omkommet. 

Når flaget føres på halv stang, skal 
det være hejset til % af den normale 
højde. Flaget hejses altid først i top og 
hales derefter ned på halv stang. Ved 
nedhaling af flaget, ligesom hvis hilsen 
skal udføres med flag, der føres på halv 
stang, hejses flaget først i top. 

Destinationsflag (gæsteflag) 
Ved sejlads i udenlandsk farvand kan 

værtslandets nationsflag føres som de
stinationsflag. Det føres da under styr
bord saling. Destinationsflag hejses 
tidligst det døgn, hvor båden forlader 
sidste havn i hjemlandet for at gå direk
te til havn i det fremmede land. Det fø
res ikke længere end til og med første 
dag i hjemlandet. 

På både uden saling hejses destina-
tionsflaget i styrbord topvant med 
fastgørelse på vantet ca. %. af dets læng
de, regnet oppefra. 

Når destinationsflag føres, hejses 
klub- og foreningsflag m.m., som nor
malt føres under styrbord saling eller i 
styrbord vant, i stedet for under bag
bord saling eller i bagbord vant. 

Destinationsflag hejses og nedhales 
samtidigt med eget nationsflag, dog så
ledes, at nationsflaget sættes før og 
nedhales efter, at destinationsflaget 
hejses respektive nedhales. 

Klubflag 
Klubflag føres (hvis ikke andet følger 

af ovennævnte punkt) under styrbord 
saling eller, hvis der ingen saling er, i 
styrbord topvant, fastgjort ca. 1/4 af dets 
længde regnet oppefra. 

Klubflag kan også føres på stortoppen. 
På båd uden mast føres klubflaget på 
en gøsstage i stævnen. 

Klubflag må føres døgnet rundt. 
Hvis båden er registreret i flere for

eninger, bør man i klubhavn føre re
spektive organisations flag alene eller 
øverst af to eller flere klubflag. Samme 
princip bør følges ved eskadresejlads, 
samling eller anden aktivitet, der orga
niseres af en klub, i hvilken båden er re
gistreret. 

Stor (Fest) Flagning 
Stor flagning føres ved højtider, fe

ster o.l., når båden ligger til ankers eller 
fortøjet, og kan også føres ved anløb af, 
respektive afsejling fra havn, hvor stor 
flagning anbefales. Stor flagning hejses 
og nedhales samtidigt med nationsfla
get. 

Ved stor flagning forsynes båden fra 
for- til agterstavn over toppene med 
signalflag. Disse hejses i følgende ræk
kefølge fra forstavnen: 
flagene A, B, C, ciffervimpel 1, flagene 
D, E, F, ciffervimpel 2, flagene G, H, 1, 
ciffervimpel 3, o.s.v. 
OBS! I tabeller o.l. angives tider for so
lens nedgang med normaltid. I perioder 
med sommertid bliver uret stillet 1 ti
me frem. Hvor en tabel f.eks. angiver 
solens nedgang til kl. 20.53, skal klok
ken være 21.53 o.s.v. Flaget skal dog ik
ke hales efter kl. 21.00. 

KLUBHUS OG FESTER 

9. juni PEJSEAFTEN 
10. juni »Morgenbøn« 

ved jollehuset 
23. juni Skt. Hansbål kl. 21.00 
18. Aug. Fisketur 
15. sept. Svagføretur 
22. sept. West-tur 

Vi gør opmærksom på, at man ikke 
må nyde egne drikkevarer ved de nye 
borde foran klubhuset. 

13 



Bestyrer Malm SHOPPEN ER ABEN Bestyreren af gaskammeret 

for salg af: MALING-TOVVÆRK-BENZIN-DIESEL-TRAKTORLIN-SMØREOLIE 

ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL FREDAG MELLEM KL. 13.00 OG 17.00 
LØRDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 14.00 
SØNDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 12.00 

KØB I FORENINGENS EGEN BUTIK! 

»WE ARE SAILING« J. Bilde Jensen 

Korte fortællinger om sejlerlivet, 
gengivet efter rapporter og andre op
lysninger, som tilgår Søsportens Sik
kerhedsråd. 

Førerens tyngende ansvar. 
En sommerdag sidste år hørte Hals 

Lodseri opkald på VHF kanal 13 fra en 
turbåd. Det blev meddelt, at bådens fø
rer var besvimet, og at de to andre om
bordværende ikke var søkyndige og ude 
af stand til at sejle båden for sejl, og de 
kunne ikke få motoren startet. Bådens 
position blev opgivet til at være i det 
nordlige Kattegat ud for Hals eller Aså. 

Hals Lodseri besvarede opkaldet og 
opfordrede båden til at søge kontakt 
med Skagen Radio på kanal 16, for så 
kunne Skagen Radio bestemme bå
dens position og få yderligere oplysnin
ger om førerens tilstand og situationen 
iøvrigt. Derefter underrettede lodse
riet Kattegat Marinedistrikt. 

Hermed var søredningstjenesten 
alarmeret. En redningshelikopter blev 
sendt i luften fra Ålborg flyveplads for 
at lokalisere båden og for at tage sig af 

den bevidstløse fører. En orlogskutter i 
Frederikshavn blev sendt afsted for at 
assistere fartøjet. 

Skagen Radio fik kontakt med båden 
og bestemte dens position til at være 
på højde med Aså. Denne position blev 
bekræftet af et andet lystfartøj, som 
havde lyttet med på kanal 16, og som 
meddelte, at den havde en båd i sigte, 
som nok var den nødstedte sejler. 

Heloen (Helikopteren) og orlogskut
teren kunne så sætte kurs ret på den 
opgivne position. 

Da heloen nåede frem og ville tage 
»patienten« om bord, var denne imid
lertid kommet til bevidsthed og ønske
de ikke at forlade båden. Heloen fløj så 
til Aså, for der at afvente, at båden kom 
i havn og ellers være til rådighed, hvis 
»patienten« fik tilbagefald. 

En forbipasserende galease, som 
skulle til Aså tog båden på slæb, så or
logskutteren kunne returnere til sin ba
se. 

Ved ankomsten til Aså var politiet 
mødt op for at få klarhed over det skete, 
for det kunne jo være, at førerens hel-

bredssvigt skyldtes spiritus- eller nar
kotikapåvirkning (der foregår jo så me
get i vore dage). Bådens fører blev i en 
ambulance kørt til nærmeste hospital 
for undersøgelse, og politiet forhørte 
sig hos de to andre i båden og kikkede 
sig om i denne. 

Resultatet var, at der ikke blev kon
statere noget mistænkeligt eller ulov
ligt. Problemer med sejladsen på det 
åbne hav, usikkerhed med hensyn til 
navigeringen og besvær med motoren, 
som ikke ville fungere, havde været for 
meget for bådens fører. Han var ner-
vemæssigt brudt sammen, og på et vist 
tidspunkt var han besvimet. 

Ikke et ondt ord om det. Hellere være 
for meget ansvarsbevidst end for lidt, 
og det er en fæl og tyngende situation, 
at være ansvarlig for en båd og passage
rer, når opgaven synes uoverkommelig. 

Beretningen bringes for at give alle 
tursejlere det alvorlige råd, at de aldrig 
skal begive sig ud på sejlture, med min
dre de føler sig helt sikre på og har fuld 
tillid til, at de har den viden og kunnen, 
som er nødvendig for at klare de proble
mer og løse de opgaver, de som fører af 
deres båd kan komme ud for, og så skal 
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materiellet være i orden, og man skal 
være fortrolig med, hvordan det skal 
betjenes. 

Nogle læsere vil måske mene, at man 
skal tænke sig om mange gange og næs
ten stå i vand til halsen, før man giver 
et nødråb fra sig, for det er dog geval
digt, hvad der sættes i værk for at hjæl
pe, og man kan endog risikere, at poli
tiet stikker sin næse i sagen. 

Sådan skal man ikke tænke! Natur
ligvis skal man i en given situation 
overveje, om der er rimelig grund til at 
anmode om hjælp. 

Skønner eller føler man, at man har 
hjælp behov, ja, så skal man bare gøre 
opmærksom herpå. Alle på søen er ind
forstået med at hjælpe hinanden, og vi 
har en god og meget effektiv søred-
ningstjeneste, som er til rådighed, når 
det er nødvendigt, og de, der leder og 
virker i denne tjeneste, er søkyndige og 
forstår udmærket de foreliggende si
tuationer. Bevidstheden herom skulle 
gerne være med til at give sejlerne no
get af den tryghedsfornemmelse, som 
er nødvendig for at nyde sejladsen og 
for ikke at føle sejleransvaret tyngende. 

Den omtalte hændelse er ikke 
enestående. Tilsvarende eller lignende 
situationer forekommer hvert år. 

BLADET 
SØGER 

medlemmer, som kunne 
tænke sig at lave op

søgende arbejde 
til bladet. 

Henvendelse skal ske 
til bladets redaktør 

VIGGO HIND 

Videorecorder 
VHS 

" 2 9 0 :  
BEMÆRK! Vi har også 
mange Beta-modeller. 
Depositum: Farve TVkr. 200.-. 
Video kr. 300.-. 

Farve TV 22 ' 

' 195; 
De kan leje i 6 mdr. eller mere. 
Priserne her i annoncen er baseret 
på 12 mdr. 

Amagerbrogade 5 5  •  2 3 0 0  Kobenhavn S  

T l f . :  0 1  - 5 4 4 0 0 0  

VIDEO/IV 

'De bedste fjernsyns
udsendelser kom altid når 
jeg var ude at synge. 
Derfor lejer jeg i dag video 
hos D:E:R!" 

Debbie Cameron 

D.E.R. 1 
SERVICE 
GARANTI 

Når man er optaget af musik det meste af døgnets 
24 timer, kan det være svært at følge sine 

yndlingsudsendelser på tv. 
Derfor fik jeg video. Nu kan jeg se, hvad jeg har lyst til, når 

det passer mig bedst. 
Hos D:E:R fik jeg den hjælp, jeg havde brug for. 

Professionel vejledning af dygtige fagfolk samt 
den nyeste videomodel, der fungerer hver gang. 



Flere og flere får 
Kapitalpension i 

'•# Amagerbanken 

H v e r d a g e  L ø r d a g e  
S o n -  o g  

h e l l i g d a g e  

J a n .  X  1 1 - 1 5  X  

F e b r .  X  1 1 - 1 5  X  

M a r t s  1 0  - 1 8  9  1 5  X  

A p r i l  1 0 - 1 8  9 -  1 5  9 - 1 5  

M a i  

J u n i  

1 0 - 1 8  

1 0 - 1 8  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

9 - 1 5  
LYNETTENS 
BÅD SERVICE J u l i  1 0 - 1 8  9 - 1 5  X  

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

A u g .  1 0 - 1 8  9  1 5  X  
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
TIf. (01) 57 61 06 

S e p t .  1 3  1 8  9 - 1 5  X  Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
TIf. (01) 57 61 06 

O k t .  

N o v .  

j  1 3 - 1 8  

1 3 - 1 8  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

X  

X  

Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
TIf. (01) 57 61 06 

D e c  - 1 3 - 1 8  1 1 - 1 5  X  

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 

- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

STØT VORE ANNONCØRER 
DE STØTTER OS 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

: KASTRUP MARINE SERVICE«. 

KMS BÅDUDSTYR 
O Arne Olsen 

: KASTRUP MARINE SERVICE«. 

KMS BÅDUDSTYR yi Offset 
V \J t/7J Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

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



Svend Aage Larsen, 
Sundby Sejlforenings formand i årene 1962-1973 43. årgang 
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Medlemsblad for 

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

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset .... 01 -59 35 80 
Restaurationen 01 -58 32 96 
Havnekontoret 01-581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktør: 
Viggo Hind, Parkvej 77, 2630 Tåstrup .... 

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

T r y k :  A r n e  O l s e n  O f f s e t ,  Å r h u s g a d e  8 8 ,  2 1 0 0  K b h .  O ,  t l f  0 1  - 2 6 1 9  5 5  

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 

137323 
507323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 5844 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B 5, 2791 Dragør 5359 64 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 5939 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 557939 
John Nyeland Andersen, 
Ceylonvej 26, 2300 Kbh. S 972180 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Bente Bang Christensen, 
Viby Allé 27, 2770 Kastrup 
Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 

51 7530 

54 5844 
Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 59 8127 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 
Jolle
repræsentant: 

Janus Simonsen, 
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre 493508 

Motorbåds-
repræsentant: 

Preben Jacobsen, 
Krimsvej 17, 2300 Kbh. S . . . 58 65 75 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 
Frank OIPQPH 

Studsbøl Alle 25A, 2770 Kastrup . . 522310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

02-5246 75 
02-992352 

58 01 76 

"Txo. 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 30.4.84. 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Bente Bang Christensen fraværende 
p.g.a. sygdom, skolechefen Bjarne Lar
sen og motorbådsrepræsentanten Pre
ben Jacobsen begge fraværende p.g.a. 
arbejde. 
Punkt 1 Protokol: 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde 
oplæst af sekretæren og godkendt af 
bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Indkomne breve og takkekort blev 

oplæst af formanden. Der var bl.a. en 
indbydelse til SSF til at deltage i et 
møde i »Radio Amager«, der er en to
talradio, der er ved at blive etableret på 
Amager. 

Mødet afholdes på Kastrupgårds bi
bliotek i Kastrup. 

Der er nu blevet udfærdiget en liste 
over de medlemmer, der ikke jvf. vore 
love har taget deres vagttørn i vinter. 
Det drejer sig om 120 medlemmer, der 
alle vil blive opkrævet det en gang fast
satte beløb for ikke at have gået vagt. 
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Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at man nu 

har efterset »Bollen« samt udført en 
del reparationer af småskader. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Festudvalget meddeler, at man den 

23.6. fejrer Set. Hans Aften på sædvan
lig vis. Den 18.8. vil den årlige fiskekon
kurrence løbe af stabelen. Den 15.9. 
svagførefest og den 22.9. sejles turen til 
West. 

Der er blevet indkøbt 5 nye borde 
med bænke, der skal opstilles på plad
sen nedenfor terrassen. 

Standerhejsningen blev afviklet fint 
var man enige om i bestyrelsen. I sam
me forbindelse ytrede bestyrelsen stor 
begejstring for »Hoplapigerne« samt 
for Hornorkesteret. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Intet 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Samtlige øvelsesaftener både hos op

timister og hos ynglinge er besat. 
Juniorlederen fortæller, at man har 

prøvesejlet både den nye optimist og 
den nye motorjolle. Man er meget glade 
for og tilfredse med begge fartøjer. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Kapsejladschefen ytrer stor tilfreds

hed med den hjælp, der fra medlem
mernes side blev ydet i forbindelse 
med ynglingestævnet den 28.4.84. 

Brætstævnet, der skulle have været 
afholdt den 11. og den 12. maj, er blevet 
aflyst p.g.a. at man i Jyllinge afholder 
et lignende stævne, til hvilket mange 
allerede har tilmeldt sig. 

Den 2. og 3. juni afholdes opti
miststævne for A- og B-sejlere. Dette 
stævne vil samtidig være udtagel-
sesstævne for Østersøkredsen til DM. 

Firma Graae & Hilmand Olie vil eta
blere sponsoraftale med os, gående ud 
på, at SSF vil få 25 kr. for hver 1000 1 
olie, der købes af medlemmerne eller 
deres venner. Nærmere om det i juli
medlemsbladet. 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Ildslukkerne vil blive opsat på plad

sen den 8. maj 1984. 

Punkt 11 Bladet: 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet 

Mødet slut kl. 22.00 

sign. Hans Guldager 
formand 
Else Thuring 
sekretær 

Skrivelse til Miljøankenævnet: 

Vedr.: Luftpudebåd Malmo - Kastrup 
Lufthavn. 

Ifølge pressekommentarer finder der 
overvejelser sted gående ud på, at 
ovennævnte luftpudebådstrafik skal gå 
nord om Saltholm. 

I den anledning gør vi hermed 
opmærksom på, at en sådan trafik vil 
gå igennem Danmarks største fritids-
sejladsområde, der ligger mellem Flak
fortet og Saltholm. Endvidere ligger 
her en af de mest benyttede olympi-
adekapsejladsbaner, som samtlige kø
benhavnske sejlklubber benytter, incl. 
Kastrup Sejlklub. 

Hele området ligger udenfor er-
hvervsskibsfartens gennemsejling, selv 
flyvebådene respekterer områdets sta
tus. 

Skal luftpudebåden absolut sejle 
nord om Saltholm, må det foregå i det 
internationale sejlløb, d.v.s. nord om 
Flakfortet. 

Idet vi forventer, at vor skrivelse ta
ges med i overvejelserne, hører vi gerne 
nærmere i så henseende. 
København, den 9.5.84 

Med sejlerhilsen 
for Hans Guldager 
sign. Else Thuring 

sekretær 

Pressemeddelelse 

Tilsyn med afholdelse af duelig
hedsprøver for lystsejlere. 

Duelighedsprøverne for lystsejlere 
har i de senere år været kritiseret en del 
for de meget forskellige krav, der blev 
stillet til eleverne afhængig af, hvor 
prøven blev aflagt. 

Årsagen hertil var bl.a. Direktoratet 
for Søfartsuddannelsens manglende 
økonomiske mulighed for at føre tilsyn 
med prøverne samt for at vejlede de be
myndigede, for hvem prøverne aflæg
ges. 

Etableringen af den selvejende insti
tution, Søsportens Duelighedsprøve
kontor, har givet direktoratet mulighed 
for at intensivere sin vejledning om 
kravene til »Duelighedsprøve for lyst
sejlere«, og som det seneste har der i 
Svendborg været afholdt et seminar for 
direktoratets tilsynsførende, hvor kra
vene til prøven i sejlads, såvel til den 
praktiske som til den teoretiske delprø
ve, blev gennemgået med det formål at 
sikre en ensartet vejledning landet 
over. 

Deltagerne i seminaret kom fra hele 
landet ud fra ønsket om en passende 
geografisk spredning af de tilsynsfø
rende. 

sign. Finn Bergmann 
Direktoratet for Søfartsuddannelsen 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58 65 75 
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Svend Aage Larsen 
70 år 
Vor tidligere formand, æresmedlem 
Svend Aage Larsen, må den 1. Juli se i 
øjnene, at han da er blevet 70 år. Svend 
var formand for Sundby Sejlforening i 
årene fra 1962 til 1973 og bragte for
eningen ind i en periode med stabilitet 
og fremgang. 

I årene omkring 1962 var Sundby 
Sejlforening nede i en bølgedal; døn
ninger efter klubhusbyggeri og admini
strative problemer parret med person
lige intriger og en skæv økonomi gjorde, 
at foreningen måtte finde en stærk per
sonlighed, der uden tanke på familie og 
fritid kunne rette skuden op og give os 
vind i sejlene igen. 

Manden var Svend Aage Larsen. 
Hårde og drøje år fulgte, og det var ikke 
altid let for medlemmerne at se, om 
kursen stadig blev holdt med fradrag og 
tillæg af deviation på kompasset. Med 

barske ord og diktatoriske afgørelser 
blev kursen holdt ret fremad, skuden 
rettede sig atter op, og frem af tågen 
fremstod vi, en ny og stærk sejlklub 
takket være Svends utrolige energi fra 
morgen til aften. 

11973, da Svend trådte tilbage, kunne 
han overdrage formandsposten til sin 
efterfølger (i dette tilfælde undertegne
de) i sikker forvisning om, at foreningen 
var bragt på ret køl og i sin bedste form. 

Igennem årene bestred Svend talrige 
poster i foreningen og i Dansk Sejlu
nion, hvis hovedbestyrelse, han var 
medlem af i sin formandsperiode. Som 
i Københavns Sejl Union som formand, 
da staten på et tidspunkt var så gav
mild at tilbagesende en del af skatten 
på benzin, fordi vi ikke sled på vejnet
tet, blev Svend formand for Sejl Unio
nens benzinudvalg, der skulle dele sol 
og vind lige mellem de mange klubber, 
når pengene skulle uddeles. 

Det var et stort arbejde, der her blev 
gjort, og indtil den gavmildhed sluttede 

brat, fik klubberne, takket være hans 
administrative evner, hvert år tildelt et 
større eller mindre beløb til de slunkne 
kasser. 

For hans indsats i Dansk Sejlunion, 
for sejlsporten og for Sundby Sejlfor
ening kunne Dansk Idrætsforbund i 
1972 tildele Svend Idrætsforbundets 
hæderstegn i guld. 
I I de senere år har Svend nydt sit 
otium sammen med sin Erna og sin båd 
hver eneste dag i Sundby Sejlforening. 

Bestyrelsen og medlemmerne håber, 
at denne glæde kan vare ved mange år 
endnu. 

Til lykke! 
Hans Guldager 
formand 

Kapsejladser og øvrige 
arrangementer 
i SSF1984 
2. halvår 

10.-12. aug. 
25.-26. aug. 
1.- 2. sept. 
8.- 9. sept. 

16. sept. 
23. sept. 

7. okt. 
13. okt. 

Møn rundt 
Wayfarerstævne 

Klubmesterskab for joller 
Stoppenålsstævne 

Klubmesterskab for OPTI 
Forterne rundt 

Gordon Gin Cup 
Old Boys 

ONSDAGS-/LØRDAGSMATCHER, 2. halvår 

Onsdag: 8. aug. 15. aug. 22. aug. 29. aug. 5. sept. 
Lørdag: 8. sept. 15. sept. 22. sept. 29. sept. 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, fordi 

Renten altid er konkurrencedygtig. 
Mulighed for at låne op til 80%. 
Løbetid op til 10 år. 
Lave etableringsomkostninger. 
Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings
betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 
Ingen udgift til panthaverforsikring. 
Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle oplysninger om Danmarks 
bedste bådfinansiering 

Navn 

Adresse 

Postnr. . 

Telefon_ 

By 

J j  
Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Købmagergade 45 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01 - 15 21 51 

- søstærk økonomi. 



Dragør anker tilladelsen til 
luftpudebådene 
Skønt Tårnby kommune har trukket sin anke over 
tilladelsen til luftpudebådene tilbage, så er der stadig 
problemer - Dragør kommune sendte i går en anke til 
Miljøankenævnet 

Folkene bag den planlagte luftpude
forbindelse mellem Kastrup og Malmo, 
SAS, Øresundsselskabet og Køben
havns Lufthavnsvæsen, har stadig pro
blemer med »genstridige« lokale politi
kere. I går, mandag, sendte Dragør 
kommune en anke over tilladelsen til 
luftpudebådene til Miljøankenævnet. 
Og sammenslutningen af grundejerfor
eninger i Dragør og Tårnby anker også 
tilladelsen. 

Dragør kommune har 4 hovedpunk
ter som begrundelse for anken. De to 
vigtigste er fredningsspørgsmålet og 
fritidsområdet. 

Trods henvendelser til bl.a. Øre
sundsselskabet om hvorvidt luftpu
debådene skal sejle nord eller syd om 
Saltholm på ruten mellem Kastrup 
Lufthavn og Malmo, så har kommunen 
ikke fået noget svar. Skal luftpudebå
dene sejle syd om Saltholm, hvilket er 
den direkte vej, så vil det efter såvel 
miljøfolks som Dragør kommunes me
ning give væsentlige støjgener for det 
vigtige sælreservat på sydsiden af Salt
holm. 

Skønt Saltholm hører under Tårnby 
kommune, så er det altså Dragør kom
mune, der går på barrikaderne for sæ
lerne. På spørgsmålet om Tårnby kom
mune ikke har taget sig af den side af 
sagen, siger socialdemokraten Lis Hyl
lested, der er formand for Dragør kom
munes tekniske udvalg, at sådan skal 
det ikke forstås. - Vi vil bare gerne væ
re med til at beskytte sælreservatet, si
ger Lis Hyllested. 

Det andet vigtige punkt for at anke 
tilladelsen er hensynet til de mange fri-
tidssejlere, der også benytter det vand
område, som luftpudebådene skal igen
nem for at komme til og fra lufthavnen. 

Punkt tre i anken gælder den planlag
te kyststi, som luftpudebådene måske 
skal krydse. 

Endelig er der punkt fire, og det er 
støjproblemet. Efter at en ny rapport 
sagde, at luftpudebådene ville larme 
væsentligt mindre end først antaget, 
trak Tårnby kommune som bekendt 
sin anke tilbage. Men her siger Dragør 
kommune noget andet. - Sagen har væ

ret dårligt oplyst fra starten, og der har 
været meget kort tid til behandlingen. 
Vi er ikke sikre på, at der ikke er et støj
problem, siger Lis Hyllested til KT-Po-
sten. 

Et enigt teknisk udvalg i Dragør 
kommune står bag anken. Dragør kom
munalbestyrelse har ligesom Tårnby 
17 medlemmer. Flertallet udgøres af 
fem fra den tværpolitiske liste og fire 
fra Socialdemokratiet, oppositionen 
udgøres af en enlig fremskridtsmand 
og syv konservative - en af de konser
vative er lufthavnsdirektør Poul Ander
sen. 

sakset fra: 
Kastrup - Tårnby Posten 

Amagernyt 

FLAKFORTET 
Procedure vedr. gebyr for anløb af 
Flakfortet 

Årskort 1 
Fartøjer under DMUK-KSU-SBBU 

kan indløse årskort, der gælder for 
anløb af Flakfortet i tiden 1/1 - 31/12. 

Flakfortets sekretariat udsender til 
medlemsklubberne girokort, der stemp
les med klubnavn og udleveres til med
lemmerne. Medlemmet tilsender giro
kortet påført navn, medlems-nr. samt 
bådnavn og får derefter tilsendt 1 stk. 
mærkat påført klubnavn samt sit med
lemsnummer. 

Gebyr for årskort kr. 60,00 

Årskort 2 
Fartøjer iøvrigt under Danmarks Mo

torbåds Union og Dansk Sejlunion kan 
på samme betingelser som ovenfor få 
tilsendt årskort. 

Gebyr for årskort kr. 80,00 
Årskort 3 

Fartøjer uden tilhørsforhold til 
ovennævnte organisationer kan på 
samme betingelser få tilsendt årskort. 
Undtaget er fiskerifartøjer, skonnerter, 
galeaser o.lign. samt erhvervsdrevne 
fartøjer. 

Gebyr for årskort kr. 120,00 
Ovennævnte årskort kan købes ved 
henvendelse til restauratøren på Flak
fortet mod forevisning af medlemskort 
til en klub. Fartøjer uden tilhørsforhold 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
høvling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 
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kan ligeledes købe årskort samme sted, 
dog mod udfyldelse af et skema og be
taling på stedet. 

Gebyr iøvrigt 
Disse opkræves af restauratøren el

ler dennes stedfortræder, som er den 
daglige, øverste myndighed på Flakfor
tet, efter følgende retningslinier: 

Gebyret kan betales i restauranten 
eller ved påkrav. Fartøjsejeren modta
ger en kvittering samt en farvet tape til 
påsætning på fartøjet. 

Fritids- og fiskerfartøjer kr. 30 pr. dag 
Skonnerter/Galeaser o.l. kr. 50 pr. dag 
Erhvervsdrevne fartøjer kr. 100 pr. anløb 
Kajakker/kanoer/ 
rofartøjer o.lign. Gratis 
Anløb af arbejdsfartøjer til Institutio
nen Flakfortet og til restauranten samt 
statsskibe og fartøjer med besøg i re
staurant henligger gratis. 

Anløb af Flakfortet for deltagelse i of
ficielle klub- eller unionsarrangemen-
ter er gratis 

For Den Selvejende Institution 
Flakfortet 
Axel Aabye 
formand 

I de sidste dage i maj kunne Tuborgfonden ved direktør Ebbe Christiansen og direktør Kjerdsgaard 
overrække en pæn check, der sammen med donortation fra A.P.Møllers fond, Tipsmidlerne m.fl. udgør 
det økonomiske underlag for de påbegyndte renoveringsarbejder på Flakfortet. 
Overrækkelsen foregik foran en af de 4000 betonblokke, der skal sikre fortet for fremtiden. 

Pressemeddelelse 
Hjælp Flakfortet 

Igennem nogen tid har der været ført 
forhandlinger mellem de organisatio
ner, der står bag Flakfortet, om nødven
digheden af en eller anden form for be
taling for anløb af fortet. 

Københavns Sejlunion og Danmarks 
Motorbåds Union, der sammen med 
Friluftsrådet står bag den selvejende 
institution Flakfortet, er nu blevet eni
ge om en aftale, der for den organisere
de sejler er en billig fornøjelse. 

Aftalen går i enkelhed ud på, at du for 
kr. 60,00 om året kan løse et årskort for 
gratis anløb af fortet; du kan få udleve
ret hos din klub et girokort, og ved beta
ling af dette får du tilsendt en mærkat 
til båden; husk at der skal påføres klub
navn og medlemsnummer på girokor
tet. 

For klubber, der ikke er medlemmer 
af Københavns Sejlunion eller Dan
marks Motorbåds Unions københavns
kreds, kan der på samme betingelser 
indløses et årskort for kr. 80,00 pr. 
fartøj, hvis den pågældende klub er 

medlem af Dansk Sejlunion eller Dan
marks Motorbåds Union. 

Nogle klubber ønsker ikke at være 
medlem af noget som helst, og ligele
des findes der sejlere, der vil stå uden 
for tilhørsforhold til en klub; for disse 
kategorier er prisen kr. 120,00. 

Et enkelt anløb, uden at man har 
indløst et årskort, koster kr. 30,00 pr. 
dag; for skonnerter, galeaser og erh-
vervsfartøjer gælder andre betingelser. 
Er man sejlet hjemmefra uden at have 
fået indløst et kort, kan der hos restau
ratøren på Flakfortet købes en mærkat 
mod forevisning af klubmedlemskort, 
der er gyldigt. 

Det er med vemod, vi må forlade tan
ken om, at det er gratis at anløbe sejler
nes ø. Men, som det er mange bekendt, 
er der nu igangsat store renoveringsar
bejder både på ydermolerne og i fortets 
indre med tilskud fra Københavns 
Kommune, A.P.Møllers fond, Tuborg
fonden, tipsmidlerne m.m. Skal dette 
fortsætte, er det nødvendigt, at også 
brugerne, d.v.s. vi, yder en indsats øko
nomisk. 

navigator 

Forhandler 
I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124 

01 -583045 

AP navigator Mark III: 
• Alle navigations-

funktioner 
• 20 waypoints 
• Start/stopur - ur og dato 
• »Mand overbord« 

funktion 
An 
Enkel 
betjening 
Godkendt 
af Decca 
Godkendt 
til 
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Junior 

Juniorudvalget 
Jens Green Jensen, juniorleder 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-506365 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29,2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Telf.: 01-522034 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Telf.: 01-532429 

Jens Schøn Poulsen, 
Lygtemagerstien 16, 2300 Kbh.S. 
Telf.: 01-583685 

Optimistnyt: 
Der er stor aktivitet blandt optimist

sejlerne, og det er meget glædeligt, at 
så mange forældre er aktivt engageret, 
når deres »små« poder skal på vandet. 

Ved kapsejladsstævnet i Holbæk var 
der som tidligere et stort hold fra SSF. 

Det blæste ret kraftigt og vore sejlere 
klarede sig rimeligt godt og var godt 
trætte, da de kom hjem. 

Ikke mindst havde de »deltagende« 
forældre en hyggelig dag. 

Ved Kastrup Sejlklubs stævne slog 
SSF til på B-banen, idet Henrik Heger 
blev suveræn vinder med Lene Lind
hardtsen som nr. 2. 

På A-banen holdt vore deltagere sig 
ca. midt i feltet. 

Vort eget stævne den 2.-3. juni blev 
et godt stævne, hvor der foruden selve 
sejladserne var arrangementer på land, 
bl.a. sponseret af Mc. Donald. 

DER, tv- og video udlejningsfirmaet, 
var ude at optage stævnet på video. 

Øvelsesaftenerne i juli måned er ind
stillet; det er dog muligt at forældre 
kan aftale med juniorudvalget eller en 
af brovagterne om sejlads med klub
bens optimistjoller. 

Optimiststævne 
Optimiststævnet i weekenden 2.-3. 

juni d.å. blev arrangeret under rigtig go
de vilkår. 

Vinden var frisk og gav grobund for 4 
gode sejladser fordelt med 2 pr. dag. 

For A-sejlernes vedkommende var 
der tale om sidste afdeling af udtagel-
sessejladserne til Danmarksmester
skaberne for OPTI-joller. 

Der mødte 9 A- sejlere og 18 B - sejle
re. 

Efter lørdagens sejladser var der pøl
ser og sodavand til deltagerne, som 
også hyggede sig med lidt vandleg. 

Efter søndagens to sejladser var man 
klar til at kåre vinderne af de 2 klasser, 
samt udpege de tre optimistsejlere, 
som skal videre i kampen om Dan
marksmesterskabet 

A-sejlerne placerede sig således: 

Nr. 1 Jesper Wieder DS 
2 Lars Petersen KS 
3 Theis Nielsen DS 
4 Claus Zastrow SSF 
5 Michael Appel DS 
6 Lars Rønsholt SSF 
7 Anders Rønsholt SSF 
8 Thomas Ågaard DS 
9 Søren Jensen SSF 

B-sejlerne placerede sig således: 

Nr. 1 Jesper Grodal og 
Torben Hansson, 
begge Farum Sejlklub 

3 Thomas Lykke ASS 
4 Lene Lindhardtsen SSF 
5 Jan Christensen ASS 
6 Frank Henriksen DS 
7 Thue B. Andersen DS 
8 Henrik Heger SSF 
9 Jesper Havsberg KS 

10 Tonny Poulsen SSF 
11 Casper Nielsen KS 
12 Peter Jensen ASS 

og 12 Morgan Nymann KS 
14 Thomas Christensen ASS 
15 Marlin Jacobsen ASS 
16 Denis Nielsen KS 
17 Jackie Henriksen SSF 
18 Bo Pedersen KS 

(Ynglinge-nyt) 

Til lykke, til lykke med »Sølvynglin
gen«, som blev vundet af Team Dracu
la, Team Epoxy og Team Einer. 

Som nævnt i sidste nummer var der 
mulighed for at SSF kunne få 3 deltage
re med til VM 84 i Geneve (Schweiz). 

Det lykkedes med stor succes. 
D 63 Team Dracula, D 99 Team Epo

xy og klubbåden D 31 Team Einer har 
alle kvalificeret sig via udtagelsessej-
ladserne i foråret. 

I ønskes alle god vind, og vi krydser 
fingre for gode resultater. 

Da deltagelses- og transportudgifter 
vil blive store, er det i skrivende stund 
besluttet, at ynglingesejlerne vil arran
gere en indsamling blandt medlem
merne. 

Store som små bidrag vil blive mod
taget med glæde. 

Øvelsesaftnerne i juli måned er ind
stillet medmindre du har aftalt noget 
andet med din fører. 

TUBORG CUP 
i Kastrup 
d. 26.-27. maj 
blev afholdt for både i følgende klasser: 

H-både, folkebåde, X79 samt opti
mistjoller. Fra Sundby deltog 4 A sejle
re og 3 B sejlere. 

Lørdag morgen blev jollerne trukket 
ud til Kastrup af »Kristine« og »Tryk
sen«, hvorefter de blev gjort sejlklare. 
Kl. 11.30 var der skippermøde på jolle
pladsen; herefter spiste sejlerne fro
kost, og kl. 13 gik første start. Man sej
lede på to baner, henholdsvis NØ og SØ 
for lystbådehavnen. Der blev afviklet 
to sejladser i svag vind fra sydøst om 
lørdagen. Søndagens eneste sejlads 
blev omsider afviklet under ret vanske
lige forhold med vind fra skiftende ret
ninger (0-1 m/sek. opfriskende til 2, 
som John Petersen spøgefuldt udtalte 
sig ved søndagens skippermøde). 

Vore B sejlere gjorde sig særligt 
bemærkede denne week-end, idet Hen
rik blev suveræn vinder, Lene nr. 2 og 
Jackie nr. 7. 

Blandt A banens 11 deltagere slutte
de vore nybagte A sejlere på en 7., en 8. 
og to 10. pladser. 

8 



PONDUS CUP 
Holbæk, lørdag d. 12. maj 1984 

Med sidste års Holbæk-tur i frisk 
erindring skyndte vi os at melde os, da 
Holbæk Sejlklub og Den Danske Bank 
igen i år indbød til stævne for uøvede og 
øvede optimister samt europajoller. 

Vi mødtes i SSF kl. 7.15, og da var alt 
klart, d.v.s. jollerne var læsset på en 
lastvogn, og alt grejet var samlet, hvor
efter vi i samlet trop satte kurs mod 
Dragerup ved Holbæk. Vi var fremme 
kl. 8.30, så bådene kunne blive gjort klar 
inden skippermødet kl. 9.00. Her blev 
det oplyst, at vinden var nord - nordøst
lig, og at det blæste 10 m/s. 

Først blev de 56 øvede sejlere sendt 
afsted, idet der var meget langt, ca. 45 
min. sejlads på kryds, ud til banen. Der 
stod en del krapsø i fjorden, hvilket 
betød, at mange var våde inden første 
start. 

Søren J. havde rorhavari i første sej
lads. Dog havde han lånt et andet, men 
det passede så dårligt i beslagene, at 
han sejlede ind efter anden sejlads. Sø
ren S., Lene, Claus, Tonny og Anders 
udgik også, da de alle var våde og kolde. 
Lars kunne nyde sin medbragte frokost 
på fjorden og sejlede så de to sidste sej
ladser med. 

Banen for de 42 uøvede var lagt lige 
uden for havnen. Fra SSF deltog Hen
rik og Jackie. Her gik det livligt til: een 
kæntrede og to stødte sammen, så en 
jolle fik hul i siden. Mange udgik på 
grund af det blæsende vejr. 

De voksne og de mindre søskende, 
der var med, havde en dejlig dag. Der 
var rigtig tid til hyggeligt samvær med 
fælles frokost og kaffe. Ungerne havde 

det dejligt med leg og boldspil. 
I år var der ingen præmier til SSF. 

Hos de uøvede blev Jackie nr. 19 skarpt 
forfulgt af Henrik, som blev nr. 20. Hos 
de øvede var vor bedste placering en 23. 
plads. 

Ved 18.30 tiden var vi hjemme igen, 
og vi kunne - godt trætte af sol og vind -
sige tak for en dejlig dag. 

Der var engang! 
På væggen i KDY's klubhus er der nu 
en stor, hvid plet, hvor i fordums tid 
hang en flot vandrepræmie - nemlig en 
halvmodel af en Yngling i sølv. 

En kold og blæsende morgen i juni 
1984 drog 3 ynglinge fra Sundby Sejl
forening nordpå til Øresunds sejlklub 
Frem for at vinde dette trofæ, som i 
umindelige tider har været i KDY's eje, 
og før det i Tårbæks, som tegn på deres 
kundskaber udi Yngling-holdsejlads. 

Men denne gang var det alvor! 
Mandskaberne på Einer, Epoxy og Dra
cula - de tre både, som skal til VM i 
Schweiz i år - var fast besluttet på at vi
se de nypolerede hækspejl til de andre 
deltagere. Da programmet blev præ-
sentert for vikingerne fra Sundby, blev 
det klart, at den moralske finale ville 
blive sejlet om lørdagen mellem Sund
by og KDY's førstehold, bestående af 
verdensmesteren fra 1983, KDY's pro
fessionelle træner og »Psychopaten«. 

Den første sejlads, som havde to 
starter, hver med tre hold (9 både), vi
ste klart rangfølgen. I den ene start slog 
Sundby Rungsted og Frem, og i den an
den slog KDY's førstehold samme 
klubs andethold og Tårbæk. I næste 

sejlads var der tre starter, og her mød
tes SSF og KDY. 

Efter en tæt, samlet start i 6,1 m/s 
lykkedes det »Psychopaten« at komme 
først omkring krydsmærket, fulgt af en 
stadig tæt klump af både. Efter de to 
skæringer med uforandret stilling luk
kede Sundby mesterligt verdensme
steren ude i bundmærkerundingen, og 
så blev Dracula beordret til at sejle 
ham i skoven (vi så ham ikke siden). På 
andet kryds sejlede »Psychopaten« sig 
ned på en tredieplads, fulgt af Epoxy, 
mens Jørgen Ring lå forrest med Einer 
lige i hælene. På lænsebenet skete der 
ingenting, så på sidste kryds var SSF 
bagud i den samlede stilling. Vi skulle 
forbedre en af vore placeringer for at 
vinde; altså tog Einer den opgave på sig 
at lokke Jørgen Ring og »Psychopaten« 
ud i søen og modstrømmen, mens Epo
xy halede hjem i sejlene og for forbi hele 
dynen - de måtte ligge underdrejet ved 
mållinien, da de ventede på resten for 
at se, om det var nødvendigt at hjælpe. 

Det var det dog ikke - selv om Jørgen 
Ring gjorde, hvad han kunne for at 
bremse Einer, stak Einer af, fik fri vind 
og kunne med et par meters forspring 
gå i mål som nr. 2. På grund af Draculas 
specialopgave måtte de nøjes med en 5. 
plads foran verdensmesteren og var så
ledes de eneste, som fik flere points 
end nødvendigt. De to sejladser om 
søndagen var nærmest en formalitet, 
og både SSF og KDY vandt deres star
ter, og sådan gik det til, at SSF's hold 
for første gang nogensinde fik sit navn 
på navnepladen under »Sølv-Ynglin
gen«. 

Og hvis du tror, vi lyver - så kan du 
bare se nede i SSF's klubhus. 

Med venlig hilsen 
Sundby International Yngling Team 

YD-31-63-99 

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb 
Barsebfick 10,5 

Bellevue bro 7,1 

Bøgestrømstønden 36,4 

BSckviken 14,8 

Dragør 5,0 

Drogden fyr 8,5 

Espergærde 20,0 

Fakse Ladeplads 36,8 

Flakfortet 4,0 

Gilleleje 34,6 

Hellerup havn 4,7 

Helsingør, nord 23,2 

Hesnæs havn 60,5 

Hornbæk 29,6 

Humlebæk 18,9 

Hundested 54,0 

Helsingborg 22,8 

HGganas 33,4 

Kallehave 47,4 

Kastrup 2,1 

Klagshamn 12,1 

Klintholm havn 47,0 

Kyrkbacken 14,9 

Køge 25,2 

Landskrona 14,6 

Langelinie lystb.havn 3,1 

Limhamn (gennem Drogden).. 11,7 

Lomma 14,1 

Lund 32,0 

Malm6 13,1 

Middelgrundsfort 3,7 

M6lle havn 38,4 

Nivå 16,5 

Nyord 44,8 

Præstø 43,8 

Rungsted 13,8 

Råå 20,2 

Rødvig 29,0 

Rørvig 57,0 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 

Saltholm (Lusebro) 3,3 

Skanor 16,5 

Skovshoved 6,1 

Sletten 17,9 

Snekkersten 20,8 

Stege 49,2 

Stevns fyr 25,0 

Strandmøllen 9,0 

Stubbekøbing 59,5 

Svanemøllen lystbådeh 4,1 

Tårbæk 7,7 

Vedbæk 11,5 

Viken 29,2 

Vordingborg 58,0 

Ålaboderne 17,2 
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• 

Pinse 1984 
Den pejseaften, Bente og Vagn havde 
lagt op til, blev alle tiders succes. Der 
var ikke et eneste dødt punkt på hele 
aftenen. Aldrig så snart var det ene or
kester ude for at hvile sig, før der var 
afløsere; og hvis der ikke var musik, var 
der fællessang. 

Vore svenske gæster var meget impo
nerede, men som Vagn sagde til dem: 
Sådan har vi det hver lørdag!! 

Om de troede helt på det, vides ikke, 
men glade for festen var alle. 

Pinsemorgen var der morgenbøn på 
nordre mole med det sædvanlige store 
traktement af rundstykker med små 
genstande til. Hornblæserne var der 
sammen med Hoplapigerne, og forstå 
det, hvem der kan: de var meget friske 
at se på trods den hårde aften, de lige 
kom fra.Der var mange, der var flere ti
mer om at nå fra jollepladsen og ind i 
klubhuset. Flere steder på vejen var der 
små listige steder, hvor der kunne fås 
en enkelt øl, så det kunne jo godt tage 
sin tid. 

Det var en god Pinse; tak til Bente og 
Vagn og alle de, der hjalp dem. 

red. 
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fcllUST Kære Jørgen! Jollebroen mm 
De af jer, der endnu ikke har været på 

havet, vil blive overrasket, når I sejler 
rundt i farvandet ved Svalerumpen, for 
der befinder sig 8 stk. mærker, som det 
fremgår af billede (l.).Det er SSF's 
olympiadebane, som I frit kan bruge. 

Udlægningen blev ledet af Wolte med 
hans lille kæledægge AP'eren samt 
hans udmærkede assistent Henning 
Skæg og et bundt jollesejlere. 

Tak for hjælpen. 
Jens var træt,... så han måtte have 

hjælp af kranen til de små (?) klodser, 
som holder mærkerne på plads!! 

Hvis der er nogle af jer, der opdager, 
at der er noget galt med mærkerne, så 
lad os det lige vide i jolleafdelingen. 

Jollerepr. 

(1.) Her er beviset - og billedet er ikke taget i 
mit badekar! 

ÆRESMEDLEM 
Ja så lykkedes det for herrehåndbold at få 
gjort Jørgen Friland til Æresmedlem. 
På hovedbestyrelses mødet i februar blev 
det vedtaget af Jørgen Friland kunne blive 
Æresmedlem af hele CIK „TAK TIL DE 
ANDRE AFDELINGER" Jørgen har i mange 
år været med i bestyrelsesarbejdet som 
formand i mange år hvor han også spillede 
på vortl hold, kasserer, bestyrelsesmed
lem og holdleder for vort 1. hold samt med 
til at starte støtteforeningen, hovedfor
mand 1967-69 vi ønsker Jørgen tillykke. 

Jens Wolke 

Pinsemorgen blev der af mange ikke-
jollesejlere observeret nogle mærkelige 
jernstativer med højt græs imellem. 
Flere ville have at vide, hvad det var, og 
sør'me om ikke det var stativet til jolle
broen, der endnu lå oppe på land. Janus 
har flere gange skrevet i bladet, at der 
skulle mødes op for opsætning af denne 
jolle- og badebro, men den kan måske 
ikke findes for græs? 

red. 

Vi i Jolle- og brætafdelingen, der gen
nem tiderne også har nydt godt af dit 
gode kammeratskab og din hjælpende 
hånd, vil ønske dig til lykke med din 
udnævnelse til æresmedlem af CIK. 
TILLYKKE! 

Jollerepr. 
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der de næste tre år - ha-ha! Vi må ikke 
glemme at rose Basse for den smukke 
måde han flakkede rundt om mållinien 
på. Alle nåede at se, at nu var han kom
met. 

Resten af dagen gik med fællesspis
ning ved et meget langt bord, sat på 
plads af de først ankomne, så alt var på 
plads, da Hans kom ind. 

red. 

Familiesejladsen 
1984 

Det er jo ikke egentlig kapsejlads, vi 
sejler; det er et mindre show, hvor alle 
uden egnet båd eller kendskab til kap
sejlads kan være med, men alligevel var 
starten virkelig god. Den var et ver
densmesterskab værdig. Hele sejlad
sen igennem var der jævn vind, og ikke 
mere end at alle kunne nyde det; det er 
jo en familiedag. 

Sjalle kom først i mål og vandt igen i 
år den store rædsel af en vandrepokal, 
Sven Malm har udsat. Hvis han vinder 
den til ejendom næste år, kan han jo 
udsætte den til den sidste båd over li
nien, så er Hans Guldager jo sikker vin-

Sjalle henter Rædselen 

De bærer stadig øl ind 

Sidste mand lukker Lilli og Jørgen uddeler 

Mon Basse går over nu? 
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DS - nyt juni 1984 

Støtte fra Tuborgfondet til sejlsporten 1983 

Vedbæk Sejlklub 
Korsør Sejlklub 
Nakskov Sejlklub 
Sejlklubben Lynetten 
Struer Sejlklub 
Svaneke Sejlklub 
Præstø Sejlklub 
Hundige Bådeklub 
Hellerup Sejlklub 
Vallensbæk Sejlklub 
Sejl- og Motorbådsklubben Frem, Odense 
Kastrup Sejlklub 
Søværnets Idrætsforening 
Assens Sejlklub 
Dansk Sejlunion - OL 
DSO 

Optimistjolle 
Optimistjolle 
Optimistjolle 
Flipperjolle 
Laser 
Laser 
Laser 
Hjælp til 606 
Hjælp til 606 
Hjælp til Juniorbåd 
Hjælp til KDY 15 kvm. 
Hjælp til Skolebåd 
Hjælp til Folkebåd 
Videoanlæg 
470 - jolleprojektet 
Tilskud til IODA-regatta 

lait 
Flakfortet 
Sikkerhedsbrochure for brætsejlere 
Fra Tuborg Bryggerierne: 
Tilskud til ny Tornado 
(Trine og Paul Elvstrøm) 

238.800 kr. 
30.000 kr. til el-kabel 
25.000 kr. 

50.000 kr. 

Tuborgpenge ialt 343.800 kr. 

Hjertelig Tak! 

Kære Annie! 
Andetsteds i bladet takker du for 

opmærksomhed i anledning af din 50 
års dag. Det er os, der skal takke for alle 
de mange år, du har hjulpet SSF. Alle 
medlemmer har nydt godt af dit store 
arbejde inde på kontoret. Vi håber, du 
vil holde ud mange år endnu. Torsdag 
aften på kontoret vil ikke være det sam
me uden dig siddende på den ene side 
af skrivebordet. 

red. 

Bestyrer Malm SHOPPEN ER ÅBEN Bestyreren af gaskammeret 

for salg af: MALING -TOVVÆRK-BENZIN-DIESEL-TRAKTORLIN-SMØREOLIE 

ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL FREDAG MELLEM KL. 13.00 OG 17.00 
LØRDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 14.00 
SØNDAGE MELLEM KL. 9.00 OG 12.00 

KØB I FORENINGENS EGEN BUTIK! 
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Sejlerskolen! 

Husk! - Der er mødepligt til de aftalte 
sejleraftener, og hvis du er forhindret, 
da meld afbud til en på holdet. Det er 
en kedelig sag at vente, måske forgæ
ves, på andre. 

Juli er feriemåned, og det gælder 
også sejlerskolen. Der er dog ikke noget 
til hinder for at træffe aftaler indbyrdes 
mellem instruktør og elever for at ud
nytte den gode sommertid så godt som 
muligt. 

Jo flere timer på vandet des bedre for 
alle parter. 

Jeg vil ønske jer alle en god ferie og så 
på gensyn i august. 

Skolechefen 

6 
Lystfartøjsforsikring OM 31415 

fe 

Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 

giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet teÉf 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 København K 

Tak 
Tak til SSF, venner og bekendte for de 
mange flotte blomster og gaver, vi fik til 
vort guldbryllup. 

Lilly Sv. Aage Petersen 
M/S Britt 

Hjertelig tak til bestyrelsen og ven
ner i SSF for opmærksomheden på min 
70 års fødselsdag. 

Christian Kouring 

En hjertelig tak til bestyrelsen og 
venner i SSF for opmærksomheden på 
min 50 års dag. 

Annie Lindqvist 

Til salg: 
Sejl sælges (mrk. »Syvertsen«) 

Storsejl - forlig 920 cm 
underlig 264 cm 

Genua 1- forlig 1075 cm 
underlig 550 cm 

Genua 2- forlig 987 cm 
underlig 443 cm 

Jan Sejrbo 
Sundbyvestervej 25 
2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 5623 

Rustfri Primus (petrol) 
2 blus, med slingregrej og original på-
fyldningsslange, type Optimus 155, 

sælges for kr. 1.200,-
Jør gen Schandorff 

Hjulmagerstien 16, 2300 S 
Tlf.: 01-598280 efter 16. 

Skur købes. 
Henvendelse til 

Dan Stockmann, 
Kirkegårdsvej 13,2300 S. 

Radial-Spiler, mrk. Elvstrøm 
let brugt, ca. 45 m2 hvid sælges 
kr. 1.500,-

Svend Malm 
SHOPPEN 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Sundj&y, SejtlføMJWUj, 

A 41 Edvin Ørnhorst 
Voldboligerne 2, K. 

A 76 Eddie Koldin 
Kastrupvej 160 B, S. 

A 93 Ebbe F. Møller 
Poppelrækken 3, S. 

A 95 Ib A. Evensen 
Lugano vej 6, S. 

A 232 Kjeld Clemmensen-Rotne 
Sæterdalgade 5, S. 

A 234 Aksel Vest 
Lobeliavej 19, S. 

A 239 Lillian Hansen 
Lyongade 13, S. 

A 266 Nils Bach Laursen 
Reberbanegade 47, S. 

A 270 Ingrid Hoffgaard 
Lyneborggade 20, S. 

A 272 Rene Bachau 
Woltersgade 16, S. 

A 277 Arne Fieron 
Holmbladsgade 76, S. 

A 314 Jens G. Østergaard 
Sankelmarksgade 2, V. 

A 640 Anker Riis Hansen 
Krudttårnsvej 185, Dragør 

A 1009 Jens Kronborg 
Prøvestens Allé 8, S. 

J 1 Frederik Schumann 
Heklas Allé 5, S. 

J 47 Andreas Harild 
Østerdalsgade 4, S. 

J 54 Jon Schumann 
Heklas Allé 5, S. 

J 60 Jakob Lauring 
Heklas Allé 7, S. 

J 67 Per Hessner Hansen 
Prags Boulevard 2, S. 

Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkommende nummer af SSF. Protest 

skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 

14 dage efter offentliggørelsen. 

~ •• 
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VIGTIG MEDDELELSE 
10% rabat på DSB-færgebilletter til 
alle DS-medlemmer 

Dansk Sejlunion har primo maj 
indgået aftale med DSB om overførsel 
af personbiler på DSB overfarter. 

Aftalen omfatter overførsel af per
sonbiler og varebiler indtil 6 m længde 
og en tilladt totalvægt på indtil 2500 kg 
med eller uden bådtrailer eller cam
pingvogn på nedennævnte overfarter: 

Halsskov - Knudshoved 
Kalundborg - Århus 
Bøjden - Fynshav 
Helsingør - Helsingborg 
Gedser - Warnemiinde 
Rødby færge - Puttgarten 

Aftalen er gældende indtil 31.03.1985 

Priserne regnes efter de til enhver tid 
gældende takster og bestemmelser. I 
de således regnede priser yder DSB en 
rabat på 10%. 

Billetterne til DSB overfarterne kø
bes kontant hos DSB. 

Refusion af rabatten sker på følgende 
måde: 
A) Sejlklubben indsamler og indsen

der, inden den 01.10.1984 og 
01.04.1985, egne medlemmers bil-
letter/refusionsbilag til Dansk Sej
lunion. Refusionsbilag får hos klub
ben. 

B) Dansk Sejlunion afregner med 
DSB på grundlag af indsendte bil-
letter/refusionsbilag og udbetaler 
rabatten til sejlklubberne, der af
regner med egne medlemmer. 

Vi håber, at DS medlemmerne får 
glæde af ordningen og vil benytte sig 
flittigt heraf. 

Med venlig hilsen 
DANSK SEJLUNION 

Mønttelefon 
Ude på nordre mole er der sat en mønt
telefon op. Den sidder for enden af 
skurrækken op mod jolleskuret og har 
nr. 01-594719. 

Den er sat op efter opfordring fra jol
lesejlerne, så de skulle have nemmere 
ved at få fat i jolleskuret, hvis der skulle 
ske dem noget under sejlads. 

Videorecorder 
VHS 
Pr. md. 

fra 

Farve TV 22 
Pr. md. 

fra 290; 195; 
BEMÆRK! Vi har også 
mange Beta-modeller. 
Depositum: Farve TV kr. 200.-. 
Video kr. 300.-. 

De kan leje i 6 mdr. eller mere. 
Priserne her i annoncen er baseret 
på 12 mdr. 

VIDEO/TV 

"De bedste fjernsyns
udsendelser kom altid når 
jeg var ude at synge. 
Derfor lejer jeg i dag video 
hos D:E:R!" 

Debbie Cameron 

D.E.R. i 
SERVICE 
GARANTI 

Når man er optaget af musik det meste af døgnets 
24 timer, kan det være svært at følge sine 

yndlingsudsendelser på tv. 
Derfor fik jeg video. Nu kan jeg se, hvad jeg har lyst til, når 

det passer mig bedst. 
Hos D:E:R fik jeg den hjælp, jeg havde brug for. 

Professionel vejledning af dygtige fagfolk samt 
den nyeste videomodel, der fungerer hver gang. 



Flere ojg flere får 
Kapitalpension i 

~f Amagerbanken 

Hv erdage Lordage 
Son-  og  

he l l igdage 

Jan X 11-15 X 

Febr .  X  11  -15  X 

Mar ts  10-  18  9  15 X 

Apr i l  10  -18  9  15 9 -15  

Ma|  

Jun i  

co 
co 

o
 o

 

9-15 

9  15 

9  15 

9 -15  
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Ju l i  0 18 9 -15  X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug.  10  -18  9  15 X 
Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
TIf. (01) 57 61 06 

Sept  13  18  9 -15  X Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
TIf. (01) 57 61 06 

Okt  

Nov 

13-  18  

13-  18  

9  15 

9 -15  

X 

X 

Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
TIf. (01) 57 61 06 

Dec - 13-18 11-15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

S.S.F 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

STØT VORE ANNONCØRER 
DE STØTTER OS 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

^— KASTRUP MARINE SERVICE*. 

KMS BÅDUDSTYR 
V \J \y J Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

<61 Arne Olsen 
^— KASTRUP MARINE SERVICE*. 

KMS BÅDUDSTYR 
V \J \y J Saltværksvej 2. DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

1̂ Offset 
Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . TIf. 01-269509 
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S.S.F August-September Nr. 8-9 

Medlemsblad for 

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

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset .... 01 -59 35 80 

Restaurationen 01-583296 

Havnekontoret 01 -581424 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Ansvarshavende redaktør: 
Viggo Hind, Parkvej 77, 2630 Tåstrup 

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

02-524675 
02-99 2352 

580176 

Tryk  Arne Olsen Of fse t ,  Århusgade 88 ,  2100 Kbh O,  t l f  01-261955 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 

137323 
50 7323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 54 5844 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B 5, 2791 Dragør . . . .  5 3 5 9 6 4  

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 593978 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 55 7939 
John Nyeland Andersen, 
Ceylonvej 26, 2300 Kbh. S . . . . .  9 7 2 1 8 0  

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Bente Bang Christensen, 
Viby Allé 27, 2770 Kastrup 

Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 

51 7530 

54 5844 
Kapsejladschef: Jorgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 59 8280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S 59 8127 
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tonnesvej 47, 2300 Kbh. S 5063 65 
Jolle
repræsentant: 

Janus Simonsen, 
Lodsvej 10, st., 2650 Hvidovre 493508 

Motorbåds-
repræsentant: 

Preben Jacobsen, 
Krimsvej 17, 2300 Kbh. S 586575 

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 

Studsbol Alle 25A, 2770 Kastrup . 522310 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Tro. 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 4.6.84. 

Dagsorden: 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 8 
Punkt 9 
Punkt 10 
Punkt 11 
Punkt 12 

Protokol 
Beretning 
Havn og plads 
Klubhus og fester 
Sejlerskole 
Juniorafdelingen 
Kapsejlads 
Joller 
Motorbåde 
Sikkerhed 
Bladet 
Eventuelt 

Vagn Preisler og Bente Bang Chris
tensen var fraværende p.g.a. sygdom. 
John Nyeland fraværende p.g.a. ferie. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst af sekretæren og godkendt 
af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplæste indkomne breve 

og takkekort. Der var bl.a. brev fra fir
ma Graae & Hilmand A/S, der skriftligt 
bekræftede, at de vil yde sponsorstøtte 
til vor juniorafdeling på følgende betin
gelser: Støtte vil være 25,00 kr. pr. 1000 
liter fyringsgasolie, der leveres kunder, 
der er tilført selskabet gennem SSF. 
Støtten ydes for såvel bestående kun
der som nye. Aftalen er gældende fra 
1.5.84. 

Der foreligger nu endelig afgørelse 
om, at der fremtidig vil blive opkrævet 
havnepenge ved anløb af Flakfortet. Et 
årskort koster 60,00 kr. for fartøjer, der 
er under DMUK, KSU og SBBU. For 
fartøjer, der er under Danmarks Mo-
torbådsunion og Dansk Sejlunion, vil et 
årskort koste 80,00 kr. Ved anløb uden 
årskort koster det pr. dag kr. 30,00 for 



fritidsfartøjer, 50,00 kr. for skonnerter, 
galeaser o.lign. fartøjer. Erhvervsdrev-
ne fartøjer skal betale 100,00 kr. pr. 
anløb. Kajakker, kanoer og andre ro-
fartøjer har gratis anløb. 

SSF har til Miljøankenævnet sendt 
en konklusion, hvori vi anmoder dem i 
deres afgørelse vedr. luftpudebådens 
sejlads i Øresund at tage højde for de 
gener, kapsejlende både evt. vil komme 
ud for, hvis ruten bliver lagt mellem 
Saltholm og Flakfortet. 

Miljøankenævnet fastholder imidler
tid Miljøstyrelsens afgørelse, og luftpu
debåden har fået tilladelse til at sejle 
mellem Saltholm og Flakfortet. 

Et medlem med ejerpart i en ju
niorbåd mødte op under bestyrel
sesmødet og anmodede om en samtale 
med bestyrelsen. Pågældende medlem 
havde fået forståelsen af, at man ved 
køb af båd, når man var medlem, gav 
ret til at overtage havnepladsen til 
trods for manglende anciennitet. 

Bestyrelsen påtalte forholdet som 
stridende mod foreningens vedtægter. 
Pågældende medlem blev bedt om at 
lade handelen gå tilbage og efterfølgen
de fremvise gyldigt forsikringsbevis, 
der beviste rette ejerforhold for for
manden. Bestyrelsen henviste sluttelig 
medlemmet til §4,stk.2 i ordensregle
mentet. 

Et byggelån på kr. 90.000, der var op
taget i Amagerbanken, er blevet op
sagt, idet vi p.g.a. omstændighederne 
ikke har fået brug for det. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at indsej-

lingsrenden nu er færdigudgravet. 
Der foreligger klager over to både, 

hjemhørende i Kastrup. Disse bådes 
besætning er flere gange blevet bedt 
om at besejle vor havn efter vore regler. 
Påtalerne sidder de overhørig, og i ste
det råber de ukvemsord efter de med
lemmer, der henstiller til dem. Besty
relsen vil prøve at finde frem til disse 
fartøjsejere - om nødvendigt ved poli
tiets hjælp. 

En ny vandpost vil blive opstillet ve 
det røde arbejdsskur. Endvidere vil 
man nedgrave større el-kabler, der vil 
kunne klare vort stærkt forøgede el-for-
brug. 

Et medlem har anmodet bestyrelsen 
om lov til at opstille et køleskab i sit 
skur mod at betale for strømforbruget. 
Da der ikke var enighed i bestyrelsen 
vedr. afgørelsen af denne sag, stemte 
man om det. 5 stemte for, havneudval
get stemte imod og 2 undlod at stem

me. Medlemmet vil blive meddelt re
sultatet. Taksten blev sat til 1.000 kr. pr. 
år. 

Et bestyrelsesmedlem anmoder om 
lov til at leje foreningens telt i ca. 2 uger. 
Bestyrelsen godkendte lejemålet og 
fastsatte en betaling på kr. 100 pr. uge. 
Det blev endvidere bestemt, at teltet 
kan lejes ud til medlemmer indtil 
1.10.84, hvor klubbens skolebåde vil bli
ve taget på land. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Intet. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Intet. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Yngling nr. 31 er udtaget til at deltage 

i VM i Schweiz. Endvidere skal team 
Epoxy og team Dracula deltage efter at 
have kvalificeret sig på lige fod med Y 
31. Alle bådehold anmoder om økono
misk hjælp til rejsen. Klubbåden Y 31 
blev af en enig bestyrelse tildelt 3.600 
kr. De to øvrige både, der er privatejede, 
blev hver tildelt en hjælp på 1.500 kr. 

Team Dracula samt team Yatzy an
moder endvidere om støtte til deltagel
se i Kielerugen, der betragtes som en 
vigtig sejlads. Kr. 600 blev ydet i støtte 
til hvert bådehold. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Der sejles familiesejlads den 17.6.84. 

Punkt 8 Joller: 
Jollerepræsentanten fremlægger til

bud på opsættelse af en mønttelefon på 
Nordre Plads. Da bestyrelsen skønne
de, at tilbuddet var rimeligt, blev jolle
repræsentanten bedt om at sørge for, at 
telefonen blev etableret. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Flere medlemmer har klaget over, at 

der i motorrummet står gamle knaller
ter og fylder op. Havneudvalget lovede 
at sørge for, at rummet blev ryddet. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Ildslukkerne er nu blevet sat på plads 

på havneområdet. 

Punkt 11 Bladet: 
Intet. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Byggeudvalget meddeler bestyrel

sen, at man i udvalget agter at optage 
et medlem mere. 

Mødet slut kl. 24.00 
sign. Hans Guldager Else Thuring 

formand sekretær 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
høvling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE114, 
2300 Københavns. TLF. 01 -953516 
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Referat af bestyrelsesmøde 
den 6.8.84 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Eventuelt 

Bente Bang Christensen var fravæ
rende p.g.a. arbejde, Janus Simonsen 
fraværende p.g.a. ferie. 

Punkt 1 Protokol: 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst af sekretæren og blev god
kendt af bestyrelsen. 

Punkt 2 beretning: 
Indkomne breve og takkekort blev 

oplæst af formanden. Ud fra dette blev 
det oplyst, at vi fra Magistratens 4. afd. 
har modtaget et tilskud til opgravning 
af vor indsejlingsrende for 2 gange, idet 
vi hvert andet år får et tilskud. Da vi ik
ke fik gravet renden op i 1983 grundet 
indtrufne omstændigheder, har vi til
ladt os at anrtiode kommunen om at få 
udbetalt forskud for 1985, hvilket blev 
bevilget af kommunen. 

Skattevæsenet har udsendt en be
kendtgørelse, hvori de gør opmærksom 
på, at man fremover vil se nøje på, hvad 
- og hvor meget - idrætsforeninger m.v. 
udbetaler i løn og godtgørelser til med
lemmer i forbindelse med fritidsaktivi
teter. 

Den 20.4.84 vil 19 juniorer samt to le
dere fra Israel komme til Danmark for 
at besøge SSF. Alle 21 vil blive privat in
stalleret i hjem hos vore egne juniorer, 
der, hvis tiden tillader det, vil tage på 
genvisit i Israel i 1985 på samme vilkår. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget foreslår, at optimist

sejlerne flyttes ud på jollepladsen. Her 
vil de ganske unge sejlere have lettere 
ved selv at udsætte og optage jollerne. 
Juniorlederen går ind for denne tanke; 
dog betinger han sig, at der findes mu
ligheder for opbevaring af sejlernes 
grej. Havneudvalg og juniorlederen vil 
sammen se på sagen. 

Bestyrelsen diskuterede, hvad man 

fremover kunne opkræve gæstesejlerne 
for lån af nøgle til klubben, idet mange 
nøgler var forsvundet med gæstesejler
ne. Bestyrelsen blev enige om, at der 
fremover skal opkræves kr. 50,00 i de
positum for lån af en nøgle. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 15.9.84 vil vor årlige svagførefest 

blive afholdt. Turen til West sejles i år 
den 22.9. 

Den 18.8.84 har Motorbådsklubben 
West fællestur til SSF samme dag, 
hvor vi afholder vor årlige fiskekonkur
rence. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolesejladsen efter sommerferien 

er nu genoptaget. Den 18. og 19. august 
vil sejlerskolen afholde fællestur til 
Ven. 

Ved kapsejladsen »Sjælland Rundt« 
blev »Tyveknægten«s spiler ødelagt og 
storsejlet fik en flænge. Skolechefen 
oplyser, at storsejlet kan repareres, 
hvorimod spileren er totalt ødelagt. I 
den forbindelse anmoder han os om lov 
til at indkøbe en ny spiler til en pris af 
5.800,00 kr. Bestyrelsen blev enige om, 
at køb af en ny spiler må udsættes til 
næste år. 

Navigationskursus, der skal afholdes 
i den kommende vinter, er nu tilrette
lagt. Skolechefen slutter med at oply
se, at man i vinter forsøgsvis vil starte 
et tovværkskursus med Erik Poulsen og 
Anders Mogensen som lærere. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Også her har man efter sommerfe

rien genoptaget øvelsessejladserne. 
Juniorlederen fortæller, at VM i 

Schweiz for ynglinge blev en dansk 
dobbeltsejr, idet to både fra KDY blev 
henholdsvis nr. 1 og 2. Team Dracula fra 
SSF blev nr. 12, Team Epoxy nr. 17 og 
vor klubbåd nr. 31 blev nr. 19. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Intet 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde: 
Motorbådsrepræsentanten oplyser, 

at man den 8.9. vil forsøge at få etable
ret en mandetur. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet 

Mødet slut kl. 22.10 
sign. Hans Guldager 

formand 
Else Thuring 
sekretær 

Tegn din bådforsikring I SSF 

Afriggergilde! 
Lørdag d. 20. oktober 1984 kl. 18.30 

Menu: 

Rejecocktail 
Sprængt oksebryst m/gemiise 

hertil: en halv fl. hvidvin 

Billetter å ku 80,00 fås hos Kirstine 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, fordi 

Renten altid er konkurrencedygtig. 
Mulighed for at låne op til 80%. 
Løbetid op til 10 år. 
Lave etableringsomkostninger. 
Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings
betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 
Ingen udgift til panthaverforsikring. 
Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle oplysninger 
bedste bådfinansiering 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefon 

om Danmarks |  

I 

By 

j j  
Send kuponen og få ti lsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Købmagergade 45 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01 - 15 21 51 

- søstærk økonomi. 



Svend Larsens store dag 

Den 1. juli fyldte Svend Larsen som 
omtalt i sidste nummer 70 år. Dagen 
blev på behørig vis fejret i Dragør, og 
det var overraskende for en gangs skyld 
at se Svend benovet. 

Fra bladet skal der lyde en tak til 
børn og svigerbørn for det store arbej
de, de havde påtaget sig. 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 28. oktober kl. 9.00 i klubhuset 

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

Forslag, der ønskes be
handlet på generalfor
samlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde se
nest den 7. oktober kl. 
9.00. 

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb 
Barsebåck 10,5 
Bellevue bro 7,1 
Bøgestrømstønden 36,4 
Båckviken 14,8 
Dragør 5,0 
Drogden fyr 8,5 
Espergærde 20,0 
Fakse Ladeplads 36,8 
Flakfortet 4,0 
Gilleleje 34,6 
Hellerup havn 4,7 
Helsingør, nord 23,2 
Hesnæs havn 60,5 
Hornbæk 29,6 

Humlebæk 18,9 
Hundested 54,0 
Helsingborg 22,8 
Hoganås 33,4 
Kallehave 47,4 
Kastrup 2,1 
Klagshamn 12,1 
Klintholm havn 47,0 
Kyrkbacken 14,9 
Køge 25,2 
Landskrona 14,6 
Langelinie lystb.havn 3,1 
Limhamn (gennem Drogden).. 11,7 
Lomma 14,1 

Lund 32,0 
Malmo 13,1 
Middelgrundsfort 3,7 
Molle havn 38,4 
Nivå 16,5 
Nyord 44,8 
Præstø 43,8 
Rungsted 13,8 
Råå 20,2 
Rødvig 29,0 
Rørvig 57,0 
Saltholm (Barakkebro) 3,6 
Saltholm (Lusebro) 3,3 
Skanor 16,5 

Skovshoved 6,1 
Sletten 17,9 
Snekkersten 20,8 
Stege 49,2 
Stevns fyr 25,0 
Strandmøllen 9,0 
Stubbekøbing 59,5 
Svanemøllen lystbådeh 4,1 
Tårbæk 7,7 
Vedbæk 11,5 
Viken 29,2 
Vordingborg 58,0 
Ålaboderne 17,2 
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Aage Bølling 
Et af vore mangeårige medlemmer, 

Aage, sov stille hen lørdag den 4. juli på 
Hvidovre Hospital efter en alvorlig syg
dom. Aage skal mindes for sin hjælp
somhed, gavmildhed og ikke mindst 
personlighed overfor venner og med
lemmer af SSF og andre foreninger. 

SSF stod hans hjerte nærmest, idet 
han de sidste 15 - 20 år tilbragte halvde
len af sin fritid her. Der var aldrig no
gen, der gik forgæves til Aage; om det 
var en hjælpende hånd, eller det gjalt 
hans mangeårige ekspertise på smede
eller bøssemagerområdet. Vi, der stod 
ham nærmest både i foreningen og pri
vat, vil savne hans altid gode humør og 
venlighed både overfor store og små. 
Æret være hans minde. 

Ejnar Skafte 
Medl. nr. 137 

En forsommerdag gik der bud i SSF: 
Bølling er blevet indlagt på Hvidovre 
Hospital. 

Med bange anelser tog jeg derud. 
Men ved kaffetåren på hospitalsgangen 
blev jeg optimistisk oplivet ved dit ven
lige, drengede smil og din sædvanlige 
humor. 

Så jeg tog afsked med dig i vished om, 
snart igen at se dig i SSF. 

Senere ved en telefonopringning til 
dig aftalte vi, at jeg skulle besøge dig en 
aften. 

Det blev det sidste, jeg hørte fra dig. 
Det er, som om tiden nogle gange lø

ber hurtigere end den gode vilje. 
Det blev en tromle polyester, der før

te os sammen til et godt fællesskab i 
SSF, der fremover styrkedes i kamme
ratskabet og din aldrig svigtende 
hjælpsomhed. 

Dine friske og venlige bemærkninger 
fra og omkring dit skur i SSF vil jeg 
fremover dybt savne, når jeg går forbi 
og mindes de glade stunder, du, Aage 
Bølling Johansen, efterlod, og som jeg 
vil ære i mindet, nu du ikke er her mere. 

Niels, »Rylen« 

Vor hjerteligste tak 
ved Age's begravelse. 

Familien Bølling 

SØSPORTENS 
SIKKERHEDSRÅD: 
(Pres s emeddelels e) 

Hændelser i første halvår 1984. 
I årets første halvdel har Søsportens 

Sikkerhedsråd registreret ialt 119 hæn
delser mod 134 og 136 i 1982. I samme 
tidsrum er registreret, at ialt 11 perso
ner er omkommet under fritidsaktivi
teter til søs. Det er de laveste antal om
komne i dette tidsrum i de sidste 6 år. 

Det er så afgjort brætsejlerne, som 
har været »problembørnene«. Alene i 
juni måned var 22 af 65 hændelser 
brætsejlere, som drev til havs med fra
landsvind, og under disse aktioner blev 
der bjerget ialt 36 brætsejlere. I næsten 
alle tilfælde var det Falck's både, som 
bjergede både sejlerne og brætterne. 
Der omkom ingen brætsejlere. 

Mest risikabelt er sejlads med joller 
og andre små både. Der omkom i juni 
måned en fritidsfisker, efter at hans jol
le var kæntret, og to personer druknede 
under forsøg på at svømme ud til små 
både i drift. Desuden omkom 1 sports-
dykker. 

I de for juni måned registrerede 65 
hændelser indgår ikke de rednings- og 
assistanceoperationer, som blev iværk
sat over for deltagere i kapsejladsen 
Sjælland Rundt. Rådet medtager al
drig hændelser, som overgår sejlere, der 
deltager i kapsejlads eller anden form 
for organiseret søsport, medmindre der 
sker ulykker, hvorunder der omkom
mer personer. Søværnets Operative 
kommando var indblandet i ialt 39 ope
rationer på Sjælland Rundt - weeken
den, og heraf vedrørte kun 18 Sjælland 
Rundt - deltagerne. At der ud over de 18 
»officielle« hændelser var mange 
tilfælde, hvor sejlerne hjalp hinanden, 
er så en anden side af sagen. 

Det er Søsportens Sikkerhedsråds 
opfattelse, at Sjælland Rundt-ar-
rangørerne havde organiseret sejlad
sen forsvarligt, at de trufne sikkerheds
foranstaltninger virkede efter hensig
ten, og at ledelsen under hele sejladsen 
havde et sikkert overblik over begiven
hederne, samt at ledelsens meldesy
stem og kommando- og meldecentral 
fungerede godt og effektivt under den 
meget hårde belastning. 

Søsportens Sikkerhedsråd har ofte 
tidligere udtalt, at de organiserede 
lystsejlere generelt sejler godt nok og 
udviser godt sømandsskab med alt, 
hvad dette indebærer. Dette skøn bli
ver bekræftet af dette års Sjælland 

Rundt, hvorunder der trods de meget 
barske sejladsvilkår ikke indtraf alvor
lige ulykker eller tab af menneskeliv. 

Den måde offentlige instanser som 
fx. redningstjenesterne, politiet, Lyng
by Radio m.fl. løste deres del af proble
merne på var naturligvis medvirkende 
til at Sjælland Rundt forløb så godt, 
som den gjorde. 

Det er imidlertid rådets opfattelse, 
at der i en række situationer blev an
vendt røde raketter i tilfælde, hvor der 
ikke var tale om en egentlig nødsitua
tion. Denne overdrevne brug af røde ra
ketter vanskeliggjorde identifikationen 
af de forholdsvis få tilfælde, hvor der 
var tale om en nødsituation. 

Det er endvidere rådets opfattelse, at 
kanal 16 på VHF-radioen i perioder var 
overbelastet p.g.a. samtaler, som ikke 
havde karakter af nød- og kaldetrafik. 
Dette medførte, at enkelte virkelige 
nødmeldinger var unødvendig vanske
lige at få igennem. 

Forhandler 
I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124 

01 -583045 

navigator 
AP navigator Mark lil: 
• Alle navigations-

funktioner 
• 20waypoints 
• Start/stopur - ur og dato 
• »Mand overbord« 

funktion 
• 
• Enkel 

betjening 
• Godkendt 

af Decca 
• Godkendt 

til 
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VM for Yngling 
i Schweiz 
i byen Versiox 

Efter en lang tur med læssede biler 
og både kom vi alle uskadt til Schweiz, 
og efter visse problemer med camping
opholdet blev vi endelig henvist til en 
græsplæne ved siden af en skole, hvor 
vi fik lov til at låne toilet og bad, så vi 
havde mulighed for at blive vasket bare 
en gang imellem. 

Det startede med en afslappet uge, 
hvor de sædvanlige ting skulle ske; må
ling af sejl og et antal både. 

Sejladserne startede med tune-up 
sejladsen søndag den 22. juli og slutte
de fredag den 27. juli. Der blev ialt gen
nemført 7 sejladser efter lang venten på 
vinden. 

Med Danmark på 1. og 2. pladsen var 
der stor fest i den danske lejr, og det var 
som at være i Frankrig under EM, for 
der var vist ingen, der var i tvivl om, 
hvem der var fra Danmark.( - og det er 
Danmark olé, olé, olé) 

Der var ialt 9 danskere mellem de 
første 20 både af et felt på 65 startende 
både, og de tre af dem var selvfølgelig 
fra Sundby, så det var dejligt at høre 
»Sundby« blive råbt ud over hele hav
nen, hver gang Sundby sejlerne kom op 
for at hente deres præmier. 

1. pladsen gik til YD 43 
Yrsa fra Skovshoved 
Søren Persson 
Peter Mitgaard 
Nicolai Lassen 

2. pladsen til YD 129 
Lady Lassale fra KDY 
Jacob Thomadsen 
Brdr. Bang-Bang 

3. pladsen til en norsk båd 

Sundby bådene fik følgende place
ringer: 

12. pladsen til YD 63, Dracula 
Claus Brask-Thomsen 
Axel Brask-Thomsen 
Jørgen Jensen 

17. pladsen til YD 97, Epoxy 
Jan Knudsen 
Henrik Enselmann 
Bo Hansen 

19. pladsen til klubben, YD 31, Einer 
Lars Fuglsang Hansen 
Michael Empacher 
Claus Sonne Hansen 
De mange medlemmer, som hjalp til 

før og under VM i Sundby sidste år, 
skulle have haft den fornøjelse at se, 
hvordan man havde arrangeret dette 
VM i Schweiz, fordi så vil I alle kunne 
se, hvilket professionelt arrangement, 
som blev gennemført i Sundby sidste 
år. Vi har hørt megen ros om Sundby
arrangementet fra alle de øvrige sejle
re. 

Sejlerne fra Sundby vil hermed sige 
tak til alle de medlemmer, som har 
støttet ved køb af lodsedler og anden 
støtte. Det har været en stor hjælp i et 
dyrt land. 

Med sejlerhilsen 
Y Team Sundby 

Olie til Sundby's junioren 

I juni-nummeret af vort blad var der 
indlagt en meddelelse om, at medlem
mer kunne bestille Deres fyringsolie 
hos Graae og Hilmand A/S, tlf. 01-
122099, eller indsende det vedlagte 
postkort, hvorefter olieselskabet ville 
afgive en fast provision til støtte for vo
re juniorer. 

En hel del medlemmer har reflekte
ret på dette for SSF fordelagtige tilbud, 
hvilket vi siger tak for. Desværre har ca. 
20 medlemmer indsendt det omtalte 
postkort uden at angive navn og adres
se; er du blandt dem eller i tvivl, så ring 
venligst til ovenstående tlf.nr. eller 
kontakt formanden, der nok skal ordne 
det videre fornødne. 

Til dem, der endnu ikke har fået det 
gjort, så står fyringssæsonen snart for 
døren. Indsend det grønne postkort el
ler ring til ovennævnte nummer eller 
kontakt formanden. (PS - der dog ikke 
kommer ud med olien). 

løvrigt kan jeg oplyse, at Graae og 
Hilmand Olie sælges til nøjagtigt sam
me pris som andre selskaber og på 
samme betingelser. 

SSF har gennem flere år fået olien til 
klubhuset fra Graae og Hilmand Olie, 
hvilket vi har været meget tilfredse 
med. Er du gammel kunde hos firmaet, 
ringer du blot og meddeler dette, hvor
efter du også er med på ordningen. 

Har du venner eller bekendte er de 
også velkomne til at støtte SSF's junio
rer på samme betingelser som nævnt 
ovenfor. Gør derfor noget ved det, det 
koster ikke ekstra at støtte denne idé. 

Hans Guldager 
formand 

Redaktøren trækker sig 

På grund sf sygdom og større 
arbejdsbyrde har redaktøren bedt 

om lov til at fratræde som 
redaktør. 

Redaktøren 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58 65 75 
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HUSK!! 
Det koster 100 kr. ekstra, hvis 
kontingentet for sidste halvår 
ikke er betalt inden 15.9.84. 

Kontingent: 
Aktive 
Junior 
Passiv 
Byggefond for alle 

kr. 135,00 
kr. 92,50 
kr. 67,50 
kr. 50,00 

Nye medlemmer — 
som søger optagelse 

A 34 Lars Frederiksen 
Liflandsgade 2, S. 

A 79 Mylius E. Rasmussen 
Australiensvej 25, 0. 

A 104 Bertel Kock Nielsen 
Dalslandsgade 40, S. 

A 208 Ole Skouenby 
Tværmarksvej 15, S. 

A 284 K. Øgaard Andersen 
Sofienhøjvej 1, S. 

A 332 Helge Schmidt 
Biens Alle 33, S. 

A 590 Kim Strøh 
Saxogade 58, V. 

A 627 Hanne Olesen 
Armeniensvej 11, S. 

A 637 Flemming Krebs 
Almegårds Alle 7, Kastrup 

A 650 Morten Zachrau 
Hadsten Alle 20, Kastrup 

A 789 Ole Alwart Strell 
Strandvænget 25, 0. 

A 847 Erhardt Christensen 
Jerslev Alle 42 A, Kastrup 

A 958 A. Green Hansen 
Tønnesvej 47, S. 

A 1063 Niels Brandt 
Østrigsgade 24, S. 

P 23 Sara E. Christiansen 
Prags Boulevard 10, S. 

P 34 Rita Sauffaus 
Oliebladsgade 5, S. 

J 30 Henrik Wulff 
Kentiavej 10, S. 

Ifølge lovenes § 12 skal et nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkommende nummer af SSF. Protest 
skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 
14 dage efter offentliggørelsen. 

Lystsejlere kan nu 
sikres mod søsyge! 
Ny medicin i plaster bag øret for
hindrer søsyge i tre døgn. 

Det er nu muligt at planlægge en sej-
lerweekend uden frygt for søsyge - uan
set, hvordan vejret bliver. 

Der er nemlig netop kommet et nyt 
lægemiddel i handelen, som sikrer ef
fektivt og uden bivirkninger mod søsy
ge i tre døgn. Medicinen placeres på hu
den bag øret i et lille plaster, som afgi
ver et virksomt stof, scopolamin, kon
stant, så man er sikker på at slippe for 
ubehag. 

Den nye behandlingsmetode er spe
cielt nyttig for lystsejlere, fiskere og an
dre, der nogle timer i forvejen ved, at de 
skal opholde sig i længere tid på havet, 
for plasteret begynder først at virke ef
ter 5 - 6 timers forløb. Medicinen træn
ger gennem huden og transporteres 
med blodet rundt i kroppen. 

Fordelen ved at give medicin på den
ne måde er, at tilførslen bliver nøjagtig 
og konstant, hvor man med tabletter, 
som skal igennem fordøjelsessystemet 
må regne med, at mere eller mindre af 
det aktive stof forsvinder undervejs. 
Det betyder, at tilførslen bliver upræ
cis, og man bliver nødt til at give en stor 
dosis for at sikre, at noget af medicinen 
kommer ud i blodet. 

Med den nye behandlingsmåde kan 
man nøjes med meget mindre medicin, 
og det betyder, at bivirkninger praktisk 
talt undgås. 

Det aktive stof hedder scopolamin og 
har i mange år været kendt som et væl
dig effektivt middel til bekæmpelse af 
søsyge og køresyge, men der skal me
get store doser til, når det tages i ta
bletform, og så kan stoffet have bivirk
ninger som generende tørhed i munden 
og synsforstyrrelser. Den medicin, som 
nu kan fås, hedder Scopoderm og er det 
eneste middel af denne art. 

Det hidtil foretrukne middel mod sø
syge har været de såkaldte antihista
miner, men deres sløvende virkning gør 
dem uegnede, fordi det netop kræver 
opmærksomhed og hurtig reaktionsev
ne at færdes på søen. 

Søsyge opstår, når balancecentret i 
det indre øre med korte mellemrum 
modtager modstridende oplysninger 
om kroppens placering i forhold til om
givelserne. Der opstår populært sagt 
kaos i hjernen, og den begynder at ud
sende forkerte impulser til forskellige 
dele af kroppen, fx til maven, deraf 

kommer kvalmen, det mest almindeli
ge ubehag ved søsyge. Det er denne til
stand, scopolamin hindrer, fordi det 
med blodet kommer ind i centralnerve
systemet og blokerer impulserne i ner
vebanerne, sådan at søsygesympto
merne ikke opstår. 

Man behøver ikke at være bange for 
at tabe eller skade plastret, hvis man 
skulle få lyst til en dukkert, for det ta
ger ikke skade af vand. Man behøver i 
det hele taget ikke at tage særligt hen
syn til plastret, for det slutter meget 
tæt til huden og sidder beskyttet bag 
øret. 

Når man ikke mere har brug for at 
være beskyttet mod søsyge, kan man 
fjerne plastret og smide det væk. 

Tak 
Hjertelig tak for venlig opmærksom

hed på min fødselsdag 
Svend Larsen 

I anledning af Sundby Strandjagt
forenings 25 års jubilæum har vi 
modtaget følgende: 

Hans Guldager, 
Tak for opmærksomheden! Den blev 

som foreslået auktioneret bort (over 
dagspris), da ingen i festudvalget turde 
tage ansvaret for den. 

På Jagtforeningens vegne 

sign. Torben Tipsmark 

Kære Hans, 

Mange tak for jeres besøg i anledning 
af indvielsen af vore nye lokaler i Go
thersgade 55. 

Vi finder, at den lejlighed, som en re
ception åbner for udbygning af den per
sonlige kontakt, er overordentlig vær
difuld. 

Tak ligeledes for det smukke as
kebæger med bomærke, som glædede 
os meget. 

Med venlig hilsen 
Finans ieringsinstituttet 

for Sejlsport A/S 
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45 medlemmer 
har - trods påkrav - ikke betalt for nattevagtordningen! 

Bestyrelsen har i henhold til lovenes § 15 besluttet, 
at har de pågældende ikke betalt inden den 4.10.84 

mistes medlemskabet. 

Det skyldige beløb er pr. sæson 
bøde 

ialt 

kr. 200,00 
kr. 100,00 
kr. 300,00 



METEOROLOGISK INSTITUT 
Farvandsinddeling 

15° 10° 5° 0° 5° 10° 

60° 

15° 

55° 

50° 

10° 

60° 

55° 

5° 

1. Sydøstlige Østersø 
(South-eastern Baltic) 

2. Østersøen omkring 
Bornholm 
(Southern Baltic) 

3. Vestlige Østersø 
(Western Baltic) 

4. Bælthavet og Sundet 
(The Belts and 
the Sound) 

5. Kattegat 
6. Skagerrak 
7. Sydlige Utsira 

(Southern Utsire) 

8. Fisker 
(Fisher) 

9. Tyskebugt 
(German Bight) 

10. Tampen 
11. Viking 
12. Orkney/Shetland 

(Fair Isle) 
13. Fladen 

(Forties) 
14. Dogger 
15. Humber 
16. Thames 
17. Dover 

Gælder fra 1. august 1984 

18. Wight 
19. Portland 
20. Plymouth 
21. Farvandet vest for 

Hebriderne 
(The sea west 
of the Hebrides) 

22. Farvandet omkring 
Færøerne 
(The Faroe sea area) 



24-timers farvandsudsigter 

Farvandsudsigter sendes i Danmarks Radios udsendelser på mellem- og 
langbølge, se programoversigterne. 

Farvandsudsigterne kan også høres over kystradiostationerne. Udsigter 
for lokale farvande vil desuden blive sendt i regionalradioernes nyheds
udsendelser. 

Udsigterne for farvandene 16-21 sendes kun i perioden 1. januar-30. april. 

Kuling- og stormvarsler 

Kuling- og stormvarsler sendes på MF-telefoni af kystradiostationerne 
Rønne, Lyngby, Blåvand og Skagen straks efter, at de er modtaget fra 
Meteorologisk Institut. 

De gentages ved udløbet af den tavshedsperiode, der indtræffer mindst 
en halv time efter første udsendelse. 

Varsler for farvandene 2-6 (indre danske farvande) sendes også over kyst
radiostationernes VHF-positioner. 

Oplysninger om, hvilke varsler der er i kraft netop nu, kan til enhver tid fås 
hos kystradiostationerne. 

For indre danske farvande sendes også varsel om hård vind. Varslet sen
des i forbindelse med timenyhederne på radioens program 3. 

Storm: Stormvarsel udsendes, når vindhastigheden ventes at blive 
25 meter pr. sek. eller mere (10-12 Beaufort) og det ikke kun 
er lokalt. 

Kuling: Kulingvarsel udsendes, når vindhastigheden ventes at blive 
mellem 14 og 25 meter pr. sek. (7-9 Beaufort). 

Hård vind: Varsel om hård vind udsendes, når der ventes vindhastighe
der mellem 11 og 13 meter pr. sek. (6 Beaufort). 

BEMÆRK: Storm- og kulingvarsler udsendes tidligst 24 timer før storm 
eller kuling ventes at sætte ind. 

5-døgns udsigter 

Meteorologisk Institut udfærdiger en gang i døgnet en oversigt over de 
sandsynlige vindforhold fem døgn frem i tiden for Nordsøen, Skagerrak, 
indre danske farvande og Østersøen. 

Udsigterne bringes i radiovejrmeldingen kl. 1800 på mellem- og lang
bølge. 

METEOROLOGISK INSTITUT 



På tavlen ved kontoret vil der fra den 
15.8. blive opsat lister for tilmelding til 
navigations- og towærkskurser. 

Interesserede elever må skrive sig på 
listerne snarest muligt. 

Hvis tilslutningen er rimelig stor, vil 
der blive oprettet kurser i løbet af ef
teråret. 

Erik Povlsen 
Rigge Anders 
(kaldet Bosse) 

Der holdes prøve i praktisk sejlads til 
duelighedsbeviset d. 6.10.84 kl. 09.00. 

Alle, der er indstillet, må aflevere et 
foto og 50,00 kr. senest d. 15.9. til Povl 
Frederiksen eller skolechefen. 

Skolechefen 

Oversigt 1983 
over registrerede dødsfald i forbin
delse med fritidssejlads, anden sø
sport eller ved omgang med 
fritidsbåde. 

Januar: 1 
44-årig fritidsfisker efter kæntring af 

jolle ud for Langelands nordspids i Sto
re Bælt. 

Februar: 3 
2 jægere (27 og 28 år) efter kæntring 

af skydepramme i farvandet nord for 
Fyn mellem Bogense og Æbelø. 

48-årig fritidsfisker efter overbord
fald fra motorbåd i Københavns Havn. 

Marts: 2 
35-årig fritidsfisker efter kæntring af 

jolle ved Jylland's NØ-kyst ud for Sæ
by. 

45-årig fritidsfisker efter kæntring af 
jolle ved Als Odde ud for Mariager 
Fjord. 

April: 4 
66-årig fritidsfisker, da han vadede i 

land fra opankret båd ved Tisvildeleje 
på Sjællands nordkyst. 

35-årig fritidsfisker efter kæntring af 
jolle i Venø Bugt i Limfjorden. 

35-årig fritidsfisker efter kæntring af 
jolle ved Vollerup Strand på nordsiden 
af Røsnæs. 

64-årig fritidsfisker efter kæntring af 
jolle på Odense Fjord ud for Munkebo. 

Maj: 6 
27-årig engelsk sejler efter kæntring 

af katamaran i Sundet ud for Køben
havn. 

56-årig vesttysk sejler efter over
bordfald fra motorbåd 0. for Havneby 
på Rømø. 

46-årig fritidsfisker efter overbord
fald fra jolle ud for Kelstrup Strand ved 
Haderslev. 

65-årig fritidsfisker efter overbord
fald fra jolle i Guldborgsund. 

21-årig sportsdykker under dykning i 
Oddesund, Limfjorden. 

49-årig vesttysk sejler efter forlis af 
motorbåd i Marstal Bugt. 

Juni: 4 
35-årig sejler efter kæntring af jolle 

på Horsens Fjord. 
45-årig sejler efter kæntring af 

sejlbåd i Sundet S. ud for Klintholm på 
Møn. 

24-årig sejler efter kæntring af jolle 
ud for Nykøbing M. i Limfjorden. 

31-årig sejler efter kæntring af sejljol
le ud for Stavning i Ringkøbing Fjord. 

Juli: 6 
30-årig roer efter kæntring af kano på 

Lyngby Sø. 
27-årig fritidsfisker efter overbord

fald fra jolle i Nibe Bredning i Limfjor
den. 

32-årig sejler efter at være slået over
bord af sejlbom på større båd i 
Østersøen S. for Nysted på Lolland. 

2 fritidsfiskere (33 og 46 år) efter 

Kapsejladser og øvrige arran
gementer i SSF1984 
2. halvår 

16. sept. Klubmesterskab for OPTI 
23. sept. Forterne rundt 
30. sept. Old Boys 

Lørdagsmatcher, 2. halvår: 
15. sept. 22. sept. 29. sept. 
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kæntring af jolle S. for Orø i Isefjorden. 
40-årig sejler efter overbordfald fra 

ombygget fiskekutter i indsejlingen til 
Åbenrå Fjord. 

August: 4 
27-årig kvinde efter overbordfald fra 

Folkebåd ud for Trellenæs v. Vejle 
Fjord. 

2 mænd (34 og 36 år) efter hændelse 
med mindre fritidsbåd på Arresø. 

53-årig mand i forbindelse med 
brand i motorbåd i Køge Bugt. 

September: 1 
47-årig vesttysk sejler efter over

bordfald fra motorbåd ud for Pøl på 
sydkysten af Als. 

Oktober: 6 
2 strandjægere (43 og 43 år) efter 

overbordfald fra skydepram i Store 
Bælt mellem Korsør og Sprogø. 

2 fritidsfiskere (54 og 90 år) efter 
kæntring af jolle i Smålandsfarvandet 
ved Lindholm Dyb nær Bandholm. 

66-årig fritidsfisker efter kæntring af 
jolle 0. for Thurø i farvandet S. for Fyn. 

21-årig sportsdykker efter for hurtig 
opdykning v. Fænø i Lille Bælt. 

November: 0 

December: 3 
72-årig sejler efter overbordfald fra 

motorbåd under fortøjning i Svendborg 
Lystbådehavn. 

2 strandjægere (21 og 47 år) efter 
kæntring af skydepram ved Lollands S.-
kyst ud for Nysted. 

6 
Lystfartøjsfbrsikring 01 -131415 

Den nye sejler får fra starten . 
40% rabat på præmien 1É 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 

giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 

V Holmens Kanal 22,1097 København K. 

Videorecorder 
VHS 
Pr. md. 

fra 

Farve TV 22'' 
Pr. md. 

fra 290rr195; 
BEMÆRK! Vi har også 
mange Beta-modeller. 
Depositum: Farve TVkr. 200.-. 
Video kr. 300.-. 

De kan leje i 6 mdr. eller mere. 
Priserne her i annoncen er baseret 
på 12 mdr. 

VIDEO/IV 
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De bedste fjernsyns
udsendelser kom altid når 
jeg var ude at synge. 
Derfor lejer jeg i dag video 
hos D:E:R!" 

Debbie Cameron 

D.E.R. • 
SERVICE 
GARANTI 

Når man er optaget af musik det meste af døgnets 
24 timer, kan det være svært at følge sine 

yndlingsudsendelser på tv. 
Derfor fik jeg video. Nu kan jeg se, hvad jeg har lyst til, når 

det passer mig bedst. 
Hos D:E:R fik jeg den hjælp, jeg havde brug for. 

Professionel vejledning af dygtige fagfolk samt 
den nyeste videomodel, der fungerer hver gang. 



Flere og flere får 
Kapitalpension i 

Amagerbanken 

Hverdage Lørdage 
Son-og 

he l l igdage 

Jan.  X 11-15  X 

Febr .  X  11-15  X 

Mar ts  10-  18  9 -15  X 

Apr i l  10-18  9-  15  9 -15  

Ma|  

Jun i  

10-18  

10-18 

9 -15  

9-15  

9-15  

9-  15  
LYNETTENS 
BÅD SERVICE Ju l i  10-  18  9 -15  X 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 

Aug.  10-18  9  15 X 
Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
TIf. (01) 57 61 06 

Sept .  13-18  9 -15  X Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
TIf. (01) 57 61 06 

Okt  

Nov.  

j 13-18 

13-18 

9 -15  

9-15  

X 

X 

Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
TIf. (01) 57 61 06 

Dec.  13-18  11-15 X 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 

STØT VORE ANNONCØRER 
DE STØTTER OS 

Ring efter prøver og få et tilbud. 

KASTRUP MARINE SERVICE«. 

KMS BÅDUDSTYR 
<81 Arne Olsen 

KASTRUP MARINE SERVICE«. 

KMS BÅDUDSTYR Offset 
l// Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon Ol 50 05 04 

Århusgade 88 . 2100 Kbh. 0 . TIf. 01-269509 
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Dansk Sejlunion 
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Restaurationen 01-583296 
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Foreningens bestyrelse: 

Formand: Hans Guldager, 
Nyvang Allé 11, 2770 Kastrup 

137323 
507323 

Næstformand: Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 545844 

Sekretær: Else Thuring, 
Lodsgården B5, 2791 Dragør 535964 

Kasserer: Erna Christensen, 
Milanovej 4, 2300 Kbh. S 5939 78 

Havneudvalg: Arne Olsen, 
Amagerbrogade 197, 2300 Kbh. S 557939 
John Nyeland Andersen, 
Ceylonvej 26, 2300 Kbh. S 972180 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Bente Bang Christensen, 
Viby Allé 27, 2770 Kastrup 

Vagn Preisler, 
Artillerivej 44, 2300 Kbh. S 

517530 

545844 
Kapsejladschef: Jørgen Schandorff, 

Hjulmagerstien 16, 2300 Kbh. S 598280 
Skolechef: Bjarne A. Larsen, 

Messinavej 5, 2300 Kbh. S . . . .  5 9 8 1 2 7  
Juniorleder: Jens Green Jensen, 

Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S 506365 
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Motorbåds-
repræsentant: 

Preben Jacobsen, 
Krimsvej 17, 2300 Kbh. S . . . .  5 8 6 5 7 5  

Målere: Karl Thorup, 
Bremensgade 46, 2300 Kbh. S 584311 
Frank Olesen, 
Studsbøl Alle 25A, 2770 Kastrup . . .  .  5 2 2 3 1 0  

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

kontortiden træffes formand, kasserer og havneudvalg. 

Nye medlemmer 
A 109 

A 312 

A 457 

A 482 

A 500 

A 507 

A 551 

A 567 

A 571 

A 579 

A 621 

A 910 

A 981 

J 68 

J 70 

J 71 

J 72 

Laila Hansen 
Hagbardvej 11, S. 
Thomas Briichner Mølle 
Wibrandtsvej 79 A, S. 
Per Hansen 
Middelgrundsvej 12, S. 
Hans H. Tungelund 
Folkvarsvej 9, F. 
Harry Nørgaard Dahl 
Wibrandtsvej 79 B, S. 
Marianne Fritzner 
Birketinget 2D, S. 
Scott Ehlers 
Korsikavej 3, S. 
Dorthe L. Ehlers 
Korsikavej 3, S. 
Ole Madsen 
H. C. Ørstedsvej 54, V. 
H.C.Villy Sørensen 
Øresundsvej 31, S. 
Chr. Friberg 
Mikkel Vibes Gade 2 
Kim L. Hansen 
Dalslandsgade 8B, S. 
Kimmy Frank Olesen 
Studsbøl Alle 25 A, Ka. 
Joachim Thorup 
Polensgade 11, S. 
Thomas Jensen 
Christianehøj 106, Sø. 
Tom Nyborg Philipsen 
Parmagade 17, S. 
Mikkel Bjørnholt 
Hollænderdybet 34, S. 

K. 

I få ord 

Som nævnt i sidste blad, er Viggo 
Hind holdt op som redaktør, og jeg vil 
gerne prøve efter bedste evne at vide
reføre bladet. 

Jeg har nogle tanker om at fylde bla
det med mere lokalt stof og appellerer 
derfor til jer alle om gode nyheder, små 
pudsigheder, nye skibe i havnen o.s.v.... 

Ligeledes vil jeg gerne bringe facts 
om de sidste bestyrelsesbeslutninger, 
så vi kan blive orienteret noget hurtige
re end tidligere. 

Grete 



Fra BESTYRELSEN 
Referat af bestyrelsesmøde den 3. 
september 1984. 

Dagsorden: 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 
Punkt 8 
Punkt 9 
Punkt 10 
Punkt 11 
Punkt 12 

Protokol 
Beretning 
Havn og plads 
Klubhus og fester 
Sejlerskolen 
Juniorafdelingen 
Kapsejlads 
Joller 
Motorbåde 
Sikkerhed 
Bladet 
Eventuelt 

Punkt 1 Protokol 
Protokol fra forrige bestyrelsesmøde 

blev oplæst af sekretæren og godkendt 
af bestyrelsen. 

Punkt 2 Beretning 
Bestyrelsen diskuterede medlems

bladet, der igen ikke var kommet ud til 
medlemmerne til tiden. Redaktøren 
fortalte, at han p.g.a. forøget arbejds
pres i sit private erhverv ikke havde væ
ret i stand til at nå det. Ved samme lej
lighed trak redaktøren sig tilbage, idet 
han ikke på nuværende tidspunkt kan 
afse tid til sit arbejde som redaktør for 
medlemsbladet. 

Breve og takkekort blev oplæst af for
manden. lait 40 medlemmer har ikke 
indbetalt de 200 kroner, det koster, ik
ke at tage sin vagttørn i foreningen om 
vinteren. 6 ud af disse har heller ikke 
betalt for vinteren 82-83. Bestyrelsen 
blev enig om, at man i medlemsbladet 
vil indrykke en notits, der giver disse 40 
medlemmer en frist til den 4.10.84. 
Hvis de da ikke har betalt, kan de jvf. 
foreningens love slettes som medlem
mer. 

En brætsejler har skriftligt anmodet 
bestyrelsen om et tilskud. Han har del
taget i EM i Frankrig den 20.7.84. Bræt
sejleren havde efter flere udtagelses-
sejladser kvalificeret sig til EM. Besty
relsen bevilgede 800 kroner som til
skud til hjælp til dækning afjhans udgif
ter. 

To Europajollesejlere, der har delta
get i DM i Åbenrå, fik hver bevilget et 
tilskud på 1000 kroner, da begge er un
der uddannelse. 

Mange medlemmer har henvendt sig 
til bestyrelsesmedlemmer og bedt om 
at sagen vedr. udlevering af en nøgle til 
porten til den private ølmand, der sæl

ger til medlemmerne, bliver taget op til 
drøftelse i bestyrelsen igen. Bestyrel
sen stemte om der kunne udleveres en 
nøgle eller ikke. 2 stemte imod, 4 und
lod at stemme og resten stemte for. Re
sultat: Ølmanden vil få udleveret en 
nøgle. Et medlem har lovet at stå inde 
for denne nøgle. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at man ved 

eftersyn af samtlige fartøjer, der har 
plads i havnen, har konstateret, at 10% 
af disse misligholder havnereglemen
tets § 4 og § 8, idet bådene mangler en
ten stander, årsmærkat eller navn og 
hjemsted påmalet. Havneudvalget vil 
næste år tage hårdere fat med hensyn 
til at få medlemmerne gjort opmærk
somme på, at foreningens love skal 
overholdes. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
herunder vagtordningen. 

Bestyrelsen gennemgik foreningens 
bestemmelser vedr. vagtordningen. Al
le bådejere skal tage deres vagttørn el
ler betale 200 kroner. Der skal efter reg
lerne mindst være tre mand på vagt, 
men bestyrelsen er enig om, at hvis kun 
to mand melder sig til aftenvagt, vil de 
ikke blive sendt hjem. De aftener, hvor 
ingen har tilmeldt sig til vagt vil besty
relsen arrangere hundevagt. 

Til januar, når klubhuset er lukket 
p.g.a. rengøring, vil gulvet i mellemgan
gen og gulvet i skipperstuen blive repa
reret. 

Den 20.10.84 vil der blive holdt afrig-
gergilde og den 28.10. efterårsgeneral-
forsamling. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
»Øveballen« har fået en lille skade 

under en aftensejlads, Skaden er dog 
ikke større, end at skolechefen mener, 
man selv kan reparere den. 

Den 6.10.84 vil der blive afholdt due
lighedsprøve. 20 elever fra sejlerskolen 
har haft en dejlig fællestur til Ven. Sko
lechefen vil fremover prøve at gøre den
ne fællestur til en årlig tilbagevenden
de begivenhed. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Den 15.9.84 afholdes der klubme

sterskab for optimistsejlere. 
12 medlemmer blandt de unge har 

meldt sig til towærkskursus og 10 til 
navigation. 

19 optimistsejlere deltog i en fælles
tur til Saltholm, Juniorlederen fortæl
ler, at turen var meget vellykket. 

Juniorlederen sluttede med at ytre 
stor glæde over det fine samarbejde, 
der havde været med forældrene under 
israelernes besøg. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Stoppenålsstævnet er p.g.a. mang

lende tilmeldinger blevet aflyst. Den 
23.9. sejles der »Forterne Rundt«. 

I løbet af vinteren vil kapsejladsche
fen afholde sejlermøde. Her skal man 
bl.a. drøfte og finde ud af, om der er 
stemning for at indføre et lokalt kapsej
ladssystem, der vil tilgodese alle. 

Punkt 8 Joller: 
Jollesejlerne er glade for, at optimist

sejlerne kommer ud på jollepladsen. 
Man håber, at dette engagement med 
tiden måske vil give jolleafdelingen et 
opsving. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Intet 

Punkt 11 Bladet: 
Formanden takkede redaktøren for 

et godt samarbejde. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Intet 

Mødet slut kl. 22.40 
sign. Hans Guldager 

formand 
Else Thuring 
sekretær 

ri 
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Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 

giver ekstra 10% rabat 

Landsdækkende servicenet 

Dansk Søassurance 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia 

Holmens Kanal 22, 1097 København K. 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, fordi 

• Renten altid er konkurrencedygtig. 
• Mulighed for at låne op til 80%. 
• Løbetid op til 15 år. 
• Lave etableringsomkostninger. 
• Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
• Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings

betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 

• Ingen udgift til panthaverforsikring. 
• Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle. oplysninger om Danmarks 
bedste bådfinansiering 

Navn 

Adresse 

Postnr. . 

Telefon. 

By 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 

J j  
! ^ 

Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« - eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01-152151 

- søstærk økonomi. 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 28. oktober kl. 9.00 i klubhuset 

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

Følgende er på valg: 
Formand Hans Guldager 
Kapsejladschef Jørgen Schandorff 
Juniorleder Jens Green Jensen 
Repr. f. klubhus & fester Vagn Preisler 
Jollerepr. Janus Simonsen 
1 suppleant 
2 juniorudvalgsmedlemmer 
1 redaktør 

Følgende forslag er indkommet 
til generalforsamlingen: 

Forslag fra bestyrelsen: 
5.1 Det foreslås, at pladslejen for
højes med kr. 6,00, fra kr. 41,00 til 
kr. 47,00 pr. m2. 
Begrundelse: 
1) udgiftsstigningen på varer og 
leverancer 
2) det ved generalforsamlingen i ok
tober 1983 vedtagne kr. 15,- pr. far
tøj til dækning af ansvarsforsikring 
indgår under pladslejen, idet det for 
vor kasserer og pladsmand er for
bundet med administrativt besvær 
og desuden er tidsrøvende. 

5.2 Det foreslås, at indskud for nye 
medlemmer forhøjes fra 500 til 800 
kr. 

5.3 Det foreslås, at kassererens løn 
forhøjes fra kr. 15.000 til kr. 18.000 
pr. år. 

5.4 Den af generalforsamlingen ved
tagne vagtordning foreslås forlænget 
til 1. april. 

5.5 Jeg foreslår, at der bliver sat et 
højttaleranlæg op i klubhuset og på 
terrassen og en mikrofon oppe ved 
disken, så damerne ikke skal skrige 

sig hæse, når der er mad til folk. 
Bl.a. kan det være svært at høre ude 
på terrassen. 
Medlem nr. 798, Torben Hansen. 

Afriggergilde! 
Lørdag d. 20. oktober 1984 kl. 18.30 

Menu: 

Rejecocktail 
Sprængt oksebryst m/gemiise 

hertil: en halv fl. hvidvin 

Billetter å kn 80,00 fås hos Kirstine 
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"De bedste fjernsyns
udsendelser kom altid når 
jeg var ude at synge. 
Derfor lejer jeg i dag video 
hos D:E:R!" 

Debbie Cameron 

»Storvasken« 
som udeblev! 

Dansk Sejlunions hovedbestyrelse 
har ved det ordinære møde den 28. au
gust fået en fyldig orientering fra for
manden for unionens OL-udvalg, John 
Christensen, om udtagelserne til OL 
samt om forløbet af legene. 

En enig hovedbestyrelse takkede ud
valget for det store arbejde, som er 
udført og udtrykte tilfredshed med OL-
resultaterne - vi var meget tæt på 2 
broncemedaljer og bedste skandinavi
ske sejlsportsnation. 

Karakteristisk for disse olympiske 
sejlsportskonkurrencer blev, at ingen 
skandinaver og kun enkelte europæere 
blandede sig i kampen om medaljer: 5 
oversøiske nationer - USA, Canada, 
New Zealand, Australien og Brasilien -
vandt ialt 15 af 21 guld-, sølv- og bronce
medaljer. 

I lighed med tidligere år vil Dansk 
Sejlunion holde møde med OL-sejlerne 
for at drøfte erfaringerne fra de sidste 4 
år, samt søge at fastlægge linien for ar
bejdet frem mod legene i Sydkorea i 
1988. 

Ved mødet, der vil finde sted efter at 
International Yacht Racing Union me
dio november endeligt har besluttet, 
hvilke bådtyper som skal benyttes ved 
næste OL, vil udover OL-sejlerne delta
ge OL-udvalget, Hovedbestyrelsen 
samt repræsentanter fra OL-klasseor-
ganisationerne. 

Det forventes, at alle hidtidige OL-
klasser bevares; dog er det usikkert, 
hvilken type sejlbræt, som vil blive an
befalet. 

Som noget nyt forventes godkendt en 
»ren« dameklasse, hvilket efter alt at 
dømme bliver i 470-jollen. 

DANSK SEJLUNION 
Hovedbestyrelsen 

Videorecorder 
VHS 
Pr. md. 

fra 

Farve TV 22 ' 
Pr. md. 

fra 290? r 195? 
BEMÆRK! Vi har også 
mange Beta-modeller. 
Depositum: Farve TVkr. 200.-. 
Video kr. 300.-. 

De kan leje i 6 mdr. eller mere. 
Priserne her i annoncen er baseret 
på 12 mdr. 

Kommentar! 
Er Hovedbestyrelsen i Dansk Sejl

union nu også sikker på, at storvasken 
udebliver?? 

VIDEO/TV 
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D.E.R. V 
SERVICE 
GARANTI 

Når man er optaget af musik det meste af døgnets 
24 timer, kan det være svært at følge sine 

yndlingsudsendelser på tv. 
Derfor fik jeg video. Nu kan jeg se, hvad jeg har lyst til, når 

det passer mig bedst. 
Hos D:E:R fik jeg den hjælp, jeg havde brug for. 

Professionel vejledning af dygtige fagfolk samt 
den nyeste videomodel, der fungerer hver gang. 



JUNIORSEJLERE 
fra Israel på besøg 

I slutningen af august og den første 
uge i september blev Sundby Sejl For
ening besøgt af 19 juniorer og 2 ledere 
fra Hezelia Sejlklub, der ligger ca. 15 
km nord for Tel Aviv. 

Besøget er et led i en gensidig ud
veksling af unge sejlere med det formål 
at lære hinandens nationer og levevis 
at kende og at give de unge mulighed 
for kapsejlads og træning under andre 
forhold end de hjemlige. 

Der var i den anledning tilrettelagt 
en række arrangementer med deltagel
se i kapsejladser og et week-end besøg i 
Malmohus Båtklub; der ud over var der 
udflugter til Kronborg og flere ture i 
København. 

Det blev også til et besøg hos over
borgmester Egon Weidekamp, der gav 
et mindre traktement til deltagerne. 
Weidekamp fik i dagens anledning 
overrakt Herzelias byvåben i guld af 
den Israelske leder Meir Danchner 
samt fik en indbydelse til at besøge 
Herzelia næste år, når Weidekamp er 
på officielt besøg i landet. 

I efteråret 1985 rejser et hold juniorer 
fra Sundby Sejl Forening til Israel som 
gæster i Herzelia Sejlklub. Også her bli
ver der tale om indkvartering hos med
lemmer af sejlklubben, og der bliver ud
flugter til bl.a. Jerusalem, Det døde 
Hav, Betlehem m.m. Det er for øvrigt 2. 
gang, at en sådant gensidig udveksling 
af junior-sejlere finder sted mellem 
SSF og en sejlklub i Israel. Det første 
besøg gav anledning til venskaber, der 
varer den dag i dag. 

Som formand for SSF vil jeg her be
nytte lejligheden til at takke alle de 
medlemmer, der stillede sig til rådig
hed med indkvartering, som guider ved 
forskellige rundture og besøg, og en tak 
til alle dem, der stillede deres både til 
rådighed ved kapsejladser og ved sejl
turen til Malmohus. 

Hans Guldager 

Vinteroplæggere! 
Pladsleje skal være indbetalt se

nest 15. november. 
Gyldig kvittering skal forevises, 

når der bestilles optagning. 
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Fredag den 31. august fratrådte Hugo Bechsgaard 
stillingen som bestyrer af Sundby afdeling. 
Hugo Bechsgaard har efter 42 år i bankens tjeneste, 
de sidste 11 som bestyrer af Sundby afdeling, ønsket 
at gå på pension. 
Som ny bestyrer er ansat Jens-E. Schmidt, der 
kommer fra Aktivbanken, København. 
Jens-E. Schmidt har en bred uddannelsesmæssig 
baggrund med kursusophold såvel her i landet som 
i udlandet. 
Endvidere har Jens-E. Schmidt gennem sit hid
tidige virke fået stor erfaring med kundeservice 
og personlig rådgivning af både private kunder og 
erhvervskunder. 

Fratrædende bestyrer 
Hugo Bechsgaard 

Tiltrædende bestyrer 
Jens-E. Schmidt 

TAK TIL EN GOD 
BANKFORBINDELSE 

Tak 
Hjertelig tak til foreningen for den 

venlige opmærksomhed ved min af
gang fra Amagerbanken. Jeg blev me
get glad for det personlige besøg og for 
den smukke skibsklokke, man over
bragte mig som første detalje i en drøm 
om egen båd. 

Med venlige hilsener 
Hugo Bechsgaard 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 586575 

ap 
navigator 
AP navigator Mark III: 
• Alle navigations-

funktioner 
• 20waypoints 
• Start/stopur - ur og dato 
• »Mand overbord« 

funktion 
• Ankervagt 
• Enkel 

betjening 
• Godkendt 

af Decca 
• Godkendt 

til 
kapsejlads 

Forhandler 
I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124 

0 1  - 5 8 3 0 4 5  



SVAGFØREFESTEN 

Det var en glad dag, sol med blæst fra 
øst, lidt køligt, men absolut venligt vejr. 
Hornorkestret spillede ved indgangen 
til terrassen, hvor hjemmeværnet kørte 
frem og afleverede vore gæster, der al
lerede fra start kunne glæde sig over de 
smukt pyntede borde med mange for
skellige gaver: chokolade, godter og 
frugter. 

»I har igen overgået jer selv«, var der 
flere, der sagde. 

Mange har også været med til at gøre 
denne dag så festlig som muligt. Blom
sterne på bordene var fra Bristol Blom
ster og Ottos Blomster, balloner, sham
poo og vaskesvamp var fra NIVEA. 
Carlsberg og Tuborg klarede de våde 
varer og havde også sendt Johannes og 
Michael rundt med en godtepose til 
hver gæst indeholdende øljern, nøgle
ring, terninger, huer og andet godt. Kir
stine klarede det flotte smørrebrød 
med sædvanlig opfindsomhed, Otto le
verede den dejlige musik. Indsamlin
gen blandt vore medlemmer viste, at de 
aldrig glemmer de svagføre. Alle disse 
og mange ikke nævnte gjorde deres til 
at festen blev en bragende succes. 

Særlig én gæst skal fremhæves; hun 
havde 25 års jubilæum som gæst ved 
Sundby Sejl Forenings svagførefest. 
Der kan man se, hvor tiden går. Tænk at 
det er så længe siden, at PLØK fik den 
gode idé. 

Jubilaren fik en stor æske chokolade 
og Hans takkede hende for den stor 
trofasthed, hun havde udvist. 

Efter frokosten underholdt Kean på 8 
år med at danse break-dance, helt fan
tastisk, Hoplapigerne sang, det samme 
gjorde Vagn og John Engstrøm. Vore 
gæster sang med og morede sig vuggen
de i takt til musikken, alt imens is, cho
kolade, portvin, frugt og pølser blev 
spist. Til slut kørte hjemmeværnet, 
som altid hjælpsomt tilbyder deres as
sistance, og andre hjælpere vore gæster 
hjem. 

Tak 

Til Sundby Sejl Forening 
i anledning af svagføredagen. 

Kære venner i sejlklubben! 
Tusind tak for endnu en dejlig dag 

hos Jer. Tak for det kæmpearbejde I 
hvert år lægger for dagen for at gøre det 
så festligt som muligt for os. Der var 
lidt misforståelser imellem os, men jeg 
kan forsikre Jer for, at de fem, jeg af en 
fejltagelse fik med, var så ovenud begej
strede for hele Jeres storslåede arran
gement. Og på en eller anden måde lyk
kedes det for Jer at få alle til at sidde 
godt. Tak for alt. Tak for mad, for slik, 
for frugt, for underholdning, men først 
og sidst: Tak fordi I ikke glemmer os og 
trods sparetider afser kræfter og penge 
for at give os en dejlig dag. Tak for Jeres 
varme smil og al Jeres venlighed. Også 
tak til alle hjælpere (en særlig tak til 
Eli). 

De venligste hilsener 
på mine medbeboeres og egne vegne 

Carla Hansen 
Brydes Alle 32, 2300 S. 

En tak til medlemmer og venner i 
SSF for skærven til indsamlingen for 
svagførefesten. 

M.s.h. 
Plambech 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
høvling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 
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Turen til West 

Vejret var sandelig med os, solen 
skinnede og det var næsten lunt. Turen 
gennem havnen var dejlig, og den hyg
gelige velkomst ligeså. Frokosten 
forløb godt med sange, udveksling af 
standere mellem West og Malmohus, 
som var repræsenteret ved næstfor-

Gæster 
Til Sundby Sejl Forening 

Vedr.: Havnefoged i AArhus 
Måske har De læst i bladet »sejl og 

motor« den artikel »Hvem er flinkest?« 
(juli 1984) 

Jeg henhøre (med familien) til den 
tyske sejlclub »—Segelverein Trave i 
Liibeck«. Da vi besøgte med vores 
sejlbåd havnet AArhus i august i år var 
vi meget glad for til at finde en havnefo
ged den er så flink. Vi synes at havnefo
ged »Bent« er en af den flinkeste vi 
mødte på vores ferie-tur i Danmark! 

Vi må gerne give adressen af havne
foged til vores jury og beder Sundby 
Sejl-Forening om efternavnet og adres
sen af havnefoged Bent. 

På forhånd tak. 
Venglige hilsner 

Edeltraud Zach, Liibeck 

mand, Arne, og Otto spillede, så dansen 
gik lystigt. 

Der var stort fremmøde fra S SF, og 
kun een båd sejlede hjem samme dag, 
resten ville nyde godt af West's gæstfri
hed om søndagen også. 

Osmose 
eller glasfiberpest! 

Mange bådejere må se i øjnene, at de 
på et eller andet tidspunkt bliver nødt 
til at behandle deres båd, enten for at 
beskytte båden mod osmose (glasfiber
pest) eller også for at udbedre skader, 
som følge af en eksisterende osmose. 

Har man een gang prøvet at afrense 
sin bund, ved man, hvilket stort arbejde 
dette er, og vi håber derfor, at du i med
lemmernes interesse vil optage ne
denstående artikel i klubbens med
lemsblad. 

Om få måneder må vi desværre se i 
øjnene, at sejlsæsonen er slut, og 
klargøring til vinterens ophold på land 
forberedes. 

På dette tidspunkt skal mange over
veje, hvad der skal ske med bunden til 
foråret. Nogle opdager til deres store 
skræk, at bunden har fået blærer, andre 
overvejer at beskytte båden, så de 
undgår at få det. 

I begge tilfælde vil indgå overvejelser 
om afrensning af bundens bundfarve. 

Sandblæsning har i praksis vist sig at 
være særdeles fordelagtig på flere må
der, og nedenfor skal vi give en kort be
skrivelse af, hvad der sker. 

Luftblærer, som i mange tilfælde fo
refindes mellem gelcoat og laminat, 
bliver punkteret, hvorefter disse kan 
udspartles. Selve gelcoaten bliver mat
teret, hvorved der skabes en fortrinlig 
overflade for den efterfølgende be
handling. Denne bør udføres i nøje 
overensstemmelse med de anvisnin
ger, som farvefabrikkerne anfører. 

Glasfiberpest (osmose) optræder 
som regel i form af blærer indeholden
de væske. Blærerne skal åbnes, og i 
langt de fleste tilfælde sker det på sam
me vis som for luftblærernes vedkom
mende. Der skal ske en neutralisering 
af syrer m.v. efterfulgt af en tørringspe-
riode. Ved den efterfølgende behand
ling er det vigtigt at følge farvefabrik
kens anvisninger. Selve spartelarbejdet 
bliver naturligvis større end der, hvor 
der ikke er tale om pest. Det er dog en 
trøst, at der som regel vil være noget 
sundt gelcoat tilbage, som man kan 
spartle op til og derved opnå en jævn 
bund. 

Såfremt man ved, at bunden skal be
handles, vil det være en fordel at 
planlægge sandblæsningen inden op
tagning sker. 

(medd. til redaktøren) 
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En stor tak til alle vore sponsorer 
til vores fisketur 

Stjerneborg Cykler, Amagerbrogade 
Arne Olsens Offset, Århusgade 
A.C.S. Trælast, Krimsvej 13A 
Kastrup Marine, Saltværksvej 
Backer, Torvegade 
AL-Sport, Torvegade 
Stengaard Meyer, Amager Strandvej 
Vestgrænsen, Kongelundsvej 250 
Otto's Blomster, Kastrupvej 
Petersen, Strandgade 
Poul Suhr, Krimsvej 
Faber Markiser 
Fliigger, Holmbladsgade 
Viggo 0. Hammer, Amager Fælledvej 
Lyon Blomster, Lyongade 
I. M. Sadelmager, Torvegade 16 
Lief Thastesen Alrusta, Prags Boul. 

Bente - Vagn 
Festudvalget 

Uden alle disse glade givere var det 
ikke muligt at gøre fiskekonkurrencen 
til den dejlige dag, som vi hvert år glæ
der os til. 

Fisketuren 
Fiskekonkurrencen 
Atter i år var succes'en hjemme. Der var stor deltagelse af SSF's både. Vejret var dejligt og fiskelykken var så som så, men alli
gevel bliver der jo kåret en vinder. Førstepræmien, en cykel, blev vundet af »Pelle« med en torsk på godt 2 kg. Fifte fik an
denpræmien, en King Size Whisky. Reinhardts svigersøn var den heldige vinder af en trillebør. Flest fisk (58 stk) gik til Mogens, 
mystisk fisk til Bent om bord på »Havkat«, og så måtte vi give præmie for den største makrel på 750 gram til Richardt, som fik 
en støvsuc t til 12 volt. 

Efter en c ^lig skipperlabskovs blev der danset, og lotterier gjorde det muligt for dem, som ikke havde fiskelykke, at vinde 
nogle af de flotte præmier. 
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TIL LYKKE! 
Den 3. oktober blev Helge Hansen 

(Hanemeier) 70 år. Du ønskes hjertelig 
til lykke fra medlemmer af SSF og 
Sundby Strandjægere. 

Unge strandjægere har fået mangt et 
godt råd og en jagthistorie på Store 
Magleby's, og du ved nøjagtig, hvor 
mange ænder man skyder på to skud. 

Har nogen søgt et godt råd på en sky
depram, har du været der med søm og 
hammer. 

Vi i SSF siger til lykke, og det gør i 
særdeleshed Sundby Strandjæger, som 
du er æresmedlem af. 

Plambech 

Tak 

Hjertelig taktil Sundby Sejl Forening 
og Strandjægerne for opmærksomhed 
ved min 70 års dag. 

Helge Hansen 
medl. nr. 483 

Hjertelig tak for venlig opmærksom
hed under mit hospitalsophold! 

A 413 
Richard Slet sø 

NYE SKIBE I HAVNEN 
til lykke! 

En af Hoplapigerne, Edith, har byttet 
sin og Fini's Draco »Sommervind« ud 
med en Skilsø motorbåd. 

Parret havde mere lyst til motor, så 
nu er det jerngenuaen, der er fremdrift. 

Så fik Carl Thorup sit nye, selvapte-
rede skib søsat; sent på sæsonen er det, 
men som Carl siger: »Jeg skal lige prø
ve at sejle lidt i september og så gøre 
resten klar i vinter.« 

Båddåben blev behørigt fejret med 
champagneknald mod kølen og navnet 
blev »Kisser«, døbt af Kisser. 

Båden er en L 34, en nykonstruktion 
af det kendte L23-værft. Den er meget 
smuk i hele sin længde, og spændende 
er det, om den vinder nye mesterskaber 
i SSF's navn. 

Det var ikke længe Karen og Poul Jør
gensen var skipper skibsløs. Næppe 
havde de solgt Denni II, før de havde en 
dejlig Jodatur 24 med navnet Salute på 
plads i havnen. 

Bemærk 

Til medlemmer 
i Sundby Sejlforening 

Da vi ved, at der til vores Fregatskyd
ning er solgt sky dekort til nogle af Je
res medlemmer, beder vi Jer venligst 
om igen at offentliggøre numrene, da vi 
endnu har 4 gevinster, der ikke er blevet 
afhentet. 

Gevinsterne blev vundet på følgende 
Sky dekort-numre: 

nr. 326 
nr. 924 
nr. 1012 
nr. 1388 

Hvis der i Jeres klub er medlemmer, 
der har vundet på ovennævnte numre, 
bedes vedkommende sende skydekor-
tet til os, påført vinderens navn og 
adresse samt hvilken klub vedkom
mende er medlem af, og vi vil da sørge 
for, at præmien bliver tilsendt. 
Med Sejlerhilsen - samt tak for Jeres 
deltagelse i vort arrangement. 

Helsingør Amatør Sejlklub 
Festudvalget 

Helsingør Amatør Sejlklub 
Må vi hermed udtrykke vores hjerte

ligste tak for det meget smukke ur I 
betænkte os med ved Klubbens 50 års 
Jubilæum, samtidig skal i have tak for 
Jeres store gæstfrihed overfor vore 
medlemmer hvergang en af dem anlø
ber Jeres havn eller klubhus. 

Med sejlerhilsen 
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DM i brætsejlads 
For nylig afvikledes et af sæsonens 

højdepunkter for windsurfere, nemlig 
DM. Kalundborg Sejlklub havde påta
get sig at arrangere dette års DM, og 
traditionen tro afholdtes det den første 
weekend i september. 35 surfere, heri
blandt 5 fra S SF, var mødt op for et del
tage i dysten om titlen, og disse blev 
ved registreringen vejet og inddelt i to 
vægtgrupper. 

Kalundborg Sejlklub havde gjort 
utroligt meget for sejlerne, for at stæv
net skulle blive en succes. De havde 
bl.a. arrangeret fuld forplejning til 
yderst favorable priser og endvidere 
muliggjort indkvartering på en nærlig
gende skole. Det eneste, de ikke havde 
sørget for, var rimelige vindforhold, 
idet samtlige sejladser var præget af 
springende og ustabil vind. 

Om fredagen lykkedes det at gen
nemføre 2 sejladser i meget let vind; 
om lørdagen udeblev vinden fuldstæn
digt, og efter et mislykket forsøg måtte 
man opgive at få afviklet nogle sejlad
ser den dag. 

OBS! 
En windsurfer er ikke en robåd! 

Forsikrngsankenævnet har i flere 
tilfælde afsagt kendelse om, at en 
windsurfer ikke er omfattet af familie
forsikringen. 

Familieforsikringen, der dækker 
»robåde, kanoer og kajakker«, dækker 
altså ikke windsurfere!!! 

Om søndagen var der imidlertid godt 
med vind (for meget syntes nogle), og 
det lykkedes at gennemføre 3 sejladser. 
Således gennemførtes ialt 5 sejladser, 
og med den dårligste regnet fra blev re
sultatet som følger: 

LET KLASSE: 
1) Morten Jensen, SSF 
2) Jan Zeuthen, Vedbæk 
3) Christian Hassel, Vedbæk 
5) Ulrik Meisl, SSF 

TUNG KLASSE: 
1) Anders Thorlaksen, 

Greve Strand 
2) Kenneth Pedersen, 

Silkeborg 
3) Nils Bjerregaard, 

Farum Sejlklub 
6) Finn Niebe, SSF 
7) Lars Rasmussen, SSF 
8) Bo Nilesen, SSF 

Med sejlerhilsen 
Morten Jensen 

Obs! Obs! 
Der har været gæster på jollepladsen, 

som ikke var særlig velkomne, da der 
efter deres besøg var fjernet forskellige 
effekter, som tilhørte diverse brætsej
lere og SSF. Man skal derfor meget 
kraftigt opfordre medlemmer med 
brædder, at disse låser så meget af de
res grej fast, så vi undgår lignende 
tilfælde i fremtiden. 

Der er fire medlemmer, der har mis
forstået det med jollepladsen, idet dis
se har henlagt deres slæbejoller hos os. 
Jollerne bedes venligst fjernet. 

Klubmester i OK-jolle 

Som alternativ til det aflyste klub
mesterskab afholdtes uofficielt klub
mesterskab for OK-joller lørdag den 22. 
september i forbindelse med lørdags-
sejladsen. 

5 joller deltog og Jens Schon Poulsen 
blev overlegen mester, da Kurt Johnsen 
kæntrede i det hårde vejr. 

Tillykke Jens! 

KASTRUP MARINE SERVICE*. 

S BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 
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Kapsejlads Sejlerskolen 
Øresund rundt 

Københavns Sejl Union afholdt søn
dag den 9. september sejladsen Øre
sund rundt. Kapsejladsledelsen beslut
tede at anvende lystal, fordi det gav 
bedre muligheder for at sammensætte 
større løb. 

Der deltog 44 både, og sejladsen gik 
fra Svanemøllebugten til Skudeløb og 
derfra til Flakfortet - ud til Stengrund 
og så retur til Svanemøllebugten. Vin
den var mellem 6 og 12 m/s. 

Resultater: 
1. løb, LYS: 
1. Sussi, Nord folkebåd, 

J. Jørgensen, SSF 
2. Joy, 26 m2 spidsgatter 

Svend Heger, SSF 
3. Vivi, 26 m2 spidsgatter 

Leif Olsen, SSF 

2. løb, LYS: 
1. Grønært, L23 

Henning Jensen, Øst 
2. Martha, Albin Express 

Svend Malm, SSF 

3. løb, LYS: 
1. Siri, Ballad 

M. Båncke, KDY 
2. Maj Britt, Targa 

Axel Holm, Frem 

4. løb, LYS: 
1. Ragnarok, Ravage 36 

Berthil Buch, KDY 
2. SIV VI, Luffe 37 

J. Sivertsen, Hellerup 

5. løb, IOR: 
1. Annibeth IV, Wasa 38 

Bent Simonsen, KDY/VS 
2. Alternativ, Contessa 35 

Jørgen Tjellesen, KDT/TS 

Forterne Rundt 

Sejlerne mødte talstærkt op til kap
sejladsen »Forterne Rundt«. 58 kølbå
de var tilmeldt med 21 til 1. start og 37 
til 2. start. Desværre forsvandt vinden 
en halvanden time, hvilket betød, at 
kun tre både nåede i mål inden for tids
fristen. 

Anderledes gik det i 2. start, hvor del
tagerne fik en dejlig tur på ca. 20 sømil. 

Resultaterne blev følgende: 

1. start: 
2. løb l.pr. Ole Keil, SS, X-102 
3. løb l.pr. Jan B. Hansen, SSF, 

Banner 28 

2. start: 
1. løb l.pr. Svend Malm, SSF 

2. pr. B. Folke Larsen, SSF 
2. løb l.pr. Henning Jensen, ØST 

2.pr. Torben R.Rasmussen 
Søhesten 

3. løb l.pr. Jørgen Haar, SSF 
2. pr. Keld Foged, K.S. 

4. løb l.pr. Erling Jørgensen, SSF 
5. løb l.pr. Kjeld B. Andersen, DS 

2. pr. Poul Zastrow, SSF 
6. løb l.pr. Ole Hansen, SSF 
7. løb l.pr. Hans Brochner-

Mortensen, SS 
8. løb l.pr. Leif K. Olsen, SSF 

2. pr. Svend Heger, SSF 
9. løb l.pr. Mads Kyel, KS. 

10. løb l.pr. Tage Voltemath, SSF 

Annoncer 
EKKOLOD, 
Danaplus DS 130 
sælges for kr. 800,-, 
som er under halv pris. 

Medlem nr. A 452, Jørn Jansen 
Tlf. 01-9732 73 

Brændstof 
Tanken har fra 15. -10. -1984 åben for 

brændstof lørdage fra kl. 10.00 til 15.00. 

VHF Skibsradiotelefon 
DANCOM RT 408, 25 Watt 
99 kanaler, fuld duplex og selektivop
kald, sælges for kr. 4.500,-, 
som er halv pris. 

Medlem nr. A 452, Jørn Jansen 
Tlf. 01-9732 73 

Sejlsæsonen er slut og efterårs- og 
vinteraktiviteterne er godt begyndt. 

14 elever er gået i gang med naviga-
tionsundervisning og lige så mange 
skal snart starte på towærkskurset. 

I weekenderne 13/14 og 20/21 oktober 
skal bådene klargøres for vinteren, og 
det er et led i den almindelige undervis
ning, og derfor er der mødepligt. 

Læs nærmere om det på opslagstav
len ved kontoret. 

Jeg vil takke alle elever, instruktører 
og andre, som har været sejlerskolen til 
gavn, for en god sæson. På gensyn i 
1985. 

Skolechefen 

Ny lånebombe fra 
Sø-Finans 
Det kendte finansieringsinstitut 
lancerer nu: 

»15-års lån til ny båd« 

Blandt de mange nyheder, som blev 
præsenteret på den flydende bådud
stilling i Kolding i weekenden, kom den 
største »bombe« fra Finansieringsin
stituttet for Sejlsport A/S, også kendt 
under navnet Sø-Finans. 

Finansieringsinstituttet, som gen
nem mere end 10 år har finansieret tu
sindvis af lystfartøjer, lancerede for få 
år siden en 10 års finansiering af både, 
men nu kan det lade sig gøre at købe ny 
lystbåd med en udbetaling på 25%, 
hvorefter restbeløbet kan afdrages over 
15 år. For lån på 10 år kræves fortsat kun 
20% i udbetaling. 

Det nye tilbud fra Sø-Finans vil uden 
tvivl være med til at skabe øget interes
se for køb af nye både. Det skal dog 
bemærkes, at tilbudet om 15 års lån 
kun gælder for lånebeløb over kr. 
150.000. 

-At vort nye lånetilbud udover at gø
re det nemmere for sejlerne at anskaffe 
ny båd, også kan være med til at øge 
beskæftigelsen på de danske bådværf
ter, ser vi naturligvis som et ekstra lys
punkt for den danske bådbranche, siger 
direktør H.C.Hansen, Sø-Finans. 

-Fritidsbådene er nu af en sådan kvalitet, at vi 
ikke finder det risikabelt at belåne dem i op til 
15 år, siger direktør H.C.Hansen, Sø-Finans. 
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Klubmesterskaber 
for Optimister 

Siden sidste klubblad har der været 
afholdt klubmesterskaber for øvede og 
ikke-øvede optimistsejlere. 

Sejladserne foregik på vandet lige 
uden for havnen. 

Det viste sig, at vore naboklubber 
(Amager Strand og Søspejderne) havde 
fået samme glimrende idé, men heldig
vis var der plads til alle. 

Der blev udlagt to baner, hvor 16 del
tagere på banen for øvede fik nogle vir
kelig gode sejladser i frisk vind. På ba
nen for de mindre øvede deltog 8. Der 
var dog mødt flere op, men i stedet for 
at komme ned i optimistjollen var de 
om bord på dommerbåden, hvorfra de 
havde lejlighed til at suge erfaringer til 
sig fra de sejlende. 

Som sædvanlig sluttede vi af med 
fest og halløj; lagkager, hjemmebagte 
kager, grill-pølser, sodavand, kaffe og 
øller (for de voksne - ca. 40 deltog), som 
de utålmodige forældre havde arrange
ret med stor iver igen i år, medens sej
ladserne stod på. 

Igen i år havde Ole Poul arrangeret 
konkurrencer med stor opfindsomhed. 
Han kan bare det der! 

Forinden al ståhej'en var præmierne 
blevet uddelt. 

Klubmester for de øvede blev Henrik 
Heger, som sejlede virkelig godt. Tonny 
Povlsen tog sig lige så fint af 2. pladsen, 
medens Søren Jensen på den sidste del 
af sejladsen sikrede sig 3. pladsen, idet 
det dog skal tilføjes, at alle sejlede nog
le fine sejladser. 

Klubmester for de ikke så øvede blev 
i fin stil Thomas Jensen med en af de 
nyere sejlere, hvis navn jeg desværre 
har glemt, på 2. pladsen, medens Rikke 
Jensen blev nr. 3, så det var rigtig dyna
stiet Jensens dag! 

Præmieuddelingen udformede sig 
med stor hyldest til alle, idet der var en 
præmie til alle. (Der var vist en eller an
den »mærkelig« person, som havde 
fundet på, at alle børn skulle have en 
fløjte, så der var næsten ikke til at få 
ørenlyd, da de skulle prøves). 

En stor tak til alle, som endnu en
gang gjorde et stykke arbejde, for at da
gen skulle blive festlig. 

Jens Green 

Vinterprogrammet for optimister 
starter den 20. oktober kl. 10.00 og 
fortsætter hele vintersæsonen. 

Programmet er trykt andetsteds. 

OPTIMIST NYT 

Peblingesøen og Københavns City
forening afholdt lørdag den 15. septem
ber stævne midt i København. 

Sundby deltog med 8 optimistsejlere 
i det 41 både store felt, fordelt i et A-felt 
og et B-felt. 

Sejlads i midten af byen og i et meget 
begrænset område kan vindmæssigt gi
ve problemer, men heldigvis for alle 
blæste der en frisk vind på langs ad 
søen. 

Alligevel forekom pludselige 
vindstød, som kunne overraske sejler
ne - specielt for lidt drømmende sejlere 
(Søren), der måtte i vandet. 

Særlig i B-feltet klarede Sundby-sej-
lerne sig godt, idet der var 6 både fra nr 
4 til nr. 10 med Jackie som bedste 
Sundbyer. 

Ynglinge Nyt 

Ynglingesejlerne har i den forløbne 
periode deltaget i 2 stævner. 

Det ene stævne gjaldt den gode, gam
le »Piratpokal«. 

Her deltog team Einer med Lars 
Fuglsang, Claus Sonne og Brian Frisen
dahl. Holdet var så tæt på at vinde, som 
man overhovedet kan være, idet de 
sluttede å point med vinderen. Det skal 
endda nævnes, at de »kun« var 1 m fra 
at vinde pokalen; men all right! En 2. 
plads er heller ikke at kimse af. 

Det andet stævne var Øresundsme-
sterskabet, hvor 3 både fra Sundby del
tog. 

Det var et stævne, hvor der deltog 20 
både. Team Epoxy med Jan Knudsen 
som skipper blev nr. 3, Team Dracula 
med Claus Brask som skipper blev nr. 6 
og Team Jackpot med Brian Frisendahl 
som skipper placerede sig i midten af 
feltet. 

Det er planlagt at afholde vinterun
dervisning for de »nye« ynglingesejle
re, idet vi vil få nogle af de garvede sej
lere til at videregive deres viden; herom 
senere. 
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Det skete for 25 år siden 

Nogle betragtninger af en arbejder
samarit. 

Jeg sidder netop og læser SSF's med
lemsblad, hvori der bl.a. er en artikel 
om svagføreturen den 29. august. 

Som medlem af arbejdersamaritter
ne blev det min opgave at deltage i det 
arbejde den dag. 

Jeg var sammen med tre unge men
nesker i en båd, hvor man kunne mær
ke, at gæsterne var velkomne og var 
ventet. En skål med frugt og chokolade 
var stillet frem, og de unge mennesker 
fik efter tur lov til at passe roret og fik 
lidt instrukser om begynderregler til 
søs. 

Turen gik til Dragør og tilbage til hav
nen. Skønt der var nogen søgang, følte 
man sig tryg, da man kendte alle fører
ne og vidste, at de forstod at sejle en 
båd. Der var også godt humør over hele 
linien. 

Efter sejlturen blev gæsterne trakte
ret i klubhuset med forskellige lækre 
sager, og alle nød det og var tilfredse. 
Den dag gik det rigtigt op for mig, hvor
for værten hedder Hurtigkarl. 

Et orkester fra marmorcafeen under
holdt. Da musikken spillede kunne 
man se, hvordan de sad ved bordene og 
rokkede i takt og følte sig rigtigt med. 

Jeg er temmelig godt kendt i både
havnen, og det var med blandede følel
ser, jeg betragtede det hele. Jeg havde 
om eftermiddagen hørt nogle komme 
med bemærkninger om, at det var en 
samfundsopgave, men samfundet er os 
alle, det kan ramme os alle, og vi har no
get at lære sådan en dag, og vi har noget 
at være glade for: at vi er raske! 

Om aftenen, da gæsterne tog af sted, 
hørte jeg formanden, Tanggaard Ras
mussen, sige: »Kom igen næste år«, og 
det glædede mig oprigtigt at høre. 

Det undrede mig, at en så stor for
ening, som har så mange opgaver og in
teresser med deres egne medlemmer, 
kan tilrettelægge sådan en dag for 
fremmede, for det er en opgave, man ik
ke sådan uden videre kan tilrettelægge. 
Det skal planlægges lang tid i forvejen, 
men det viser, at med god vilje og en 
smule forståelse kan meget nås. 

Bestyrelsen - med formanden i spid
sen - gjorde en god indsats den dag, og 
jeg vil håbe, at jeg igen må være med, 
for det lader til at blive en tradition. 

Anna Nielsen 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

*t Amagerbanken 

Hverdage Lordage 
Son-og 

hel l igdage 

Jan. X  1 1 - 1 5  X  

Febr.  X  1 1 - 1 5  X  

Marts 0  1 8  9  1 5  X  

Apri l  0 - 1 8  9  1 5  9 - 1 5  

Mai 

Juni  

0  1 8  

0 -  1 8  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

9 -  1 5  
LYNETTENS Mai 

Juni  

0  1 8  

0 -  1 8  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

9 -  1 5  

BÅD SERVICE Jul i  0 -  1 8  9  - 1 5  X  BÅD SERVICE 
Aug. 0 - 1 8  9  1 5  X  

Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Sept 1 3  1 8  9 -  1 5  X  Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Okt.  

N o v  ~ 2  
1 3 -  1 8  

1 3 - 1 8  

9 - 1 5  

9 - 1 5  

X  

X  

Refshalevej 200 
DK-1432 København K 
Tlf. (01) 57 61 06 

D e c  - 1 3 -  1 8  1 1 - 1 5  X  

LYN ETTENS BÅD SERVICE 

SÅ TÆT 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 
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Hold jer ikke tilbage! 
På generalforsamlingen den 28. okto

ber 1984 ytrede et af vore medlemmer 
sin utilfredshed med vor radiokommu
nikation over VHF ved en bjergning af 
havareret motorbåd i Sundet. 

For god ordens skyld skal forløbet af 
bjergningen refereres. 

Da vi havde fået en slæber om bord i 
det havarerede fartøj og konstateret, at 
vi kunne magte opgaven, foretog vi et 
alment opkald til Sundby Sejl Forening 
over VHF. - Ingen svarede på dette. 

Derefter blev »Sjask« kaldt for kon
trol af vor VHF, idet vi vidste, han var 
sejlet på Saltholm, og han svarede 
omgående. Vi kaldte herefter forskelli
ge kendte fartøjer i S SF, og en svarede 
meget svagt. Vi anmodede om assi
stance, når vi kom i havn med havari
sten, og dette blev naturligvis lovet. 

I mellemtiden var vi nået ind i hav
nen - vi kunne jo ikke vente til man 
havde fået gjort grejer og vogn klar, som 
nævnt på generalforsamlingen. Havari
sten sank så snart vi stoppede bugse-
ringen, men heldigvis først da land var 
nået og besætningen - en kone og en 
mand - kunne hoppe på land efter at 
have stået i vand til livet under hele 
bugseringen. 

Det vigtige i denne sag var vel, at få 
folkene bjerget og ikke om vogn og slæ
bested var klar. 

Konklusionen af denne sag må være, 
at an bør have åbnet for sin VHF og sva
re på anmodning om assistance, også 
når man ligger i havn og er i båden. Der
for behøver VHF'en naturligvis ikke at 
køre på fuld styrke til skade for vort 
hyggelige miljø. 
Hold jer ikke tilbage, når opkaldet 
kommer!!! 

Var det ikke på tide, at SSF investe
rede i et up-to-date radioudstyr til pla
cering i klubhuset og med selektivt op
kald til en bestemt kanal. 

Med sejlerhilsen 
»Marianne« og Bent Knudsen 

Medlem nr. 43 

VHF kursus 

Er der medlemmer, der gerne vil del
tage i VHF kursus i februar 85, bedes de 
venligst henvende sig til skolechefen, 
da der skal være mindst 12, for at Lyng
by Radio vil lægge lærer til. 
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Generalforsamlingen søndag den 28. oktober 
Referat 
Dagsorden: 

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

Punkt 1 Valg af dirigent: 
Formanden åbnede generalforsam

lingen ved at byde velkommen, hvoref
ter han udbad sig forslag til dirigent
posten. Benny Gustafsen blev foreslået 
og valgt ved akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og 
erklærede generalforsamlingen for lov
lig jvf. foreningens love. 

Punkt 2 Protokol og beretning: 
Sekretæren oplæste referat af besty

relsesmøde afholdt den 8.10.84. For
manden oplæste herefter sin beret
ning. 

Det er med sorg, jeg må meddele ge
neralforsamlingen, at vi i den forløbne 
tid har mistet tre, gode og hver på sit 
felt særdeles kendte medlemmer af 
SSF. 

I april måned mistede vi medl. A 594, 
Bent Chr. Bendtsen. 

I august døde medl. A 305, Aage Bøl
ling Johansen. 

I september døde medl. P 4, A. Carl
sen. 

Æret være deres minde! 

Vort blads redaktør, Viggo Hind, har 
af arbejdsmæssige og helbredsgrunde 
trukket sig tilbage i september efter 
næsten VA års arbejde med bladet. Vig
go forsøgte at give bladet en ny stil, 
nogle af hans tanker lykkedes da også, 
selv om vi også må erkende, at præci
sion i forbindelse med bladdrift ikke 
var Viggos stærke side. Jeg vil gerne 
herfra rette en tak til Viggo for hans ar
bejde med bladet. 

Det lykkedes efter Viggos afgang at 
overtale Grethe Jacobsen til at blive 
midlertidig redaktør af bladet. Det så
ledes sidst udkomne nummer er Gre
thes værk. Hun gik til sagen med stor 
energi og nogen form for frækhed, såle
des at det lykkedes at få bladet ud en 
uge før end ventet. 

Foreningens brændstofudsalg har si
den 15. marts været drevet af bestyrel
sen med Svend Malm som den daglige 

leder. Ud over olie og benzin har der, 
som lovet, været salg af alt til båden 
frem til 1. juli. Foreningen har måttet 
investere i brændstof og løn, medens 
det øvrige har været stillet til rådighed 
af Kastrup Marine Service med en min
dre fortjeneste til foreningen. 

I min egenskab af formand for KSU 
(Københavns Sejlunion) var jeg i tors
dags inviteret med til et møde på Flak
fortet mellem forsvarsminister Hans 
Engell og miljøminister Christian 
Christensen med det formål at få tilve
jebragt en varig ordning med hensyn til 
øens fremtid. Der var fuld anerkendel
se og lovord om det store arbejde, der 
var gjort indtil nu fra sejlerside for at 
holde fortet og øen oven vande; der blev 
givet udtryk for, at øen fortsat skal be
vares til gavn først og fremmest for sø
sportens folk, og at den igangsatte gen
opbygning skal fortsætte. Som de fle
ste ved, har KSU en 10-årig lejekon
trakt på fortet. Den udløber i 1985, og 
KSU ønsker ikke fortsat at være inde
haver af dette lejemål. Dertil er arbej
det og ansvaret for stort. KSU/DMUK 
stiftede derfor i 1982 den selvejende in
stitution Flakfortet til at forestå drif
ten og genopbygningen og med det 
formål at blive den endelige ejer af ø og 
fort. Hvad mødet mellem de to mini
stre munder ud i af beslutninger, kan og 
må jeg på nuværende tidspunkt ikke 
udtale mig om. 

Vi har til denne generalforsamling 4 
jubilarer, som ifølge traditionen her 
skal hyldes. 

Det er første gang i foreningeng hi
storie, at vi kan hylde et 60 års med
lemskab. Vort medlem nr. 181, Carl Jen

sen, blev indmeldt den 15. juli 1924 godt 
9 måneder efter foreningens start og er 
stadig aktiv sejler, i de sidste mange år 
i piratjolle, men han har ellers været in
dehaver af alt, hvad der kan sejle lige 
fra katamaran til 2-mastet sejlbåd. 

Carl Jensen blev ved SSF's 50 års ju
bilæum tildelt vort hæderstegn. Det er 
med glæde, vi i dag kan hylde dig for de 
60 års medlemskab. 

25 års medlemskab kan i dag fejres af 
tre gode og trofaste medlemmer af 
SSF. 

Medl. nr. A 404, G. Rasmussen 
Medl. nr. A 528, E.V.Hansen og 
Medl. nr. A 87, Niels Hurtigkarl. 
Alle kan i dag tildeles 25 års nålen i 

guld. 
Sejlerskolen havde ved sæsonens 

slutning 12 elever til prøve i praktisk 
sejlads. Bent Pedersen og Poul Frede
riksen var censorer. Et uheld med rig
gen satte skolebåden ud af spillet, men 
takket være Poul Frederiksen, der stil
lede sin egen båd til rådighed for prø
ven, klappede alt, som det skulle, og der 
skal hermed uddeles førerprøvebeviser 
til de 12 elever. 

Et sjældent jubilæum i sejlerskolen 
skal ikke gå upåagtet hen. Kent Nielsen 
har i år været lærer på skolebådene i 10 
år, og på sin stille og rolige facon har 
han altid været en af hjørnestenene i 
sejlerskolens drift. (Gave og hurra). 

Vor kapsejladschef Jørgen Schan
dorff har klaret sit første år med glans. 
Han har måske ved en enkelt lejlighed 
lavet en for lang bane og ikke skaffet 
den fornødne vind. De store og kræven
de opgaver af national karakter har vi 
ikke kastet os ud i, hvilket heller ikke 
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var meningen, men Jørgen har klaret 
sig godt som kapsejladschef det første 
år, hvilket tegner godt for fremtiden. 
Vore kapsejlende medlemmer har haft 
en god sæson. Den i år stormomsuste 
Sjælland Rundt blev gennemført af fle
re med fine placeringer, vore ynglinge
sejlere vandt sølvynglingen for første 
gang. Morten Jensen har vundet DM i 
windsurfer, Ulrik Meisl-Bo og Lars har 
vundet holdmesterskabet for windsur
fere og en flot sølvpokal. Svend Malm 
og flere andre har hjemført præmier ef
ter gode sejladser. 

Jeg vil dog gerne her ved denne lejlig
hed fremhæve en sejler, der økonomisk 
og tidsmæssigt har ydet alt for at blive 
topsejler. Niels Peter - der sammen 
med Bandolowski og Erik Hansen i So
ling var en af Danmarks 3 muligheder 
til olympiaden i denne klasse. Efter at 
have trænet og slidt sig igennem 15 ud-
tagelsessejladser, hvoraf de vinder de 
10 - jeg siger ti - blev de alligevel ikke 
udtaget eller fundet gode nok som Dan
marks repræsentanter ve De olympi
ske Lege 1984. Selve affæren omkring 
udtagelsen er ikke afsluttet endnu, 
men vi vil gerne her i dag hylde Niels 
Peter ved at overrække ham årets van
drepokal, der kan tildeles en god 
SSF'er. 

Jeg vil gerne her opfordre medlem
merne til at slutte op om den etablere
de vagtordning! Vær med til at holde 
uvedkommende borte fra vort område 
og til at holde porte og låger lukket så 
godt det ud fra det bestående system 
kan lade sig gøre. Der stjæles som al
drig før fra landets bådpladser; hver 
eneste nat er vore nabohavne hjemsøgt 
af tyve og vandaler, og vor jolleplads er 
på det sidste heller ikke gået ram forbi. 
Så derfor - tag denne henstilling alvor
ligt og vær med til at skabe en præven
tiv barriere overfor disse personer. 

Vinterundervisningen er nu startet 
op, mange har meldt sig til navigation, 
og overraskende nok er towærksunder-
visningen efter en pause blevet po
pulær igen. Juniorerne vil vinteren 
igennem blive undervist hver lørdag 
her i klubhuset i kapsejladsteknik og 
søvejsregler. Bestyrelsen vil ligeledes i 
vinterens løb afholde foredragsaftener 
og vise en række film med emner inden 
for langturssejlads og kapsejladstek
nik. Er der interesse for det, vil der også 
blive arrangeret en debataften om lys
tal-problematikken. 

Juniorafdelinger, der iøvrigt kører 
særdeles godt takket være gode ledere 
og hjælpsomme forældre, ønsker at hol

de flyttedag. Der har gennem årene væ
ret rettet kritik mod den daglige sejlads 
af optimister gennem havnen. Opti
mist-siden af vor juniorafdeling ønsker 
derfor at rykke ud på jollepladsen og 
derfra bruge jolleslæbestedet til udsæt
ning af fartøjerne. Der har været af
holdt nogle forsøg omkring dette; de 
problemer, der kunne tænkes at være, 
vil blive løst. Alt er iøvrigt aftalt i bed
ste forståelse med jollesejlerne. I for
bindelse med udflytningen bliver det 
nødvendigt med et mindre hus til opbe
varing af sejl og master og andre ting. 
Dette mindre hus har vi mulighed for at 
erhverve - forhåbentlig til en symbolsk 
betaling. 

Juniorafdelingen fik ved afriggergil-
det for en uge siden skænket yderligere 
en optimist-jolle af et altid gavmildt 
medlem. Båden blev døbt Offset og er 
skænket af Arne Olsen. 

Ved denne lejlighed må jeg på for
eningens vegne takke bestyrelsen, de 
mange udvalgsmedlemmer, pladsman
den, brændstofbestyreren Svend 
Malm samt hans lille hjælper Henry og 
de mange medlemmer, der deltager i 
foreningens drift, takke jer for endnu et 
år med en aktiv indsats for SSF. 

Vor sekretær, Else Thuring, har af be
styrelsen ved vort afriggergilde fået til
delt foreningens hæderstegn for 10 års 
bestyrelsesarbejde. Else indtrådte i 
1974 over hals og hoved som kapsej
ladschef uden endog at være medlem af 
foreningen. Det blev hun først den ef
terfølgende torsdag! Hun klarede opga
ven, og efter nogle år på denne post blev 
Else valgt som sekretær, hvilket hun 
har klaret til alles tilfredshed siden. 

Inden jeg slutter min beretning, fin
der jeg ligeledes grund til at omtale to 
af foreningens særdeles aktive med
lemmer, der i år er blevet æresmedlem
mer, ikke af SSF, men de har begge vist, 
at man kan have interesser uden for 
SSF og også der gøre en særdeles aktiv 
indsats for en sag, man tror på. 

Jørgen Friland er blevet Æresmed
lem af vel nok Amagers største idræts-
sammenslutning, nemlig CIK, og Pre
ben Jacobsen, der var havnebygger på 
Danmarks største selvbyggerhavn og 
samtidig formand for sejlklubben Ly
netten, Æresmedlem af denne. 

Hermed er min beretning slut. 

Eskildsen bad om ordet til beretning 
og spurgte om, hvorfor det ikke var ble
vet offentliggjort i bladet, hvem der 
havde fået uddelt bådpladser i år. 

Ryle Niels henviste til nogle læser

breve, han havde sat i medlemsbladet. 
I disse breve mente han sig mis
forstået, og han udtalte, at redaktøren 
burde rette sådanne misforståelser. 

Formanden gik på talerstolen for at 
svare: 

Listen over uddelte bådpladser er 
smuttet; den vil komme i næste med
lemsblad. 

Henning Jensen henviste til forman
dens beretning, hvori han nævnte Ban
dolowski og Niels Peter fra SSF. Han 
fortalte, at historien bare gentog sig, 
idet Ejnar Olsen, der i sin tid sejlede 
Drage for SSF og Kastrup, ligeledes 
ved udtagelsessejladser havde kvalifi
ceret sig til OL. Heller ikke han kom 
med; man tog en KDY i stedet. Hen
ning Jensen foreslog, at generalforsam
lingen udfærdigede en protestskrivelse 
til Dansk Sejlunion. 

En protestskrivelse blev udarbejdet 
og blev efterfølgende godkendt af gene
ralforsamlingen. 

Protokol og beretning blev godkendt 
af generalforsamlingen ved hånds
oprækning. 

Et stemmeudvalg bestående af Orla 
With, John Damhaven og Tage Wolte-
mann blev valgt. 

Punkt 3 Valg: 
Formanden Hans Guldager blev gen

valgt ved akklamation. 
Kapsejladschefen Jørgen Schandorff 

blev genvalgt ved akklamation. 
Juniorlederen Jens Green Jensen blev 

genvalgt ved akklamation. 
Repræsentant for klubhus og fester 
Vagn Preisler blev genvalgt ved akkla
mation. 
Jollerepræsentanten Janus Simonsen 
blev genvalgt ved akklamation. 

Da vor redaktør, Viggo Hind, var 
afgået, blev Grethe Jacobsen foreslået 
og valgt ved akklamation. 

Et havneudvalgsmedlem, Arne Olsen 
blev genvalgt ved akklamation. 

Kasserer Erna Christensen blev gen
valgt ved akklamation. 

Kasserersuppleant Anni Lindqvist 
blev genvalgt ved akklamation. Hun 
var ikke selv til stede, men havde 
skriftligt meddelt generalforsamlin
gen, at hun modtog genvalg. 

Formanden sluttede punkt 3 med at 
fortælle forsamlingen, at han ønskede 
at trække sig tilbage ved næste valg i 
efteråret 1985. 

Henning Jensen foreslog forsamlin
gen, at man ved næste generalforsam
ling valgte en næstformand p.g.a. for
mandens forvarsel om at gå af næste 
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efterår, for som han sagde at have en ef
terfølger. 

Punkt 4 Lovændringsforslag: 
Ingen 

Punkt 5 Andre forslag: 
Forslag 5.1, forslag fra bestyrelsen: 
Det foreslås, at pladslejen forhøjes 

med 6,00 kr. fra 41,00 til 47,00 pr. m2. 
Begrundelse: 
1) Udgiftsstigningen på varer og leve
rancer. 
2) De ved generalforsamlingen i okto
ber 1983 vedtagne kr. 15,00 pr. fartøj 
til dækning af ansvarsforsikring indgår 
under pladslejen, idet det for vor kas
serer og pladsmand er forbundet med 
administrativt besvær og desuden er 
tidsrøvende. 

Eskildsen: Hvis de 15 kr. bliver lagt 
ind under pladslejen, skal vi betale 
moms af pengene. Han foreslog i ste
det, at forslag 5.1 blev delt op i to dele. 

Formanden bad forsamlingen stem
me nej til eskildsens ændringsforslag. 

Eskildsen mente, at pladsmanden 
burde opkræve de 15. kr. 

Preben Vognmand slog fast, at man 
som vognmand ikke havde tid til at 
kræve pengene, og samtidig bad han 
forsamlingen stemme for bestyrelsens 
forslag. 

Da ingen andre bad om ordet, og da 
Eskildsen ikke fremkom med noget 
ændringsforslag, gik forslag 5.1 til af
stemning ved håndsoprækning og blev 
vedtaget. 
Forslag 5.2 stillet af bestyrelsen. 

Det foreslås, at indskud for nye med
lemmer forhøjes fra 500 til 800 kr. 

Jørgen Friland mente, at man ved 
denne forhøjelse stilede efter en ad
gangsbegrænsning af medlemmer. 

Formanden: Vort kontingent er i sam
menligning med andre klubber meget 
lille. Vor sejlerskole er gratis ligesom 
andre aktiviteter; måske vil det få den 
indflydelse, at kun sejlglade menne
sker melder sig ind. 

Jens Green Jensen fortalte forsamlin
gen, at han aldrig havde hørt nogen si
ge, at det var for dyrt at blive meldt ind 
i SSF. 

Frits Kleist syntes, forhøjelsen var ri
melig og bad forsamlingen stemme for 
den. 

Jørgen Friland: Ingen andre idræts
foreninger har så høje indskud. 

Reinhardt Hansen mente heller ikke, 
forhøjelsen var for stor. Han påpegede 
endvidere, at andre idrætsforeninger 
har væsentlig højere kontingenter. 

Forslag 5.2 blev vedtaget ved hånds
oprækning. 

Forslag 5.3 stillet af bestyrelsen: 
Det foreslås, at kassererens løn 

forhøjes fra 15.000 kr. til 18.000 kr. pr. år. 
Forslaget blev vedtaget ved hånd

soprækning. 

Forslag 5.4 stillet af bestyrelsen: 
Den af generalforsamlingen vedtag

ne vagtordning foreslås forlænget til 1. 
april. 

Vagn Preisler blev fra salen gjort 
opmærksom på, at forlængelsen skulle 
være til udgangen af april. Vagn preisler 
stillede omgående et ændringsforslag, 
der forlængede vagtordningen til ud
gangen af april. 

Vagn Preisler fortsatte: Det er af 
praktiske grunde, vi vil forlænge tiden. 
April måned er den måned, hvor alle 
gør deres både i stand. Man har meget 
dyrt værktøj liggende i bådene. 

Jørgen Friland syntes at forslaget 
var godt, men han mente, at man skulle 
forhøje beløbet for ikke at tage vagt fra 
200 til 500 kroner. 

Bestyrelsen stillede et tillægsforslag 
til 5.4 vedrørende forhøjelse af beløbet 
til 500 kr. Forslaget blev imidlertid 
trukket tilbage og formanden bebude
de, at man ville stille forslaget ved 
forårsgeneralforsamlingen. 

Vagn Preislers ændringsforslag blev 
vedtaget ved håndsoprækning. 

Forslag 5.5 stillet af Torben Hansen, 
A 798. 

Jeg foreslår, at der bliver sat et højta
leranlæg op i klubhuset og på terrassen 
og en mikrofon oppe ved disken, så da
merne ikke skal skrige sig hæse, når der 
er mad til folk. Bl.a. kan det være svært 
at høre ude på terrassen. 

Vagn Preisler bad forslagsstilleren 
om at trække sit forslag tilbage, samti
dig med at han orienterede forsamlin
gen om, at vi fra januar vil få et helt nyt 
mikrofonanlæg i klubhuset, og at man 
så derigennem kunne etablere mikro
fon hos Kirstine evt. 

Forslag 5.5 blev trukket tilbage af 
forslagsstilleren. 

Punkt 6 Eventuelt: 
Jørgen Schandorff takkede for gen

valget og bad samtidig medlemmerne 
om at bakke vinterens engagementer 
op ved at give møde. 

Jens Green Jensen fortalte, at Jens 
Poulsen træder ud af juniorudvalget, og 
at Jan Knudsen træder ind i stedet. 
Jens fortalte endvidere, at den flittig
ste optimistsejler havde været på van
det 40 gange i løbet af sommeren. Han 
sluttede med at fortælle, at sommeren 
havde været god både for optisejlere og 
ynglingsejlere. 

Janus Simonsen takkede ligeledes for 
genvalget. Han fortalte, at jolleafdelin
gen i øjeblikket ikke går så godt, hvori
mod brætsejlere har fået et godt op
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sving. Et hold brætsejlere skal deltage i 
VM i Australien. 

Grethe Jacobsen takkede for valget og 
samtidig takkede hun Holger Møller og 
trykker Arne Olsen for hjælpen. 

Eskildsen anmodede medlemmer 
med radio i deres både om at holde 
dem åbne, når de lå i havnen, idet han 
havde været ude for, at han ikke kunne 
kalde hjælp, da han var ved at redde en 
havarist. Endvidere bad han havneud
valget om at sørge for, at foreningens 
lænsepumpe blev repareret. Han slut
tede med at spørge, om ikke det var 
muligt at få et jollestativ stillet op ved 
det søndre slæbested, idet jollerne lå 
der hulter til bulter. 

Svend Malm bad klubhusudvalget om 
at skåne os for et højtaleranlæg sat op 
hos Kirstine. 

Vagn Preisler fortalte hertil, at besty
relsen havde tænkt på et nummersy
stem. 

Reinhard Hansen henviste til proto
kol, hvori der står, at hans skrivelse 
vedr. radioer vil blive offentliggjort. 
Han gjorde forsamlingen opmærksom 
på, at dette ikke ville ske, idet man end
nu ikke havde noget konkret. Endvide
re fortalte han, at vi i 1985 vil få 40 ka
naler over FM sat til rådighed. 

Jørgen Friland syntes, det var glæde
ligt, at optimistsejlerne skal ud på jolle
pladsen; så er der måske, som han sag
de, en mulighed for at få lagt jollebroen 
ud. Han rettede herefter henvendelse 
til kapsejladschefen, som han spurgte, 
om ikke det var muligt at udbygge sam
arbejde i forbindelse med kapsejlads 
med Kastrup. 

Til slut foreslog han, at sejladsen 
»Forterne Rundt« skulle have start og 
mål placeret uden for havnen, samt at 
der om lørdagen skulle sejles trekant
bane sejlads. 

Ryle Niels fortalte, at han i sommer 
havde været vidne til, at tre drenge hav
de badet fra en jolle umiddelbart inden 
for indsejlingsrenden. Disse drenge var 
nær blevet sejlet ned af en svensk mo
torbåd, og kun motorbådsførerens 
snarrådighed reddede drengen. Det vi
ste sig senere, at drengene ikke hørte til 
i havnen, men kom fra Helgoland. Som 
følge af denne episode bad han de til
stedeværende om at påtale lignende 
episoder, så der ikke sker skader. 

Rasmus Beck: Jeg har også været ude 
for en ubehagelig hændelse. Mastekra
nen faldt ned lige bag ved min kone og 
mig. Jeg beder bestyrelsen påse, at alt 
grej bliver ordentligt efterset. 

Formanden for besvarelse og afslut
ning: 

Til Eskildsen: man bør altid have sin 
radio åben, der kan være medlemmer 
eller andre, der er i nød. Lænsepumpen 
vil hurtigt blive repareret. Stativer til 
jollerne vil være en god idé, måske kan 
de medlemmer, der ejer jollerne, selv 
lave et sådant stativ. Jollebroen har ik
ke været sat ud i år p.g.a. at der ikke har 
være megen aktivitet på jollepladsen. 

Hændelsen med mastekranen var en 
katastrofe, og til al held skete der ingen 
ulykke. Grejet er blevet nøje gen
nemgået og repareret. 

Med hensyn til badende børn i hav
nen, så sker det næsten hver dag igen
nem sommeren. Alle, der ser det, må 
henvise børnene til at bade andre ste
der. Formanden sluttede med at takke 
dirigenten og forsamlingen for en god 
generalforsamling. 

Dirigenten takkede ligeledes forsam
lingen, som han sluttelig bad om med 
ham at råbe et trefoldigt leve for SSF. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 
11.45. 

sign. Benny Gustafsson 
dirigent 

Else Thuring 
sekretær 

Jens Green hædrer Lars Fuglsang 

Til Dansk Sejlunion 

Til hovedbestyrelsen 
Vedr.: Sundby Sejlforenings general

forsamling den 28.10.84 har vedtaget 
følgende: 

Generalforsamlingen udtaler sit mis
hag over måden udtagelsen til olympia
den i 1984 blev foretaget vedrørende 
»Solingen«. 

Sundby Sejlforenings generalfor
samling henstiller derfor til Dansk 
Sejlunions hovedbestyrelse, at der 
nedsættes et hurtigt arbejdende, uvil
digt udvalg med det formål at frem
komme med en redegørelse i god tid in
den sejlerdagen 1985. 

Med venlig hilsen 
på dirigentens vegne 

Else Thuring 
sekretær 

Sidste nyt fra 
bestyrelsen 

Ved bestyrelsesmødet den 5.11.84 
blev man enige om at give brætsejleren 
Ulrik Meisel det samme beløb til ver
densmesterskabet i Australien som 
Morten Jensen havde fået. Ulrik var 
meget glad for den støtte SSF ydede og 
for alle de gode råd han fik om at skaffe 
de mange penge, der skal til sådan en 
drømmetur. 

Det er besluttet at afholde nogle 
medlemsaftener i løbet af vinteren, 
hvor man vil vise forskellige film, og i 
den forbindelse efterlyses gamle 
amatørfilm vedr. SSF hos medlemmer
ne. Bl.a. skulle Rasmus Bech ligge inde 
med nogle. Hvis vi kunne låne disse, 
ville det være meget hyggeligt at se 
dem en mørk vinteraften. 

Jens fortalte en lille solstrålehistorie 
om en optimistsejler, der havde sejlet 
ind i et af medlemmernes både i hav
nen. Medlemmet skældte ud, og værre 
blev det , da gutten igen sejlede ind i 
den samme båd. Nu blev der sagt ikke 
så pæne ord, men Ole sagde til med
lemmet: »Du skulle hellere tage med 
ud og se alle de smårollinger sejle«. Det 
gjorde medlemmet, og bagefter udtryk
te han, at det dog var den dejligste ople
velse. 

Efter bestyrelsesmødet kom John 
Nyeland og bad om at blive fritaget for 
bestyrelsesarbejdet grundet indtrufne 
omstændigheder, og man indkaldte 
derefter suppleanten Orla With. 

6 



D% 

BANG SAILS 

Bang Sails ApS. 
Strandlodsvej 13 2300 S 

(01)57 7114 

SKAL DU MED PA 
HOLDET 
for sejlere med fart i båden? 
Så kontakt os og hør om, hvordan man laver sejl, som i denne 
sæson blandt mange andre har opnået bl.a. følgende place
ringer: 

DM Nordisk Folkebåd Nr. 1, 4 
DM IF Nr. 1, 2, 3 
DM X-79 Nr. 3 
Klassemesterskab Vega Nr. 1 
Skandinavisk Mesterskab X-79 Nr. 2 
Skandinavisk Mesterskab Wayfarer Nr. 1 
Kieler-uge Nordisk Folkebåd Nr. 1 

Ovenstående resultater er opnået med 100% Bang Sails garderobe. 
Derfor benyt dette 

VINTERTILBUD !  
Bestil dine nye sejl 

inden 1. januar og få op til ^ io. 

15% vinterrabat Tv 
>- *. / hi. w i 

Med venlig hilsen 
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Afriggergilde 

Det var rigtigt afriggervejr med vind
styrke mindst kuling; sommeren er for
bi for denne gang. 

Gæsterne mødte talrigt op, klubhu
set var stuvende fuldt med festklædte 
mennesker. 

Kirstines middag glædede alle sig til 
at sætte til livs. Vi startede med en re
jecocktail til 5 kokkehuer. Efter første 
ret sang vi Vagns udmærkede sang på 
melodi: Nu falmer skoven trindt om 
land. Det gav Hans en indledning til 
hans efterfølgende tale: Nu falmer sko
ven trindt om land og livet er forbi, stor 
latter, altså på havet. Han bød så gæ
sterne velkommen: Johs. Jensen m. 
frue fra Tuborg, som altid betænker os 
med milde gaver; Henrik Baunebarch, 
da Amagerbankens nys udnævnte chef 
havde sendt sin souchef, og den nyslåe
de pensionist Hugo Bechsgaard med 
frue, som formanden lovede en både
plads, da han havde sin anciennitet i 
orden. Formanden takkede alle ind
budte gæster for deres indsats for SSF. 
Uden alle disse hjælpere kunne alle vo
re aktiviteter ikke lade sig gøre, det væ
re sig kapsejlads, havneudvalg, sko-
lebåde, bestyrelsen i al almindelighed 
og mange andre, som giver et nap. 

På medlemmernes vegne takkede 
formanden æresmedlemmerne for, 
hvad de har gjort for SSF; nævnte den 
alle: Svend Larsen, Klokkemageren, 
Dres, Reinhardt. 

Formanden fortsatte med at fortælle, 
at det havde været en god sæson for 
kapsejlads for juniorer og ynglinge, som 
havde bragt sølvynglingen til SSF. 
Brætsejlerne har også klaret sig blæn
dende. lait 6 (skriver seks) er udtaget 
til verdensmesterskabet. Ulrik Meisel 
kom og viste en flot pokal for klubhold, 
og Hans benyttede lejligheden til at 
fortælle, at hvis man giver mindst 1.100 
kroner til sejlsporten, kan det trækkes 
fra i skat. Ulriks pokal vandrede rundt 
og blev fyldt til bristepunktet, for man
ge ville godt støtte brætsejlerne, så de 
kunne komme til verdensmesterskabet 
i Australien. 

Blandt andre Sundby sejlere, som har 
klaret sig godt, nævnte Hans Niels Pe
ter, som sammen med Valdemar Ban-
dolowski havde sejlet 15 sejladser og 
kun tabt 5 til udtagelsen til Olympia
den. Alligevel blev et andet hold udta
get, og vi kender jo alle resultatet: in
gen medaljer! 

»Valde« blev i øvrigt verdensmester 3 
måneder senere! 

Så kom det store øjeblik, hvor Else 
Thuring skulle have sit hæderstegn for 
10 års tro tjeneste i bestyrelsen, først 
som kapsejladschef et par år og senere 
som sekretær efter Reinhardt. Else 
strålede af glæde og fik klapsalver, som 
ingen ende ville tage. 

Så var det tid til Arne Olsens tilbage
vendende gave til klubben, denne gang 
en optimistjolle, som Lilli gav nogle 
smukke ord med på vejen og døbte den 
Offset. 

Den næste ret: sprængt oksebryst 
med gemyse, blev nydt fantastisk me
get. Kødet var mørt som smør, og der 
var som altid rigeligt, selv til meget 
sultne. 

Svend Malm slog på klokken og sag
de: »Nu skal I ikke tro, at der kun er de 
unge sejlere, der kan. Vi gamle kan 
også!« Stor jubel. Han afleverede en 
halvmodel og bad om ikke at bolte den 
for fast, da det var en vandrepokal, vun
det i Sverige, forestillende en Albin Ex-
pres, udsat af værftet - og Svends 
»Marta« havde ligget model. 

Standeren blev nu halet ned under 
behørig andagt af samtlige deltagre. 
Vor flagmand, Henry Plambech, gjorde 
det med vanlig ynde, ak ja, det er vemo
digt, at sæsonen er forbi, men det bliver 
atter forår igen. 

Nu var det tid til kaffen, og Hopla-pi
gerne sang af karsken bælg med Otto 
som uundværlig musikledsagelse. Det 
kneb for hele salen at høre det grundet 
vort mikrofonanlæg, som det fortælles, 
er fra Svend Larsens formandstid, hvor 
det var en foræring fra Philips - og den
gang var det 9 år siden, det var taget ud 
af produktion. I det hele taget kniber 
det at høre, hvad der sker i den anden 
ende af salen, så vi må se os om efter en 
sponsor til et nyt anlæg. 

Det gode tremands-orkester spillede 
op til dans, og der blev danset længe og 
godt. 

I!®! 
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Den nye sejler får fra starten 
40% rabat på præmien 

Teoretisk og praktisk duelighedsprøve 

eller anden nautisk eksemen 
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Sejlerskolen 
Ved sæsonens afslutning var der 12 

elever, der blev indstillet til prøve i 
praktisk sejlads, og vore censorer 
bedømte deres præstationer som til
fredsstillende eller derover. 

Det skal bemærkes, at halvdelen af 
eleverne måtte til prøve i en for dem 
fremmed båd, da riggen på »Tyveknæg
ten« dagen før fik en skade, som ikke 
kunne repareres på daværende tids
punkt, så prøvernme blev lidt vanskeli
gere end tilsigtet. 

Det blev i Poul Frederiksens folkebåd 
»Mumi«, prøverne blev holdt. Tak til 
Poul, der med venligt storsind stillede 
sin egen båd til disposition. Bent Pe
dersen havde kommandoen på »Øve
ballen«, og det har han prøvet før, så alt 
klappede, som det skulle alligevel. 

Vore vinterkurser kører, som de skal; 
navigationsundervisningen er i gode 
hænder hos Ole Madsen og tovværks-
kurset er blevet en fed succes takket 
være »Basse« og »Rigger Anders«. 

Jubilæer er sjældne i Sejlerskolen, så 
derfor skal det nævnes her, at Kent 
Nielsen har virket som instruktør i 10 
år. Til lykke Kent og tak for de første 10 
år, det er godt for Sejlerskolen og for 
SSF, at vi har sådan nogle »hjørneste
ne« som dig! 

En anden instruktør, som jeg synes 
skal nævnes i denne sammenhæng er 
Per Weichel, vores skiltemaler, som har 
forsynet den nymalede spækhugger 
med navnene og derudover har leveret 
skolebådsskiltet vederlagsfrit. 

Vi har meget at være glade for i Sej
lerskolen, og jeg ser frem til de kom
mende sæsoner med optimisme. 

Skolechefen 

Havnepladstildeling 
Følgende har fået tildelt havneplads 
Nr. 713, Mogens Nyholt 
indmeldt 5. 8.71 plads nr. 194 
Nr. 37 Kim Steffensen 
indmeldt 30. 1.69 plads nr. 163 
Nr.907 Paul Østav 
indmeldt 23. 9.71 plads nr. 140 
Nr. 61 Jørgen Bertram Rasmussen 
indmeldt 3. 6.71 plads nr. 67 
Nr.515 Eilif W. Juul-Andersen 
indmeldt 27. 1.72 plads nr. 37 
Nr.533 Bjarne Jensen 
indmeldt 18. 3.71 plads nr. 79 
Nr. 75 Hans J.D. Eskilsen 
indmeldt 28.10.71 plads nr. 39 
Nr.307 Erik Poulsen 
indmeldt 21. 1.71 plads nr. 120 
Nr.444 Jon Willem Norden 
indmeldt 11. 2.71 plads nr. 316 
Nr.386 Torben Petersen 
indmeldt 2. 9.71 plads nr. 3 

Havneplads i kanalen er tildelt 
følgende: 
Nr.662 Palle Keil 
indmeldt 10. 4.69 plads nr. 223 
Nr.100 Erik John Christensen 
indmeldt 13.11.80 plads nr. 228 
Nr.114 Bjarne Brandt 
indmeldt 13.11.80 plads nr. 231 
Nr.1005 Poul Leo Petersen 
indmeldt 1. 8.74 plads nr. 254 

Havneudvalget: 
Da der er mange medlemmer, der har 

jolle og pram liggende på pladsen uden 
årsmærke, bedes alle venligst bringe 
dette i orden inden 14 dage fra dato, el
lers vil de blive fjernet af pladsmanden. 

navigator 

Forhandler 
I. STENGAARD MEYER 
Amager Strandvej 124 

01 -58 3045 

Poul og elever efter vel overstået prøve 

Afslutningsfest 
Fredag den 12. oktober afholdt sejler
skolen afslutningsfest for både elever 
og lærere. Det blev en dejlig hyggelig 
aften med smørrebrød, kaffe og en lille 
en, megen god snak og lystige sange, en 
enkelt dans - desværre for få damer. 
Dette gode arrangement skal fremover 
blive en tradition. Ligeledes vil man 
prøve at starte op med en lignende fest 
før sæsonen, så folk kan lære hinanden 
at kende; det er jo sådan, at man løser 
op for tungebåndet under afslappede 
forhold, og så glider det langt lettere, 
når arbejdet skal udføres bagefter. 

AP navigator Mark III: 
• Alle navigations-

funktioner 
• 20waypoints 
• Start/stopur - ur og dato 
• »Mand overbord« 

funktion 
• Anke 
• Enkel 

betjening 
• Godkendt 

af Decca 
• Godkendt 

til 
kapsejlads 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, foidi 

Renten altid er konkurrencedygtig. 
Mulighed for at låne op til 80%. 
Løbetid op til 15 år. 
Lave etableringsomkostninger. 
Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings
betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 
Ingen udgift til panthaverforsikring. 
Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle. oplysninger 
bedste bådfinansiering 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefon 

om Danmarks 

By 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 

J J  
l "  ̂

Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« - eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01-152151 

- søstærk økonomi. 
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Vinterundervisning - Optimister 

Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Lørdag 
Søndag 
Lørdag 
Lørdag 

17-11 
24-11 

1 - 1 2  

8 - 1 2  

15-12 
5- 1 

1 2 -  1  

19- 1 
2 6 -  1  

2 -  2  

9- 2 
1 6 -  2  

23- 2 
2- 3 
9- 3 

16- 3 
23- 3 
30- 3 
6- 4 
7- 4 

13- 4 
20- 4 

Optimist-Nyt 
Der arbejdes på at afholde en som

merlejr på Bornholm i uge 30,1985. Lej
ren vil blive holdt sammen med de øvri
ge sejlklubber i Østersøkredsen. 

Vinterprogrammet er startet med 
godt fremmøde. 

Skulle du have glemt det eller på an
den måde været forhindret i at møde 
frem, så er det altså bare om at møde 
op hver lørdag kl. 10.00. 

J uniorudvalget 

Jens Green Jensen, juniorleder, 
Tønnesvej 47, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-5063 65 

Ole Jensen, 
Hattemagerstien 29, 2300 Kbh.S 
Tlf.: 01-585068 

Dan Holger Knudsen, 
Hellasvej 2, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-522034 

Lars Hauschultz, 
Spurvevænget 8, 2791 Dragør 
Tlf.: 01-532429 

Jan Knudsen, 
Marengovej 12, 2300 Kbh. S. 
Tlf.: 01-55 7452 

10.00 SSF teori 
10.00 SSF teori 

9.00 Frankrigsgades svømmehal 
10.00 SSF teori - tovværk 
10.00 SSF teori 
10.00 SSF teori 

9.00 Frankrigsgades svømmehal 
10.00 SSF teori - tovværk 
10.00 SSF teori 
10.00 SSF teori 

9.00 Frankrigsgades svømmehal 
10.00 SSF teori - tovværk 
10.00 SSF teori 
10.00 SSF teori 

9.00 Frankrigsgades svømmehal 
10.00 SSF teori - tovværk 
10.00 SSF teori 
10.00 SSF teori 
10.00 SSF - klargøring af joller 
10.00 SSF - klargøring af joller 
10.00 SSF - klargøring af joller 
10.00 SSF - fordeling af joller/dage 

Yngling-Nyt 
Jens Poulsen trådte på generalfor

samlingen tilbage som medlem af ju
niorudvalget. Tak for tiden, som er 
gået, Jens! 

Som nyt medlem har Jan Knudsen 
sagt ja til at indgå i udvalget og øse af 
sin viden omkring Yngling-sejlads. 

Jan er gået i gang med at tilrettelæg
ge et undervisningsprogram, som vil 
blive afholdt på lørdage i starten af det 
nye år, men det vil du høre nærmere om 
senere. 

Tak 
Kære Sejlforening, 

Som en af deltagerne - fra Hørgår
den - der blev inviteret til festen i 
Sundby Sejl den 15. f.m. vil jeg hermed 
takke mange gange for det store arbej
de og det fine traktement, som vi fik. 

Det er en glæde, når andre menne
sker tænker på os. 

Endnu engang tak! 
Venlig hilsen til alle fra 

Gurli Andersen 

Tak! 
Min hjerteligste tak til alle vennerne 
for opmærksomheden på min runde 

fødselsdag. Tante Ruth 

Efterlysning: 
Preben Vognmands Avon gummibåd er 
fjernet fra søndre plads. 

Dusør: En bådoptagning! 

Efterlysning: 
Er der ikke nogle, der har overskydende 
bøjler derhjemme? 

Kirstine mangler bøjler, idet de enten 
forsvinder eller knækker, og det er et 
evigt tilbagevendende problem at skaf
fe bøjler til klubhuset. 

I denne forbindelse tales der ikke et 
ord om toiletpapir! 

Efterlysning: 
Hvor er Kirstines portnøgle henne??? 

Er der ikke en, der har glemt at afle
vere nøglen en dag, de har lånt den? 

Den må ellers være svær at glemme 
med den store klods, der var bundet i! 

Findeløn: 1 krus fadøl gives. 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58 65 75 
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Nye medlemmer 
A 193 Henrik Enselmann 

Erik Ejegodsgade 2, V. 
A 195 Leif E.K. Rasmussen 

Øresundsvej 35, S. 
A 226 Henning Olesen 

Bellmannsgade 7, 0. 
A 575 Peter Traun 

Backersvej 129, S. 
A 1078 Niels E. Christiansen 

Bremensgade 85, S. 
J 73 Signe Schandorff 

Hjulmagerstien 16, S. 
J 75 Frederik Hornshøj 

Kongelundsvej 471, Kastrup 

Slettede medlemmer pr. 15.9.84 

A 51 Henrik Nielsen 
Byglandsgade 14, S. 

A 70 Poul Pr. Jarlhof 
Klokkestien 3, Vanløse 

A 211 Ib Thy kær Sørensen 
Nrd. Frihavnsgade 106, 0. 

A 241 Bjarne Møller 
Hørsholmsgade 28, N. 

A 362 Jørn Åbrink 
Gunløgsgade 2, S. 

A 366 Ellis Nielsen 
Frederiksberg Allé 37, V. 

A 388 Erik Kurt Nielsen 
Høje Gladsaxe 116, Søborg 

A 424 Finn Jensen 
H. Schneeklothsvej 12, F. 

A 449 Poul Schmidt 
Strandvejen 101A, Snekkersten 

A 458 Marie Petersen 
Marsalavej 30, S. 

A 409 Anker G. Petersen 
Grejsvej 66, S. 

A 517 John Ørum 
Roselillevej 86, S. 

A 544 Elly Christensen 
Weimarsgade 1, S. 

A 673 Morten J. Sørensen 
Birmavej 34, S. 

A 684 Flem. Rene Pedersen 
Saltholmsvej 8, S. 

A 714 Hans Hove Andersen 
Fuglsangpark 97, Farum 

A 721 Jørgen Koblauch 
Kongedybs Allé 15, S. 

A 732 Jørgen Bent Olsen 
Løsningvej 4, Flemming 

A 745 Flemming Kempf 
Brøndbynordvej 129, Rødovre 

A 779 Jørgen Andersen 
Istedgade 13, V. 

A 795 Claus Krogsgaard Olsen 
Genuavej 13, S. 

A 810 Rogert Varnæs 
Kærmindevej 10, Gentofte 

A 837 Kurt Richard Riber 
Vangedevej 118, Gentofte 

A 893 Klaus Reinhold 
Polensgade 52, S. 

A 894 Torben Conradsen 
Sorrentovej 19, S. 

A 897 Tage Robert Nielsen Hæ 
Birketinget 2 B, S. 

A 898 Erna Andersen 
Reberbanegade 11, S. 

A 905 Børge Søndergaard 
Slesviggade 31, V. 

A 925 Ole Helmuth Rutkjær 
Valdemarsgade 79, V. 

A 934 Inge Olsen 
Nordmarks vej 124, Kastrup 

A 939 Jørgen Jensen 
Holstebrogade 6, 0. 

A 942 Lars Michael Clausen 
Sørupvej 4, Ringsted 

A 944 Mogens Pedersen 
Søjle Bjørkhagen, Sverige 

A 974 Jess Otzen 
Søllerødgade 46, N. 

A 976 Bjarne Thaulov 
Frankrigsgade 42, S. 

A 1010 Ole Niels Nielsen 
Bygaden 20, Herlev 

A 1016 Michael Diemer 
Vodroffs Tværgade 15, V. 

A 1025 Hans Peter Larsen 
Fælledvejens Passage 8, N. 

A 1032 Arne Mortensen 
Østrigsgade 12, S. 

A 1042 Mitchel Prægel 
P Knudsensgade 122, SV. 

A 1046 Finn Erik Jacobsen 
Søholmvej 10, Brøndby Strand 

A 1091 Poul Henning Juul 
Nrd. Fasanvej 275, N. 

p 9 Anne Thaulov 
Frankrigsgade 42, S. 

p 16 Gerda Thode 
Kastrupvej 171, S. 

p 17 Ursula Haake 
Mågevej 78, NV. 

p 25 Bent Jahns 
Godthåbsvej 24 A, F. 

p 44 Erik Olsen 
Årestrupvej 11, Valby 

p 80 Ib Olsen 
Gadekærvej 27, Valby 

p 124 Kirsten Palm 
Astridsvej 16, Kastrup 

p 132 Johnny Persson 
Sirgræsvej 39, Kastrup 

p 138 Gurli Nielsen, Sorrentovej 2, S 
J 29 Sune Sørensen 

Hattemagerstien 26, S. 
J 33 Nicolaj Sørensen 

Stolemagerstien 8, S. 
J 35 Jørgen Thaulov 

Frankrigsgade 42, S. 
J 36 Carsten Lehm 

Hallandsgade 17, S. 
J 51 Pia Nancy Davidsen 

Maltagade 8, S. 
J 52 Michael Brydenfelt 

Ridder Stigsvej 16, S. 
J 64 Søren Momsen 

Strandgade 53, K. 
J 77 Karina Ahrensborg Clausen 

Polensgade 14, S. 
J 101 Steen Max Møller 

Under Elmene 14 A, S. 
J 104 Søren Schmidt 

Biens Allé 33, S. 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
høvling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE 114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 
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En lille historie til at blive klogere af -
forhåbentlig! 

Forgangne sommer ville vi en aften 
hjælpe en stakkels optimistjollesejler (i 
parentes bemærket vor egen kære søn), 
der havde besvær med at krydse mod 
vind og strøm ved Kronprins Frederiks 
bro, som fører over Roskilde Fjord ved 
Frederikssund. Vi lå lige syd for broen, 
og der var kraftig nordgående strøm. 
Da det kun var en jolle, brugte vi ikke 
vort sædvanlige solide tovværk til bug-
seringen. Det anvendte, tyndere 
tovværk var imidlertid ikke så godt fly
dende som ventet, så da vi lod tovet, 
bundet til en fender, drive ned mod jol
len, medens vi prøvede at holde båden 
på samme sted, endte det selvfølgelig i 
skruen. Bang! 
- frigear i en fart - og hvad så? 

Vi drev med god fart lige mod broen. 
Heldigvis lå ankeret parat. Det skal det 
for øvrigt gøre ifølge reglement for be
sejling af farvandet ved broen. Ankeret 
fik fat øjeblikkeligt - heldigvis, for vi 
var kommet i betænkelig nærhed af 

den lukkede bro, og der havde ikke væ
ret tid til overvejelser om, hvorvidt vi 
var inden for kabelfeltet eller ej. Me
dens vi var travlt beskæftiget med at 
prøve at frigøre tovværket fra skruen, 
dukkede en sur brofogedassistent op og 
begyndte at fortælle, hvor dyrt det ville 
blive for os, hvis ankeret havde fisket et 
af kablerne, der går over til Horns Her
red her. Han spurgte naturligvis ikke, 
om der var noget, han kunne hjælpe 
med. Han bryder sig vist ikke om fri-
tidssejlere. Nå, men da vi fra jollen hav
de fået skåret tovværket af så tæt ved 
skruen som muligt, og den så ud til at 
kunne dreje frit, vovede vi at starte mo
toren. Så skulle ankeret op, men det 
viste sig simpelt hen at være umuligt. 
Det sad godt fast, og man kunne mærke 
en svag fjedren. Kort sagt - som fryg
tet, havde vi fisket et søkabel. Der var 
både for dybt og for kraftig strøm til, at 
der kunne være tale om at dykke ned og 
prøve at frigøre ankeret. Hvad gør man 

så? Husker på sin »børnelærdom«: 
Prøv aldrig at hive ankeret op med 
magt i en sådan situation! Ud over sto
re økonomiske erstatningskrav kan det 
også være livsfarligt, hvis det drejer sig 
om stærkstrømskabler. Næh, man kap
per naturligvis sit ankertov efter at ha
ve afmærket det på behørig vis med en 
bøje, fender eller lignende. Som sagt så 
gjort og det uden større bekymring for 
det dyre anker, fordi skipper kendte na
turligvis lov af 15. februar 1895 med 
tilhørende bekendtgørelse nr. 327 af 29. 
oktober 1962. 

Det lyder let i teorien: man henven
der sig på et posthus og beder om en 
blanket til afgivelse af søforklaring - ja, 
det hedder det faktisk. Jeg opgav på 
forhånd at forklare sagen på det lille lo
kale posthus i Stenløse og prøvede i 
stedet på uddannelsespostkontoret i 
Lyngby. Det blev en ret pinlig forestil
ling, og efter megen hovedrysten og 
nervøse trækninger hos de to ekspede
rende damer endte jeg med det klassi
ske svar: »Det har vi ikke«. Da jeg imid
lertid insisterede, fandt de dog til sidst 
ud af at tilkalde vagthavende, som hel
ler aldrig havde hørt om en sådan blan-

fortsættes 

_l_ så er det jul igen .... 

Julefrokost afholdes lørdag den 15. december 1984 kl. 13.00 i 
i klubhuset. Hver deltager medbringer en julegave til en værdi 
af omkring 20,00 kr. 
Det store, kolde bord koster kr. 75,00. 
Tilmelding senest den 13.12.84 hos Kirstine. 

Juletræsfest for medlemmernes børn afholdes søndag den 16. 
december 1984 kl. 14.00. 
Husk, at voksne betaler kr. 10,00 i entré. 
Billetter til børnene kan mod forevisning af medlemskort af
hentes hos Kirstine 
Sidste frist for afhentning af billetter til børnene den 13. dec. 
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Klubhuset 

Klubhuset lukker mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.30 i vintermånederne 
indtil 1. marts 1985 

Klubhuset er lukket p.g.a. ferie fra 7. til 26. januar 1985 begge dage incl. 

ket, men han ringede til P&T's kabel
tjeneste. 

En meget elskværdig herre her ringe
de senere til mig og lovede at sende det 
fornødne, medens vi morede os lidt 
over det postyr, jeg havde forvoldt på et 
»landkrabbekontor«. Efter udfyldning 
og afsendelse af flere sider søforklaring 
ventede jeg spændt nogle dage - indtil 
et brev fra P&T fortalte, at det berørte 
kabel tilhørte KTAS, som derfor havde 
fået overdraget sagen. Det var med no
gen overraskelse, jeg senere læste sva
ret fra KTAS. I temmelig studse ven
dinger blev jeg oplyst om, at KTAS al
deles ikke havde foretaget sig noget, 
der kunne pålægge selskabet noget er
statningsansvar, men tværtimod kun
ne jeg forvente et sådant krav, hvis det 
viste sig, at kablet var beskadiget. 

En opringning til juridisk afdeling 
bragte ikke megen trøst, men man love
de dog, at finde frem til den aktuelle lov 
og bekendtgørelse, som man hævdede 
aldrig at have hørt om! løvrigt havde de 
talt med brovagten, som havde udtalt 
sig med stor vægt om en hel del ting 

angående diverse reglementer samt 
mine manøvrer i forbindelse med uhel
det - ting, som det senere viste sig, at 
han havde meget lidt forstand på. Da
gen efter ringede jeg atter til KTAS, 
hvor man fortalte, at man efter et nøje
re studium af diverse love var kommet 
til den konklusion, at jeg havde 
fuldstændig ret og ville få tilsendt en 
check på det beløb, jeg havde betalt for 
nyt ankergrej. KTAS hævdede som 
sagt aldrig at have været ude for et lig
nende tilfælde, medens P&T, som jeg i 
min kvide havde henvendt mig til i mel
lemtiden, fortalte, at de årligt havde et 
par hundrede sager - mest med fiskere, 
men da undertiden også med fritidssej-
lere. Under »Fyn Rundt« kan der ofte 
være problemer i det strømfyldte og 
stærkt trafikerede Lillebælt, som fak
tisk er et stort kabelfelt. 

Nu endte historien godt, men husk: 
1) Forsøg aldrig med vold at vriste et 
anker fri af et fisket søkabel. 
2) Sørg for at have en pokkers god for
klaring parat. Det er jo nemlig - bortset 
fra nødsituationer - forbudt at ankre 

nærmere end 200 m fra en kabellinie -
på begge sider vel at mærke. 

Med venlig hilsen 
fra »AMA« af Marbæk 

1—-i KASTRUP MARINE SERVICE** 

KMS BÅDUDSTYR 
V \J u Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

• /JN Arne Olsen Offset 
1 J Århusgade 88, 2100 København 0 
1 Telefon (01)*26 95 09 1—-i KASTRUP MARINE SERVICE** 

KMS BÅDUDSTYR 
V \J u Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 
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Amagerbanken 
En helt ny ungdomskonto med 

høj rente og stor lånemulighed. 

Op til 5 gange det beløb, 
der gennemsnitligt har 
stået på kontoen genne 
de sidste 12 måned* 

En startkonto i* 
Amagerban 
dig til en 

ggode kunder kan 
penge! 

t, allerede nu. !nof>~ 

vide, hvad du får brug, 

J først skal til at fungere 

- når du flytter hjemmefrc 

skal i lære eller når du skal til at 

videre. 
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Det skete for 25 år siden .... 
American Cup 

Ingen anden sportsbegivenhed har 
nogen sinde opnået en popularitet og 
en spænding, der kan måle sig med den 
århundredgamle kamp om The Ameri
ca Cup eller The Duld Mug, som Sir 
Thomas Lipton, tekongen, kaldte det 
omtalte trofæ. 

Det begyndte med, at den ameri
kanske skonnert »America« i 1851 sej
lede over og slog 17 af Storbrittanniens 
hurtigste både i et race rundt »Isle of 
Wight«, the »Hundred Guineas Cup«, 
der senere blev en evig udfordrerpokal 
»The American Cup« - åben for alle 
udenlandske nationer. Statutterne bød 
bl.a. på, at den nation, der sidst vandt 
pokalen, skulle afholde sejladsen igen, 
og fartøjer fra andre lande skulle kom
me på egen køl. Dette bevirkede, at 
fartøjerne, der skulle krydse Atlanten, 
måtte bygges af sværere materialer og 
forsynes med yawl-rig, for i Amerika at
ter at rigges om. Et ikke ringe handi
cap. 

England, Skotland, Canada og Irland 
har gang på gang - uden held - forsøgt at 
fravriste amerikanerne den meget a 
propos bundløse pokal, og der er ofret 
millioner på begge sider af Atlanten til 
bygning af udfordrer- og forsvarsbåde. 

Alene Sir Thomas Liptons fem 

»Shamrocks« kostede mere end en 
halv million pund Sterling. 

Mange af disse »Old Timers« var go
de tabere, selv om enkelte nu og da blev 
lidt stødt på manchetterne. Legenden 
om Liptons forsøg fra 1899 til 1934 er et 
stadigt tilbagevendende tema. 

»The Grand Old Man« fra Belfast 
voksede i popularitet efter hvert neder
lag; alt dette er noget, vi ældre sejlere 
husker. 

Men sluttede det så med Thomas 
Lipton? Nej, så sent som i 1958 kæmpe
des der påny. 

Englænderne gjorde nu deres sytten
de forsøg på at få pokalen over Atlan
ten. Elleve medlemmer af »Royal 
Yacht Squadron« dannede et syndikat, 
som lod 12-meteren »Sceptre« bygge, 
hvorefter de udfordrede amerikanerne. 
»Sceptre« var resultatet af en land 
række forsøg med modeller i prøvetan-
ke. Amerikanerne havde flere 12-mete-
re at vælge imellem, nemlig »Weather-
ly«, »Wim«, »Eastener« og »Colum-
bia«, som vandt. Denne ejedes af seks 
medlemmer af »New York Yacht 
Club«. »Columbia« vandt en ganske 
overlegen sejr over englænderne, og så 
er man lige vidt. Hvis vi her i S SF havde 

noget at skulle have sagt, vil jeg foreslå, 
at vi lader amerikanerne beholde poka
len mod. at de til gengæld lader os be
holde alle vore gode både. 

Skulle vi endelig lave en kapsejlads af 
format herhjemme, kunne Niels med 
»Rylen« og jeg tage en rask tørn herfra 
og til Landskrona. D'herrer Bent Han
sen eller Petersen med »Mågen« ville 
sikkert med glæde fungere som dom
merskibe, de plejer jo ikke at være ban
ge for ulejligheden, når vore kapsejlere 
er på krigsstien; og med hensyn til 
modtagelsen i Landskrona vil det sik
kert blive med hornmusik, rød løber 
etc. Niels er jo som en fader for dem 
derovre, så når han modtager sejrens 
trofæ, vil det sikkert blive på rådhuset 
med portvin og kransekage af borg
mesteren og byens vise fædre. 

Nå! Niels og jeg kan jo altid dele res
terne i porten bagefter. Når det regner 
på præsten, drypper det som bekendt 
på degnen, som skrevet står., og en dag 
ville vi uden tvivl få ud af det. 

Selvfølgelig er alle foreningens far
tøjer velkomne til at overvære opgøret. 

Carl Hillers 
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Nytårshilsen 
til medlemmerne: 

Oliefirmaet Graae & Hilmand A/S 
meddeler i anledning af årsskiftet, at 
alle Sundby Sejlforenings medlemmer, 
der er kunder hos firmaet, deltager i en 
lodtrækning om 2 flasker champagne af 
mærket »Den gule Enke«. 

Medlemmer, der endnu ikke er kun
der hos Graae & Hilmand Olie, kan del
tage i lodtrækningen, hvis de bestiller 
olien inden 27. december kl. 24.00 på te
lefon 01-122099. 

Der er fast olievagt! 
Lodtrækningen om de to flasker 

champagne er forbeholdt Sundby Sejl
forenings medlemmer og dem, der har 
meddelt, at de er tilsluttet SSF olie
ordning. 

Præmierne vil blive leveret inden 
nytårsaften. 

Som meddelt ved tidligere lejlighe
der, tilkommer der SSF's juniorafde
ling en fast provision af ethvert køb hos 
oliefirmaet. Det eneste, du i den anled
ning skal oplyse om, når du bestiller 
første gang, er, at du er medlem af SSF. 

I øvrigt kan jeg oplyse, at Graae & 
Hilmand olie sælges til nøjagtigt sam
me priser som de andre selskaber og på 
samme betingelser. SSF har gennem 
flere år fået leveret olie til klubhuset fra 
Graae & Hilmand Olie, hvilket vi har 
været meget tilfredse med. 

Har du venner og bekendte, er de 
også velkomne til at støtte SSF's ju
niorafdeling på samme betingelser, 
som nævnt ovenfor; husk blot at med
dele ved bestillingen, at de er tilsluttet 
ordningen med SSF. Dine venner og be
kendte deltager også i lodtrækningen. 

Gør noget ved det! Det koster ikke 
ekstra at støtte denne idé. 

Hans Guldager 
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Bestyrelsen 
Referat af bestyrelsesmøde 

den 5.11.84. 

Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Juniorafdelingen 
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 

blev oplæst ved og godkendt af general
forsamlingen. 

Punkt 2 Beretning: 
Ulrik Meisl, der skal deltage i VM i 

Australien i brætsejlads, ansøger be
styrelsen om økonomisk støtte til den
ne rejse. Bestyrelsen enedes om at 
støtte ham med 4.000 kr. 

Formanden fik af bestyrelsen tilla
delse til at rette indmeldelsesdatoen 
for medlem Svend Åge Christensen, 
idet der i SSF's kartotek figurerede 3 
forskellige indmeldelsesdatoen 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at der igen 

har været indbrud på jollepladsen. Jol
lesejlerne har nu bedt om at få en lyg
tepæl opsat på jollepladsen. Havneud
valget vil sammen med jollerepræsen
tanten indhente tilbud på opsætning af 
en lygtepæl. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Den 15.12.84 afholdes den årlige jule

frokost og den 16.12.84 juletræsfesten. 
Jollerepræsentanten spurgte, om ikke 
det var muligt at få sat glaslåger for 
opslagstavlen i forgangen for på denne 
måde at forhindre, at tavlen blev brugt 
til andet end det, den er beregnet til. 

Ingen i bestyrelsen gik ind for denne 
idé. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolebådene er kommet på land. Ty

veknægtens motor er sendt til servi
ceeftersyn. Towærkskursus er startet 
op med 34 elever. Skolechefen fortæl
ler, at Erik Povlsen og Rigger Anders 
har gjort et stort arbejde for at få dette 

kursus op at stå. 
Et VHF-kursus vil blive påbegyndt i 

begyndelsen af februar, hvis flere end 
12 elever melder sig til. 

Punkt 6 Juniorafdelingen 
Dory'en er blevet sendt på værft for 

at blive repareret. Der er forud indhen
tet tilbud på denne reparation på kr. 
4.000. 

Juniorlederen oplyser endvidere, at 6 
af vore optimistjoller skal repareres. 
Hver jolle vil koste ca. 500 kr. 8 sejl skal 
efterses og repareres for småskader. 

Jan Knudsen er indtrådt i juniorud
valget i stedet for Jens Poulsen. 

Dan Knudsen og Jens Green vil beg
ge deltage i DSJ, DSO og DSK's 
årsmøde, der afholdes i Ebeltoft den 10. 
og 11. nov. 1984. 

Ole Jensen vil deltage i Østersøkred
sens optimistsektionsmøde, hvor man 
vil diskutere sommerens sejladser; 
endvidere vil man tilrettelægge sejlad
serne for sommeren 1985. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Intet 

Punkt 8 Joller: 
Intet 

Punkt 9 Motorbåde 
Intet 

Punkt 10 Sikkerhed 
Intet 

Punkt 11 Bladet 
Intet 

Punkt 12 Eventuelt 
Intet 

Mødet slut kl. 22.05 
sign. Hans Guldager 

formand 
Else Thuring 
sekretær 

Sidste nyt 
fra bestyrelsen 

Brætsejlerne har fået mange penge
gaver fra både store og små firmaer, og 
Henrik Mejsl's far er blevet så begej
stret for hjælpen, at han har skænket et 
fint ur til præmie til S SF. 

Et byggefirma vil genopbygge kiksfa
brikken og har forhandlet med forman
den om at etablere p-plads over for 
S SF, hvor vi i sommermånederne kan 

parkere der om aftenen og lørdage-søn
dage. 

Bestyrelsen gik ind for denne løsning. 
Fredag den 7. december bliver en stor 

dag for Reinhardt Hansen. Han får 
overrakt det ærefulde diplom for særlig 
indsats af Søsportens Sikkerhedsråd. 

Forsikring for bådsøsætning og -opta
gning bliver 25% dyrere, og formanden 
har sat forsikringen fra Dansk Søassu-
rance i bero fra 1.1.85 og optaget for
handlinger med Topsikring. 

Der har været mange henvendelser 
angående gamle film, så den 16.2.85 bli
ver en spændende aften for os. 

Mastekranen afmonteres for repara
tion og almindelig vedligeholdelse og 
bliver opsat igen 15.3.85. Dette for at ik
ke der skal ske det samme som i som
mer, da den faldt ned med et ordentligt 
brag. 

Reparation og eftersyn vil også ske 
fremover. 

Der er ikke folk nok til den forlænge
de vagtordning, og man vil prøve ad fri
villig vej at etablere vagter, til vi kan få 
en afklaring ved forårsgeneralforsam-
lingen. 

Sejlerskolens nye skur, skænket af et 
medlem, er fuldt indrettet og meget til
fredsstillende for brugerne. 

VHF-kursus ønskes af flere og opfor
dring til at melde sig ses andetsteds. 

Kapsejladschefen forbereder nye 
måder at sejle kapsejlads på i 1985 og 
vil diskutere anden præmieordning 
med medlemmerne i februar 1986. 

Havde fået opfordring til EM 85 i 
Windsurfing, men havde sagt nej, fordi 
det var for hurtigt efter vort sidste sto
re mesterskab, og det var de samme 
folk, der skulle trækkes på. 

Mødet sluttede med, at formanden 
ønskede glædelig jul og godt nytår. 

Sejlerskolen 
Som tidligere meddelt her i bladet vil 
Sejlerskolen prøve at få et VHF-kursus 
op at stå. Af økonomiske grunde er det 
nødvendigt med mindst 12 elever. Der 
er opsat tilmeldingsliste ved kontoret. 
Du kan også henvende dig til skoleche
fen. 

Havneudvalget 
meddeler 
Mastekranen vil blive taget ud af drift 
fra 15. januar til 15. marts 1985 grundet 
eftersyn. 

Havneudvalget 



Tres og fyrre års 
jubilæum i SSF 

En tirsdag i november med mildt grå
vejr mødtes Hans og jeg med Svend og 
Jonny Christensen i giggen - eller som 
Jonny helst vil have det - Gejr. Det blev 
en eftermiddag fyldt med solskin i hjer
tet og en god frokost. Mange oplevel
sesrige år har de haft i SSF. 

Svend kom med sin far (som havde 
medlemsnr. 7) og sin bror i den nye 
havn SSF. De strøg rejer og stangede ål, 
var med til at fylde skraldebøtter med 
opgrav til spuns. Svends bror Evald 
malede billedet, som i dag hænger på 
kontoret, forestillende en strandbred 
med en båd og den for længst nedrevne 
villa »Sano« i baggrunden. 

Dengang var man 15 medlemmer, og 
stort bråvallaslag blev der, da man be
sluttede at udvide til 25, men arbejds
kraften skulle man jo bruge; det koste
de 25 øre at blive væk fra pligtarbejdet. 
Der var som nu mange særprægede 
mennesker med øgenavne: Hans Rib
ben, Peter Styr, Jens Tud, (som Jonny 
fortalte havde en rødere tud, end hun 
har), Tykke Petter, som var kasserer og 
hed Rasmussen. Hans søn var forfær
delig ked af faderens øgenavn. Øgenav
ne har åbenbart altid hørt hjemme i 
SSF, og det kunne være morsomt at 
prøve at samle dem. 

Mange festlige gilder blev holdt i det 
gamle klubhus. Der blev stegt ål, og 
dansen gik lystigt så gulvet gyngede, og 
mange gange, når de unge Gejrfolk kom 
fra fest, bankede de Pløk op for at slutte 
natten med en C.L.O.C. likør. 

Pløk var også foregangsmand på 
fjernsynsområdet. Han købte et af 
Danmarks første fjernsyn, og så sad 
man der og hyggede sig med kassen. 
Mon det var noget for os i dag? 

Så kom det store slag i SSF, hvor 
medlemmerne blev dybt uenige over 
det nye klubhus. Svend udtaler, at det 
bare skulle have været et helt alminde
ligt, firkantet hus med plads til alle fa
ciliteter, men bestyrelsen ville have 
den anden udformning. Det blev besty
relsen, der sejrede, og der var stor 
spredning blandt medlemmerne. 

I dag kan vi vel danne os en mening 
om, hvem der havde ret! Vi har et dej
ligt klubhus, vel nok i kraft af styrelsen 
af det; det fungerer rimeligt, men man 
kan jo diskutere, om det er særlig rig
tigt, at køkkenet ligger stik syd, og at 
akustikken ikke er den bedste. Et fir

kantet hus havde givet os større udvi
delsesmuligheder og nemmere vedlige
holdelse. 

Blandt mange er Pløk en af parrets 
gode venner. De nød godt af hans 
madfærdigheder, sjove indfald og fore
tagsomhed. Han var simpelthen sam
lingspunktet! Under krigen var han 
ekspert i at skaffe ting, og når Svend 
kom hjem fra jagt med ænder, var det 
cigaretter, der kom i middagsgryden. 
Både Svend og Jonny var meget kede af 
og skuffede over, at Pløk ikke var god 
nok til at flytte over i det fine, nye klub
hus. 

Piraten var en klub i foreningen, og 
Svend har aldrig været i bestyrelsen, 
men til gengæld var han Piratens høv
ding. Høvdingens største problem var, 
når han kom hjem fra piratmøderne, 
mødte der ham 5 drukne damer. 

Efter at have bygget utallige kajakker 
og sejlet i diverse joller besluttede par
ret at bygge deres egen båd helt fra 
grunden. Spanteridset blev lavet på 
spisebordet, og bygningen tog tre år fra 
29 til 32. For 1 liter linolie betalte Svend 
1 fl. snaps, ak ja! Denne herlige båd blev 
døbt »Gejr«. I den tog Jonny og Svend 
på bryllupsrejse til Trekroner, der den
gang var et stort folkeforlystelsessted. 
I denne forbindelse kan nævnes, at de 
aldrig har været længere udenlands 
end til Sverige. 

Under krigen købte Svend en sejlbåd 
i West, og da den kom til SSF, studere
de tyskerne den meget grundigt, men 
motoren skulle ikke bruges, da man ik
ke kunne få brændstof. 

Prisen på dette vidunder var kr. 175, 
selvfølgelig inclusiv tovværk, køkken
grej og ikke mindst beton. 

Efter krigen blev »Buus« anskaffet 
og med flid og knofedt gjort sejlklar. 

Mange er vi, der dengang undrede os 
over, hvor mange, der kunne være i den 
meget smalle motorbåd, men som altid 
i Jonny's kølvand: Hvor der er hjerte
rum, er der buus-rum. 

Denne båd holdt til familien Gejr i 
mange år. Først i 70'erne købte de en 
Fram 25 af »Sjaskeren«. Den var vel
udrustet, da Svend købte den, men det 
kan nok være, den er blevet »gejret« op 
til i dag at være et fuldendt fartøj, hvor 
der både er plads til Svends mulige og 
umulige fiske- og andet grej, og også til 
Jonnys kniplebræt. 

Sejlturene og Saltholm 
Familien Gejr-gig har sejlet land og 

rige tyndt. I Kalvehave fangede de 
tonsvis af gedder og havde i det hele ta

get hovedkvarter dér i mange år. 
Jonny sejlede engang til Sverige ale

ne med to veninder i hårdt vejr. I Lom-
ma blev hun selvfølgelig verdens
berømt, og Svend var stolt af sin kone, 
da hun velbeholdent havde sejlet sku
den hjem. 

I Sverige traf de mange gode venner, 
som de ser den dag i dag. 

Saltholm er nok det sted i Danmark, 
som Svend og Jonny holder mest af og 
hvor de har tilbragt flest timer. 

Dér sejlede de over, da drengene var 
små. Svend byggede en rygeovn på øen, 
og mange er de stunder, der er tilbragt i 
det hjemmebyggede lysthus på øen 
med rygende varme sild, ål og andet 
godt. For nyere tilkomne er Svends 
fangstmetoder legendariske, og alle 
lytter, når Svend fortæller om, hvordan 
man kan stryge rejer og fange ål, alt 
mens Jonny kan fortælle om, hvordan 
man bedst tilbereder fangsten. 

På Saltholm har Svend prøvet at sej
le med skinnevogn tværs over øen. Man 
satte mast og sejl på en gammel skin
nevogn - og så derudad den nedlagte 
jernbanes skinner med 60-70 km/t. Han 
blev dog skammeligt bortjaget, da der 
var mund- og klovsyge på øen. 

Det var med stor glæde og megen pie
tetsfølelse at Hans overrakte Jonny 
hendes velfortjente 40 års nål og Svend 
et gammelt barometer, oprindeligt la
vet af Darwin, men nyfremstillet i den 
originale udførelse i messing. Det kan 
med stor sikkerhed fortælle om vejrets 
luner. 

»Vi vil blive i SSF resten af vort liv og 
ønsker ikke de gamle dage tilbage. Med 
de store omvæltninger kom der også 
nogle kæmpe forbedringer. I dag har vi 
det dejligt om sommeren på Saltholm 
og nyder gode venners selskab. Mange 
af de gamle er desværre væk«. 

Men nye venner dukker altid op i 
Jonny og Svends kølvand. 

Grethe 

TAK 

100 års jubilæum 
Til SSF 

Vi vil gerne takke for den hyggelige 
dag i anledning af vores »100« år. 

Med venlig hilsen 
Jonny og Svend 

Gejr 
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„NORDKAPEREN,, 
JORDOMSEJLING 

1 9 4  6- 4 8  
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Jul på Nordkaperen 
Nostalgiske optegnelser 

Medlemsbladet har tidligere bragt 
uddrag af »Jorden rundt med Nordka
peren«, der er skrevet af vort æresmed
lem og 50 års jubilar Carl Nielsen, efter 
at han sammen med to andre SSF-
medlemmer i 1946-48 sejlede jorden 
rundt med »Nordkaperen«. På den tid 
var det en stor bedrift, hvilket modta
gelsen i de forskellige havne vidner om. 
Vi har bladret i bogen og fundet, hvor
dan julen blev fejret langt fra Danmark 
i de to år »Nordkaperen« var uden
lands. 

Julen 1946 
Fredag den 20. december var »Nordka
peren« startet fra Galapagosøerne med 
kurs mod Tahiti. Oprindelig planlagt 
var et besøg på en anden af Galapa
gosøerne: Albemarle, men til stor for
trydelse for den øvrige besætning de
kreterede Carl Nielsen, at »Nordkape
ren« med det samme satte kurs mod 
Tahiti. Man havde regnet med at kunne 
supplere vand- og brændstofbehold
ning på Galapagosøerne, men man hav
de kun fået brakvand og intet brænd
stof, og man kunne ikke vente noget 
bedre på Albemarle. Og her går vi ind i 
Carl Nielsens beretning fra bogen: 

»Efterhånden som vi fik os arbejdet 
ud i sydøstpassaten, kom dei gang i 
»Nordkaperen«. En frisk brise agten 
for tværs om bagbord førte os rask mod 
Tahiti. Vi fik af og til etmål (døgndi
stancer), vi aldrig havde haft før og ikke 
siden fik trods energiske forsøg. 

Fra den 25. december kl. 12 til den 26. 
december kl. 12 sejlede vi således 222 
sømil, en gennemsnitsfart af 9,25 knob. 
De følgende dage var ikke meget dårli
gere, så vi blev opstemte og drømte al
lerede om en enestående rekordtur. 
Det blev der nu ikke noget af. Farten 
gik gradvist nedad igen, 190 sømil, 180, 
165, o.s.v. til vi havnede på 51 sømil som 
laveste etmål. 

Juleaften markeredes ved, at vi alle 
barberede os, og kokken Bill fik friaf
ten. Poul overtog kokkeværdigheden og 
lavede en danskpræget aften med bik
semad og risengrød. Bill pyntede en ba
nanstok som juletræ og lavede en jule
nisse af ananas og meloner. Den havde 
nogle gamle sokker om sig. Her lå ga
verne. Cigaretter, som Bill havde stjå
let fra os, barberblade, en rulle toiletpa
pir og slige ting. I Knuds sok lå der en 
lille dåse med fedt. På låget stod der 
skrevet: »Beregnet til at smøre under 
kølen, når »Nordkaperen« skal over rev. 

Vi havde i harmløse og muntre ven
dinger drillet Knud, fordi han tilfældig
vis havde haft rattet hver gang, vi hav
de taget grunden. 

Det blev en juleaften over al forvent
ning, og vor sidste rom blev brugt til at 
skylle biksemaden ned med. 

Så kom det øjeblik, vi længe havde 
frygtet. Alle de halvmodne bananer, vi 
havde fået med fra Galapagos, blev alle 
modne på een gang. I de dage, det stod 
på, gik vi rundt med bulnede kinder og 
var forpustede af at spise bananer. Døg
net rundt proppede vi os med dem og 
nænnede ikke at smide noget over 
bord. Hellere revne end levne! Bill ser
verede bananer under alle former: ri
stede, mosede, som smør, som kartof
ler, som salat eller ristede med andre 
ting. Hans opfindsomhed var uden 
grænser. 

Vi lagde os små topmaver til, fik ma
vepine og sov dårligt. Til sidst måtte vi 
give op. Vi afskyede bananer, og resten 
blev smidt over bord. Derefter for
svandt papaya og ananas og de andre 
frugter fra spisesedlen, og de sidste 14 
dage, vi var i søen, måtte vi leve af det 
triste konserves.« 

Herefter skildrer Carl Nielsen de 
problemer, de havde med at skaffe frisk 
føde i form af fisk, men det er en anden 
historie. 
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HQLTENAU 

)FT HACUSTA 

MSAID  ̂

rømi 

mim 

Julen 1947 
Julen 1947 blev fejret i Ceylons ho

vedstad Colombo, hvis havn var livlig 
og interessant, og snart fik »Nordkape
ren« en invitation til at ligge ved Royal 
Colombo Yachtclub's domæne, som de 
modtog med tak, men som de senere 
fortrød. Det var den urolige ende af 
havnen, og når en kraftig vind stod ind 
gennem havneindløbet - og det skete 
ofte - rejste der sig en voldsom sø, der 
voldte »Nordkaperen« ubehagelighe
der. 

Men juleaften: »Den danske konsul i 
Colombo, Knudsen, inviterede os til at 
holde jul i sit hjem - og ikke nok med 
det. Vi skulle bo i hans hus og i det hele 
taget lade, som vi var hjemme. Det blev 
en herlig tid. 

Juleaften var vi 12 danskere forsam
let i konsulens hjem. Selv om det var 
svært at finde julestemningen, blev det 
en dejlig aften. 

Blandt gæsterne var digteren Sor
genfri - Hans Hartvig Seedorf. Da Poul 
dyrkede hans sange med flid, var det 
alt andet end julesalmer, der lød i tro
penatten. 

En anden gæst, Blichfeldt, var besty
rer af nogle store theplantager oppe i 
det centrale Ceylons bjerge. Han invi
terede mig til at bese hans plantage. 

2.juledags morgen startede vi i hans 
bil mod Glentaffe, som lokaliteten hed. 

Det var en anstrengende tur for Blich
feldt. I fire timer sneglede vi os op ad 
smalle bjergveje med klippevæg på den 
ene side og gabende afgrunde på den 
anden. Af og til kunne svingene ikke 
klares i en drejning, og han måtte bakke 
vognen tæt til afgrunden for at runde 
hjørnet. 

På et tidspunkt mødte vi fire kæm
peelefanter, som en lille spinkel dreng 
imidlertid havde kontrol over. Han diri
gerede myndigt de fire kolosser tæt ind 
til bjergvæggen, så vi kunne smyge os 
forbi dem. Ufatteligt, at dyrene lod sig 
lede af en 10-årig knægt. 

Vi steg til 5000 fods højde, og omsider, 
var vi ved Blichfeldts store, smukke 
bungalow. 

Der tilbragte jeg fem dejlige dage 
med at skrive og tage lange ture i plan
tagerne. Her var ingen myg, og man 
kunne fryse på rigtig dansk. Vi kom fra 
Colombos fugtige, kvælende 35 graders 
varme til bjergenes 15 graders rene luft. 

Jeg havde glædet mig til at møde de 
smukke, farvestrålende teplukkersker, 
som jeg kendte fra reklamerne, menjeg 
blev slemt skuffet. Kvinderne, der gik 
side om side med lasede kulier og ar
bejdede, var klædt i triste, skidengrå 
klæder, og skønheden var det småt 
med. Fra huset, der næsten lå på top
pen af et bjerg, var der en vidunderlig 
udsigt over Ceylons storslåede natur. I 
det fjerne tonede Adamspeak frem 
med sin høje, slanke kegle, let sløret af 
disen. Dybt under mig bugtede en flod 
sig gennem dalen som en skinnende 
sølvtråd. Stilheden og skønheden be
tog mig. Naturen havde her bestået i 
tusinder af år, længe før menneskehe
den. Hvem ved? Om føje tid er her må
ske afbrændt vegetation og bombekra
tere, og her vil måske være en anden 
stemning over stilheden. 

Da jeg slentrede op mod huset, mød
te jeg Blichfeldt med sine to hunde. 
Han kom fra inspektionstur i planta
gerne. Efter et glas Whisky satte vi os 
til bords.« 

Sådan forløb julen for »Nordkape
ren« for næsten 40 år siden. På den tid 
var det en stor bedrift at sejle jorden 
rundt i kølvandet af 2. verdenskrig med 
mangel på mange ting. 

Bogen »Jorden rundt med Nordkape
ren« kan købes ved henvendelse til 
kontoret i SSF, og den er signeret af for
fatteren. 

H.M. 

»Teknisk uheld«!!! 

Vedr. vagtordningen 
Vor ellers så velfungerende vagtord

ning er kommet ud i svære vanskelighe
der. 

Ved generalforsamlingen vedtog vi at 
forlænge ordningen med 2 måneder. 
Desværre glemte vi at tage mistelte
nen i ed, hvilket vil sige, at vi ikke tænk
te over, at vi nu manglede mand-
skabsdækning for de to yderligere må
neder. 

Dette indebærer, at vi nu står i en øje
blikkelig, akut mandskabsmangel til at 
dække vagterne, og for at understrege 
denne vor opfordring til medlemmerne 
om at tage en frivillig ekstra vagt læg
ger formanden og undertegnede ud 
med at melde os til en nattevagt ud 
over vor pligt til at være vagtchefer. 

Denne opfordring er blevet fulgt op af 
adskillige bestyrelsesmedlemmer, og 
jeg vil her anmode så kraftigt, jeg kan, i 
vor egen interesse at følge trop og tage 
en ekstra nattevagt. 

Vagn 

Bådtransport 
Søsætning Optagning 

Sejl- og motorbåde indtil 5 tons 

PREBEN JACOBSEN 
Telefon 01 58 65 75 
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Danmarks bedste 
lånemuligheder, fordi 

Renten altid er konkurrencedygtig. 
Mulighed for at låne op til 80%. 
Løbetid op til 15 år. 
Lave etableringsomkostninger. 
Lånet kan normalt overtages ved ejerskifte. 
Dansk Søassurance tilbyder vore kunder markedets bedste forsikrings
betingelser, og vi tilbyder at »betale« forsikringspræmie og statsafgift 
hvert år og opkræve beløbet i 12 rater. 
Ingen udgift til panthaverforsikring. 
Vi ved noget om lystfartøjer. 

Send mig alle. oplysninger om Danmarks 
bedste bådfinansiering 

Navn 

Adresse 

Postnr. . 

Telefon_ 

By 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 

J J  
Sø-Finans ! " ^ 

Send kuponen og få tilsendt 
brochuren »Danmarks bedste 
bådfinansiering« - eller drej 

01-152151 
og få omgående klar besked. 

Gothersgade 55 . Postbox 158 . 1005 København K. 
Telefon 01-152151 

- søstærk økonomi. 
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Det skete for 25 år siden -
American Cup 
Carl Hillers og Landskrona 
Det var med nogen forundring, at jeg i slutspurten af din artikel er blevet ind
blandet i en eventuel kapsejlads til Landskrona, da jeg - sandt at sige - ikke 
har hørt den omtale før, kære Hillers. Jeg vil ikke gøre dine ord til skamme, 
så skal jeg forstå omtalte, som du udfordrer mig til et kapløb til Landskrona, 
og du har kastet handsken, bukker jeg mig omgående for at samle den op og 
overlader til dig at bestemme, om der skal kæmpes på sejl eller pr. motor - med 
eller uden sekundanter. 
Mit mod skyldes, at jeg anser mig selv og »Rylen« for at være gode tabere! 
Halløjet på Landskrona Rådhus må stå for din egen regning, så skulle det trakte
ment mod din forventning svigte, så stiller jeg gerne portvin på højkant i »Rylen«, 
hvis du har tid til at vente på, at jeg ankommer til Landskrona. 

Med hilsen og håndslag 
Niels O. Nielsen 

Handskeopsamler 

Kapsejladsmøde 
I et forsøg på at gøre sejlsæsonen 85 og 
videre (onsdagsmatcher) attraktiv igen 
(flere både på vandet) og gøre forholde
ne rimelige for både sejlerne, dommer
ne og pengekassen vil der blive afholdt 
et sejlermøde onsdag den 6. februar kl. 
19.30 i pejsestuen. 

Kapsejladsudvalget vil fremlægge et 
forslag til ændring af bl.a. tilmelding, 
løbssammensætning og præmieudde
lingen. 

Da der er tale om eventuelle ændrin
ger i de bestående forhold, vil jeg bede 
alle kapsejladsdeltagere om at give mø
de på denne aften. 

J. Schandorff 

Nyt fra 
Sven og Henry 
Vi har stadigvæk benzin og dieselolie til 
lave priser. Kom og vær med til at tøm
me tanken og fylde SSF's kasse. 

Skur købes 
Skur købes til højeste dagspris. 

Ole Olgen 
medl.nr. 535 

tlf. 552196 

Til salg 
Kutter sælges for højeste bud over 
5.000 kr. 
Henvendelse til havneudvalget. 

Dødsfald 
Poul Jørgensen, medlem nr. 434 

er søndag den 2. december afgået ved 
døden efter nogen tids sygdom. 
Som venner og havnenaboer kan vi 
dybt beklage hans alt for tidlige bort
gang. 
Han var en god kammerat, som aldrig 
var bange for at give et nap med, hvor 
det tiltrængtes, og hans humør fejlede 
ikke noget. 
Vi vil savne ham - og vor medfølelse 
retter sig mod »Mor Karen«. 
Æret være hans minde! 

Rita og Jørgen S. 

FA KORREKT 
PÅHÆNGSMOTOR

SERVICE HOS 
SPECIALISTEN 
EVmRUDEi 

OUTBOAHOS 

service 

X  
I. STENGAARD MEYER ApS 
Amager Strandvej 124 
01 -58 3045 —n 

Arne Olsen Offset 
Århusgade 88, 2100 København 0 

Telefon (01)*26 95 09 

KASTRUP MARINE SERVICE** 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2, DK 2770 Kastrup 

Telefon 01 50 05 04 

isrøou f0J)*Se d't? Od 
r^Vl yipngagqe 88* SJ00 RspsupgAU Q 

* * rf um OP6U Ott86* 
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Nye medlemmer 
A 20 Benny Rasmussen 

Holmbladsvænge 3, S. 
A 211 Steen Kilstrup 

Italiensvej 54, S. 
A 362 Mitchel Prægel 

P. Knudsensgade 122, SV. 
A 366 Kirsten 0. Eisenhardt 

Brigadevej 50, S. 
A 398 Henning Nielsen 

Hvidovre Enghavevej 16, SV. 
A 449 Viggo Lærkesen 

Strandlodsvej 97, S. 
A 458 Jørgen Jacobsen 

Skottegården 12, Ka. 
A 459 Per Christiansen 

Østrigsgade 28, S. 
A 544 Anders Houlberg-Nielsen 

Bellahøjvej 34 B, Brh. 
A 557 Bent Nielsen 

Kronprinsesse Sofiesvej 36, F. 
A 673 Ole Hansen 

Parmagede 24, S. 
A 684 Torben Hede 

Gyldenlakvej 21, S. 
A 714 Sten E. Hansen 

Polensgade 20, S. 
A 721 Kurt Scott Nielsen 

Amsterdamvej 24, S. 
A 732 Erik Bremerholm 

Højdevej 10, S. 
A 735 Jan Schumann 

Heklas Allé 5, S. 
A 745 Ronald S. Nielsen 

J.M.Thielesvej 10 B, V. 
A 779 Birger Schæfer 

Willemoesgade 24, ø. 
A 795 Jørgen Christensen 

Sundholmsvej 5, S. 
A 842 Ib Kristiansen 

Brovænget 17, Brh. 
A 934 Jan Lindsby 

Rhodosvej 68, S. 
A 944 Elver E. Hansen 

Sandbyvej 15, Herlev 
A 1010 Carl W.R.Vadum 

Hostrups Have 1, V. 
P 2 Maj-Britt Skov Larsen 

J.N.Thielesvej 10 B, V. 

Foredrag/film 
Onsdag den 20. marts 1985 kl. 19.30 vil 
der blive vist film over emnet: Kapsej
lads/Tursejlads. 

Rebus-løsning: 

Navn: Medl.nr. 

Adr.: 

Medsendes løsning på kryds-ord. 

Navn: Medl.nr. 

Adr.: 

AMAGER SNEDKERVÆRKSTED 
& 

BÅDSERVICE 

TILBYDER HJÆLP TIL 
»GØR DET SELV« 

LEVERING AF MATERIALER 
høvling og afskæring af 

teak, mahogni, ask, bådfinér m.m. 

T. SONNE, HOLMBLADSGADE114, 
2300 Københavns. TLF. 01-953516 
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Løsning på kryds-ord indsendes senest 1. januar 1985 til SSF's kontor. 
Præmie: 1 fl. snaps til først udtrukne rigtige løsning. 

Løsning på rebus'en indsendes senest 1. januar 1985 til SSF's kontor. 
Præmie: 1 fl. snaps til først udtrukne rigtige løsning. 

Masteskuret 
Masteskuret bedes ryddet op! Mast og 
bom uden navn og nummer vil blive 
fjernet pr. 15. februar 1985. 

havneudvalget 
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Julehistorie 
Der var engang en lille nisse, der så 

forfærdelig gerne ville have sig en lille 
båd. Han gik rundt i havnene og 
hvordan de andre nisser hyggede sig i 
deres både. Han tænkte: »Sådan en må 
jeg også have«. 

Han udvalgte sig den havn, der var 
bedst, og gik ind på nissekontoret og 
bad om at få en havneplads til hans ju
leskib. 

Det var bøse nisser, der sad på nisse
kontoret, og de sagde: »Først skal du 
blive medlem, det tager to år. Så skal 
du være medlem i 15 år, og så kan du bli
ve en af de heldige nisser, der får plads i 
julenissernes bedste julenissesejl
klub!« 

Det var grove ord i december, så vor 
lille nisse tænkte o.k., jeg må blive nis
semedlem og så vente med tålmodig
hed. 

Arene gik, og nissen kom på sejler
skole, fik julenissesejlercertifikat og 
hyggede sig med de andre sejlnisser. 

Nu er det jo så heldigt, at julenisseår 
kun går fra midt i november til 1. januar, 
så årene gik fantastisk hurtigt for det 
nye julenissemedlem. 

Så endelig 17 julenisseår efter kunne 
vor nisse lægge sit juleskib på plads i 
nissehavnen. 

Glædelig jul allesammen! 

Hverdage 

LYNETTENS 
BÅD SERVICE 
Refshalevej 200 
DK-1432 Kobenhavn K 
Tlf. (01) 57 61 06 

Jan 

Febr.  

Marts 

Apr i l  

Mai  

Juni  

Jul i  

Aug. 

Lordage 
Son - og 

hel l igdage 

Flere og flere får 
Kapitalpension i 

"jf Amagerbanken 

LYNETTENS BÅD SERVICE 

S.S.F. 

SÅ TÆT \ 
- ER DU PÅ EN GOD FORRETNING 


