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YD 101, Jackpot, da hun stadig var ny. Det er godt nok jul, men vi glæder os til at komme igang igen. 
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Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 
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Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1991. 

1991 Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdaqe L 

Y 
? 

Januar X 11-15 X L 
Y A 

Februar X 11-15 X 

L 
Y D Refshalevej 

Marts 10-1S 9-15 X N S 
200 

April 10-18 9-15 9-15 E S 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

9-15 
9-15 T E 

R 
V 

DK-1432 
København K 

Juli 
August 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
E 

E 
R 
V Telefon 

September 13-18 9-15 X N 
S 

1 31 57 61 06 
Oktober 

November 
v. g> 13-17 

13-17 
•t 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S C 

E December 

v. g> 13-17 
13-17 

•t 13-17 11-15 X 

C 
E 

Støt vore sponsorer! 

Fra redaktøren: 
Deadline for indlevering af 
stof til bladet er fredag den 
31. januar 1992. 

Jeg henstiller, at man overholder da
toen for dead-line, da man ellers ik
ke kan regne med at få indlæg i det 
blad for den måned. 

OBS! 
Juleaftensdag lukker klubhuset kl. 14.00 
1. Juledag lukket 
2. Juledag åbent kl. 10.00 -16.00 
Nytårsaften åbent kl. 10.00 -16.00 
Nytårsdag åbent kl. 10.00 -18.00 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde d. 18.11.91 

Dagsorden: 
1. Protokol 
2. Beretning 
3. Havn og plads 
4. Klubhus og fester 
5. Sejlerskolen 
6. Juniorafdelingen 
7. Kapsejlads 
8. Joller 
9. Motorbåde 

10. Sikkerhed 
11. Bladet 
12. Eventuelt 

Fraværende: Vagn Preisler p.g.a. arbej
de. 

Punkt 1 Protokol: 
Der var intet under dette punkt. Besty
relsen afholdt et bestyrelsesmøde den 
28.10.91, dagen efter generalforsamlin
gen. Dette var et møde om generalfor
samlingen; referat af dette møde er ik
ke foretaget. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden oplyste, at der formentlig 
ville blive et driftsoverskud på nogen
lunde det samme beløb som sidste år, 
ca. 100.000 kr. 

Østersøkredsen har indkaldt til møde; 
fra SSF deltager Henrik Gravesen, Bir
gitte Akkermann og Preben Jacobsen. 
Bestyrelsen vil ansøge Hafnia-Fonden 
om tilskud til en ny Yngling. 
Det på generalforsamlingen vedtagne 
forslag om rengøring af toiletter, arbej
der bestyrelsen med, og en afklaring in
den januar vil være bestyrelsens mål. 
Bestyrelsen har indhentet tilbud på in
stallation af tyverialarm. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Elektrikeren er færdig med arbejdet på 
molen. 
Bollen er taget på land. 
Kæderne er sat på de fleste af lågerne. 
Havneudvalget vil forsøgsvis rykke 5 
pæle op og derved få 4 pladser med en 
bredde, som ændres fra 2,40 m til 3,00 
m. 
Skilte med, hvor bred pladsen er, vil vi 
prøve at få indført. 
Bolværket ved kanalen er ved at skride 
ned. Arbejdet med renovering vil ske 
ved frivillig arbejdskraft. Kan på denne 
måde gøres for ca. 30.000 kr. mod 
100.000 kr. ved bestilt arbejde. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Julefrokost vil blive afholdt den 14. de
cember. 
Børnenes juletræ vil blive afholdt den 
22. december. 
Andespil vil blive afholdt i januar må
ned. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Kurserne kører, en større tilslutning 
kunne være ønskelig. 
En ny VHF radio til Bollen vil blive ind
købt. Bollens nuværende VHF radio vil 
blive installeret i kapsejladsbureauet. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Juniorafdelingen lader en Yngling ligge 
1 vandet vinteren over. 
2 personer er tilmeldt et opti-instruk-
tørkursus i Vejle. 
DS kursusmateriale for forældre er re
kvireret. 
Juniorafdelingen anmodede om indkøb 
af en trailer. Bestyrelsen vedtog dette. 
Juniorafdelingen vil forsøge at oprette 
en fond med det formål at indkøbe en 
ny Yngling. Sponsorer efterlyses. Alle 
er velkomne med både store og små bi
drag. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Bestyrelsen har modtaget et brev med 
et forslag om - i forbindelse med for
eningens 70 års jubilæum i 1993 - at af
holde kapsejladsen Møn Rundt. En 
enig bestyrelse vedtog dette. 

Punkt 8 Joller: 
Jollebroen er taget ind. Wireudstyret 
skal rettes op. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 Bladet: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Der var intet under dette punkt. 

Mødet slut kl. 23.00. 
Sign.: 
Preben Jacobsen Elo Nielsen 
formand sekretær 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Månedens gæsteskribent! 
Eller månedens interview. 
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der 
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for 
Sundby Sejlforening. 
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den 
rigtige måde. 
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer 
og venner af SSF. 

Sommertogt med »Frida« 1990 

af Verner Poulsen 

23. maj 
Vi ankom til Regio Callabria kl. 2.00, og 
vi sov til midt på formiddagen, selv om 
det var et meget uroligt sted, vi havde 
lagt os, nemlig på den første plads i ma
rinaen, og havnehullet var åbent ud til 
den store havn, hvor der foregik en livlig 
trafik af færger, hydrofoiler, pilotbåde 
og kystbevogtningsfartøjer. 
Hvis ikke nabobåden havde været dob
belt så stor som Frida, så vore master 
var forsat for hinanden, havde vi ligget 
og banket master sammen og fået øde
lagt riggen. De rakkede italienere sejler 
allesammen som om, de har stjålet bå
den og er på flugt for politiet. 
Jeg opdagede, at der hang nogle bildæk 
i en svær kæde langs kajen, og da vi fik 
ført vore fortøjninger igennem dem, fik 
vi da ikke de helt voldsomme ryk mere. 
På den høje, cementerede havnekaj ud 
for os stod der velkommen til på flere 
sprog, og lige ved siden af stod der far
vel og god rejse. Lidt længere inde var 
der en tegning på væggen med brusere 
og skilte for mekaniker, elektriker, ma
rinashop og skibshandel, men det fand
tes bare ikke i nærheden. 
Vi havde glædet os til et varmt bruse
bad, men der var kun to brusere, som 
stod på kajen i nærheden af Frida, og 
det var med koldt vand, så vi måtte ifø
re os badebukser og lege vikinger på ka
jen, men det var selvfølggelig rart at bli
ve fersket af. Der var ingen toilet og in
gen drikkevand på havnen. 
Hardy ordnede de fornødne papirer 
med myndighederne og måtte betale 
kr. 246,- i havnepenge for to døgn. 
Havnefogeden prøvede at snyde Hardy 
for 10.000 lire, men den gik ikke. Hardy 
var vågen. De griner bare, når de bliver 
taget i at snyde, ligesom de siger: Nå, 
den gik ikke - bedre held næste gang. 
Fanden til moral! 

Vi blev liggende, hvor vi lå, selv om der 
var ledige pladser længere inde, hvor 
der var knap så uroligt. Frida har jo intet 
WC ombord, så vi forrettede stort som 
småt på pøsen i cockpittet, og så er det 
jo rart at have lidt afstand til naboerne. 
Vi skulle skynde os at få vekslet penge 
inden banken lukkede kl. 13.00, så vi 
kunne købe dieselolie og frisk proviant. 
Vi nåede kun banken, posthuset og en 
lille, dyr grønthandler inden de lukke
de, men der blev åbnet igen kl. 17.00, og 
nogle havde åbent til sent på aftenen. 
Der var 20 minutters gang til byens for
retninger. Vi ville helst handle i et su
permarked, for der er varerne prisstem
plet, så det er lidt vanskeligere for dem 
at snyde. 
Drikkevand er et uartigt ord hernede, 
så vi måtte købe Aqua Minerale at hæl

de på vor vandbeholder. Det koster 
rundt 1,40 kr. literen, så der er ikke råd 
til at vaske sig i det. 
Vi ville have spist inde i byen, men vi 
kunne ikke rigtig finde noget på vort 
plan, d.v.s., at restauranterne var for 
pæne og dyre, så vi købte fire varme piz
zaer, som vi spiste med noget rødvin til 
om bord på Frida, og så kunne vi jo også 
få en kaffe med Metaxa og slutte af med 
en lille whisky, uden at det gjorde ondt i 
skibskassen. 

24. maj 
Det blæste stadig hårdt, men den rigti
ge vej, så vi var enige om at købe det sid
ste, vi manglede, ind og så komme af 
sted ved 22-tiden efter et godt måltid i 
land, altså, hvis vi kunne finde et spise
sted på vort plan. 

Bjarne og Hardy. Reggiocallabria i 
Messinastrædet. 
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Torben og Bjarne foretog indkøbene, 
mens Hardy og jeg arbejdede ombord. 
Vi havde fundet ud af, at det bedste 
sted at sidde og holde udkig var i skyde-
kappen, fordi man derfra havde udsyn 
og samtidig fik lidt varme om benene 
ved det, at man sad lige over motoren. 
Det er jo stadig lidt køligt om natten. 
Der var blot det ved denne siddeplads, 
at den var meget ubekvem, idet trinet 
var meget bagudvendt og skarpt på top
pen, og lige agten for sidder storskøde-
skinnen, som også har skarpe kanter, og 
da den ikke bruges mere, var Bjarne og 
jeg enige om at lave et lille sæde, men 
Hardy blev nysgerrig, da vi skulle låne 
hans tommestok, så vi kunne ikke lave 
det som en overraskelse. 
Det viste sig, at Hardy havde 1/2" finer
plade plus lidt teaktræ, så materialerne 
havde vi, men det kneb lidt med værk
tøjet, da Hardys fuchsvans var blevet så 
rusten, at den var kasseret. Jeg klarede 
den med en nedstrygerklinge og fik 
fremstillet en lille skammel, som vi har 
megen fornøjelse af både til at sidde på, 
og når der skal serveres fra pantry til 
cockpit og omvendt. 
Torben og Bjarne slæbte bravt med det 
sidste proviant den lange tur fra byen, 
og de havde fundet et større marked, 
hvor der også var nogle små snedige 
spisesteder. 
Vi fik stuvet provianten af vejen og gjort 
nogenlunde sejlklar, så vi kunne stikke 
afsted, når vi havde været oppe og spise 
i byen. 
Vi fik en god middag på et mindre og 
beskedent sted, hvor maden var ud
mærket og til en rimelig pris. Værten 
skulle dog lige prøve at snyde os, men 
den gik ikke. Vi havde bestilt en liter af 
husets vin, og da den var ganske god, 
syntes vi, at vi skulle have en til. 
tjeneren kom med noget, som smagte 
elendigt, så vi lavede selvfølgelig vrøvl 
og fik da også vinen og glassene byttet, 
men det skulle lige prøves! 
Vi lettede fra havnen kl. 23.00 for en 
frisk sydlig vind, men den holdt ikke så 
længe. 

25. maj 
Ved midnat flovede vinden og drejede 
ret i stævnen, så vi måtte have motoren 
igang. Der var stærk strøm imod, nu da 
vinden var vendt efter at have blæst 
hårdt i tre døgn. Vi havde svag, skiften
de vind, da vi kom ud af Messinastræ
det kl. 5.30, så det gik for motor og auto
pilot til vi ankom til Lipari kl. 15.30 efter 
en rar tur med solskin hele dagen. 

47 sømil skulle der være efter kortet. 
Lipari er hovedøen i øgruppen Eolian. 
Alle øerne er af vulkansk oprindelse -
den mest kendte er nok Stromboli på 
grund af filmen. Den ø, der hedder Vul-
cano, spyr stadig røg op af sit krater, 
hvad Stromboli vist nok også gør, men 
da vejret var meget usigtbart, og den 
ligger nordøst i gruppen, hvilket jo er 
bort fra vor kurs, så vi intet til den. 
Efter en tur i byen spiste vi middag om
bord og kom forholdsvis tidligt til køjs 
efter en dejlig dag. Forøvrigt havde vi 
råhygget os lidt undervejs, da Hardy 
sagde, han havde fødselsdag, men det 
viste sig, at han var en dag for tidligt på 
den, så vi fejrede dagen to gange. 

26. maj 
Vi lejede en bil for hele dagen og kørte 
øen rundt og så seværdighederne, 
blandt andet skulle der være en varmt
vandskilde på midten af et bjerg med et 
gammelt romersk bad. Bjarne fandt 
det. Mens vi andre fik os en tur op mod 
toppen, var han gået lidt modsat, og dér 
var et cirkulært bassin på ca. 4 meter i 
radius og ca. 1,5 m dybt. Der gik et rør 
ud fra bjergets indre, hvor der kom dej
ligt varmt vand ud fra. Vi havde vort ba
degrej med og fik vasket saltet ud af hår 
og krop - en meget skøn fornemmelse. 
Vi sluttede dagen med en lille een om
bord til ud på de små timer efter at have 
spist sværdfisk i byen. Hardy spendere
de! Dejlig lang dag med masser af ople
velser. Vi havde selvfølgelig også købt 

et par fødselsdagsgaver, som han fik 
sent på aftenen, efter at han havde be
dyret, at nu var det rigtigt, at han havde 
fødselsdag. 

27. maj 
Bjarne og jeg syntes lige, at vi skulle op 
og se den gamle borg, der lå på toppen af 
byen, for at få lidt oldtidshistorie med 
på vejen. Der var sang og optog og gang i 
kirken, som var meget flot og altså sta
dig blev brugt. De store drenge og piger 
var klædt på i deres fineste puds, så vi 
mente, at det måtte være en slags kon
firmation. 
Vi hev ankeret kl. 12.00 og satte kursen 
mod den næststørste ø, der hedder Sa
lina. Da vi havde dejlig vind med os, 
blev vi enige om at sejle norden om og 
ankre op i læ af øen, men det viste sig, at 
der var for dybt og uroligt, så vi fik set 
3/4 af øen fra søsiden, inden vi kl. 20.00 
lod ankeret gå i en lille havn, der hed Ri-
nella, men det var en hyggelig sejltur. 
Vi havde lagt os mellem nogle gummi
både for svaj, men vi blev anmodet om 
at komme til kaj, da der skulle komme 
en stor båd. 
Vi fik os anbragt ved siden af en fisker
båd for vort anker og en ende i land. Der 
var en lille restaurant 50 meter fra os, så 
der gik vi op og fik et udmærket aftens
måltid med noget af deres lokale vin til. 
Flinke værtsfolk og rimelige priser! 

Hardy har fødselsdag, og det blev 
fejret med en biltur til alle sevær
dighederne. 
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tet igen på grund af manglende vind. 
Kl. 18.45 havde vi den sidste ø, Allicudi, 
i gruppen tværs om bagbord. Vejret var 
meget usigtbart, diset og trykkende 
med en hel del morild i vandet. 

29. maj 
Vi fik lidt lyn og torden kl. 2.00, men der 
var ikke den voldsomme vind i det. Tor
ben og Hardy så delfiner kl. 3.00, og kl. 
7.00 friskede vinden fra nord, så genua 
III blev sat og motoren stoppet. Vinden 
friskede mere, så storen blev rebet, og 
så gik det fint. Ved middagstid slække
de vinden, så vi kunne føre genua I og 
fuldt storsejl. Kl. 16.00 gik vinden i snu
den på os, så motoren blev startet og 
forsejlet bjerget. Kl. 19.30 så vi delfiner 
igen, og kl. 20.00 satte vi genua III og tog 
reb i storen. Vinden spidsede i løbet af 
natten, men gik atter tilbage til nor
døst, så vi kunne holde vores kurs 304° 
med lidt slæk på skøderne. 

30. maj 
Vi fik igen kuling fra nord og måtte gire 
lidt for de største brækkere, for der kom 
lidt vand ind ved kølen, masten lække
de lidt ved hullet, og forlugen kunne fin
de på at afspænde sig selv lidt og nappe 
en tår vand også, men sådan er det jo 
bare, når vejret bliver lidt barskt. 
Over middag begyndte vinden at aftage 
igen, så vi fik pakket storen ud. Vejret 
lidt diset og usigtbart, så da Bjarne sag
de, at han kunne se land kl. 19.30, ville 
jeg først ikke tro ham, men han havde 
ret. Det var Sardinien, der var dukket 
op lidt tidligere end beregnet. Vi var 
blevet sat lidt sydpå af den grove sø og 
ved at gire for brækkerne. Hardy fikpej-
let et par radiofyr, så vi havde en kryd
spejling og kunne navigere videre fra 
vor position. 

31. maj 
Vi sejler nordpå langs Sardiniens kyst 
for motor i svag modvind, og kl. 6.15 
havde vi landkending af Molara. Vi var 
nu kommet så langt nordpå, at Hardys 
specialkort over Bonifaciostrædet og 
Korsika begyndte at virke, så vi holdt 
ind i den sardinske skærgård, hvor der 
var dejligt smult vand, og vi fik hængt 
genua I op og stoppet motoren og havde 
en dejlig tur i solskin og let medvind i 
den sidste del af skærgården. Halvvejs 
ude i Bonifaciostrædet fik Hardy skif
tet det italienske gæsteflag ud med det 
franske og det korsikanske med korsai-
ren i, som han har gået og gemt på i 15 
år, da han var her på Korsika for første 
gang. 

Salina. Rinella Havn. 

Farvel til vulkanøerne. 

28. maj 
Vi blev vækket ved sekstiden af en vær
re støj og råben på italiensk og kiggede 
op på en ret stor coaster. Det var en 
tankbåd, og han skulle pumpe olie i 
land lige dér, hvor vi lå, så vi måtte for
hale ud på den anden side af fiskerbå
den. 

Efter morgenmaden gik vi på indkøbs
tur op til byen, der lå et godt stykke vej 
op ad bjerget. Vi fik det meste af det, vi 
skulle bruge, og kl. 14.00 hev vi ankeret 
bound for Bonifacio på Korsika. 
Vinden var udmærket i starten, og vi 
kunne stoppe motoren og sejle for sejl 
indtil kl. 17.00, hvor motoren blev star-

6 



4. juni 
Lettede anker kl. 9.30 med en frisk 
nordvestlig vind. Vi gik for storsejl og 
motor, da vi skulle have kørt noget 
strøm på batterierne. Der stod lidt 
gammel dønning, men ellers en god sej
lads. Vi ankrede op i Porto Polio kl. 
17.00, et meget kønt og roligt sted uden 
forretninger. 

5. juni 
Vi hev ankeret kl. 10.00 efter en mor
gendukkert og morggenmad. Vi gik for 
motor og storsejl med 0 vind i noget di
set vejr, og en overgang småregnede 
det. Ankom til Sagone efter 6 1/2 times 
sejlads kl. 16.30. Der lå en del både, 
blandt andet en dykkerskole med to 
skibe, og vi fik droppet vore to ankre, så 
vi lå godt for natten. Det begyndte at 
regne hen under aften, og det holdt ved 
hele natten - en overgang ret voldsomt. 
Vi kunne konstatere på vores gummi
båd og vaskepøs, at det var ikke så få 
millimeter, der var raslet ned. Bonifacio dukker op. 

Vi droppede krogen i Bonifacio kl. 18.45 
i en lille vig inden marinaen for at spare 
havnepenge, som vi var blevet fortalt 
var ret grove, men der var ganske dejligt 
med en lille sandstrand inde i bunden, 
hvorfra der gik en primitiv sti ind til 
byen, 15 - 20 minutters gang. 

1. juni 
Første gang, vi gjorde landgang, gik vi til 
kajen med vores gummibåd, men vi 
blev skammeligt bortjaget af en lille 
hidsigprop, der var konge, der hvor vi 
ville lande. Det viste sig at være færger
nes område, men han fik sin vilje og 
blev næsten helt flink, da vi sejlede 20 
meter længere ind og var uden for hans 
område. 
Sejlet distance: 320 sømil fra Salina til 
Bonifacio. 
Vi besøgte den gamle borg, som lå oppe 
på toppen med mur rundt den gamle by. 
Der kommer færger fra både Italien og 
Frankrig, så der er gang i turismen, og 
nede langs havnen ligger restauranter 
og souvenirbutikker meget tæt. 
Vi spiste frokost i byen og købte ind, så 
vi kunne spise middag ombord. 

2. juni 
Vi gik på sightseeing og indkøb og fik la
vet en fælles quickvask på et vaskeri. 
Vinden var frisket op fra syd, så vi måt
te sætte ekstra fortøjninger ud. Vi spi
ste ombord. 

3. juni 
Der blæste stadig en kuling, så vi tog en 
lang travetur i landskabet og spiste 
nogle sandwiches på waterfronten og 
gjorde de sidste indkøb, så vi kunne sej
le videre. Der var flere forretninger åb
ne, selv om det var søndag og 1. pinse
dag. 

Bonifacio ligger meget smukt. 

(fortsættes i næste nummer) 
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Søndag den 26. januar genåbner SSF klubhuset med et 

Gigantisk • Kolossalt • Kæmpe • Jubel • Bancospil 
Hvis du ikke var med til vort bancospil sidste gang, så spørg en, der var, og få 
beskrivelsen af de fantastisk flotte præmier. Det bliver absolut ikke ringere den
ne gang, lover festudvalget 

Vi forsøger at gøre det til en tradition at genåbne klubhuset efter den årlige istandsættelse og hovedrengø
ring med et bancospil, der sætter alle andre lignende tiltag i skyggen. 

Derfor - glæd dig selv, din familie og venner 

luk klubhuset op søndag den 26. januar 1992 kl. 14! 
Adgangsbillet, kr. 10,00, købes ved indgangen, og man deltager automatisk i lodtrækningen om fine gevin
ster på adgangsbilletten. 
Du kan også yderligere forbedre dine chancer for gevinst ved at købe vore fjernstyrede billetter, der sælges 
af flere af vore medlemmer. 

Velkommen den 26. januar! 
Bente & Vagn 

Julemaling 
uden 

helligdage 
Skal loftet eller væggene have 
en gang julemaling? 
Flutex 5 dækker effektivt ved 
første strøg, så du kommer 
nemt over "helligdagene". 

FlUgger byggefinish 

Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22. 
Åben 9-17.30, fredag 9-18. lordag 9-14. 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til os 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

TT 

l£ Amager 
banken 

Amagerbanken 
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SPECIAL TILBUD 
CKS SEJLERTOJ 

SÆRTILBUD 
Beklædning 

MODEL PROFI 
Vor pris 

Skipper jakke 
Den originale Pro Rainer 

CKS 2-delt sejlertøj 
CKS heldragt 
CKS sejlerjakke m/livsele 

AquaDress Fleece 
trøjer 

Helly Hansen 
fiberpels sokker 

Uld frotté trøje 

Uld frotté buks 

Sea Side sejlersko 

Sejlersko, Lord Nelson 

Vest m/varmt strikfoer 

Dunjakke 

Udstyr 
Enkes spil NR 22 

Kapok puder enkelte 

Kapok puder dobbelt 

VDO kompas 

Benzintank 22 itr. plast 

Autohelm 2000 m/fjernbet. 5900. 

Autohelm 3000 m/fjernbet. 4990 

TILBUD 

2-delt jakke og 

benklæder Før 1288. 

NU 888.-
Heldragt Før 998.-

NU 498.-

TILBUD 

1900.-
85.-

168.-
598.-
258.-

5200.-
4400. 

Praktisk og gennemprøvet sejlertøj i smarte 
farver til priser man ikke tidligere har set. 

(Vi tager forbehold for trykfejl samt udsolgte varer) 

KASTRUP MARINE SERVICE 
i 2 - 2770 Kastrup 

50 05 04 

Søsætning - Optagning 

og motorbåde indtil 6 tons ] 

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 



HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

til orientering 

0 8  

Klip fra Berlingske: 

Båd i vandet efter 15.11 
Nu er de både, der skulle på land senest 
15. november for at bevare forsikrings
ordningen uændret, på plads. 
Men for de både, der stadig ligger i van
det, er der grund til at minde om, at der 
skal være dobbelte fortøjninger og 
mindst eet sæt fjedre i den ene ende, 
understreger taksator Lars Larsen, 
Nordeuropa. 

Besøg i danske havne i 1991 
Der var i sejlersæsonen 1991 ca. 1,6 mil
lioner overnatninger i danske lystbåde
havne, hvoraf de danske sejlere tegnede 
sig for 47,4 %, tyske gæstesejlere for im
ponerende 36,4% og svenske for 11,0%. 
I snit var der tre i hver båd, og alminde
ligvis varede en sejlads i tre uger. 
Fyn og Århus-området havde flest be
søg. 

Turisternes top 5 
Hvad er det, sejlerturisterne lægger 
vægt på ved sejlads i de danske farvan
de? 
Danmarks Turistråds analyseafdeling 
har ved et omfattende spørgeskema 
fundet ud af, at sejlerne er glade for de 
danske farvande, for den danske natur 
og for den danske mentalitet - det gæl

der ikke mindst de gæstende tyske sej
lere - og for dansk mad og drikke, hvad 
navnlig nordmænd og svenskere lægger 
vægt på. 

Fra DS-nyt - oktober 1991 

Storsejlsarealberegning 
11988 indførte DS en ny storsejlsareal
beregning (SSA 2), for at DH-reglerne 
skulle kunne håndtere både gennem
gående sejlpinde og flere end fire sejl
pinde. 
Fra 1992 bliver denne storsejlsarealbe
regning den eneste i DH-reglen, hvor
ved storsejlsarealet fastsættes med 
større tilnærmelse til det virkelige sej
lareal. Dette betyder, at alle både, som 
ønsker at forny målebrev for perioden 
1992- 1993, skal have målt MGU og 
MGM i storsejlet. 
DS anmoder derfor bådejere og måler
ne om at få disse mål bragt i orden. Ved 
samme lejlighed vil det være meget 
fint, hvis der også gøres et check på det 
øvrige målebrev, således at, hvis f.eks. 
ISP samt SPL-målene ligeledes er an
ført til 0,00, disse mål ved samme an
ledning bliver målt. 

Propelfaktorer 
DS er i færd med at undersøge, om de 
nugældende propelfaktorer (PF), i hen
hold til den nyeste viden, stadig giver et 
tilfredsstillende udtryk for propelin
stallationens vandmodstand ved sej
lads. 
Det første, men sikre, resultat af under
søgelsen er, at de to propeltyper: folde
propel og vridbar propel, får samme 
propelfaktor. 
Undersøgelsen vedrørende faste pro
peller har endnu ikke givet sikre resul
tater. 

Målekontrol 
DS har udarbejdet et sæt målekontrol
bestemmelser, som Hovedbestyrelsen 
har besluttet at indføje i DS' sejladsbe
stemmelser. 
Målekontrolbestemmelserne giver DS 
og kapsejladskomitéer tiladelse til at 
lade gennemføre målekontrol uden for
udgående protest. 
Kontrollen kan udføres både før, under 
og efter kapsejladsen. 
Overtrædelse af målekontrolbestem
melserne vil blive betragtet som et 
groft brud på god sportsånd og vil blive 
behandlet i henhold til IYRR 75. 
Udover at selve fartøjetved overtrædel
se af bestemmelserne kan afvises eller 
diskvalificeres, kan bådejere og perso
ner/klubber, som tilskynder eller med
virker til overtrædelse eller hindrer 
kontrollens gennemførelse, straffes 
med udelukkelse fra kapsejlads. 
I praksis vil den af DS gennemførte må
lekontrol ske ved hjælp af et korps af 
kontrolmålere, som er udpeget blandt 
DH/LYS-, IOR/IMS- og klassemålere. 
DS udpeger årligt en række kapsejlad
ser, hvor der ønskes gennemført kon
trol, og eventuelle måleuoverensstem
melser behandles af den arrangerende 
klub og DS i henhold til kapsejladsreg
lerne og målekontrolbestemmelserne. 

Sejlknap 
Nedenstående liste er en oversigt over 
de sejllofter, som i øjeblikket har autori
sation under DS' sejlknapordning. 
Dette betyder, at sejlloftet, ved levering 
af nye sejl og reparation, skal kontrolle
re og islå sejlknap i alle kapsejladssejl 
som bevis for, at sejlet overholder sejl
målene i bådens målebrev eller klasse
bestemmelser. 
Sejlknapordningen er altså samtidig en 
garantiordning, som kun træder i kraft, 
når bådejeren husker at gøre sejlloftet 
opmærksom på, at sejlet skal bruges til 
kapsejlads. Sagt på en anden måde er 
sejl, målt og »knappet« af DH/LYS-, 
IOR/IMS- og klassemålere, ikke om
fattet af sejlknapordningens garanti. 
Autorisation til at måle sejl er udstedt 
til følgende sejllofter: 
Bang Sails, Carlsen Sails, Dan Sails, 
Diamond Sailmakers, Elite Sejl, Elv
strøm Sails, Euro Sails, Gran Segel, 
Green Sails, Hamlet Sejl, HR Sejl, MP 
sejl, North Sails, Nyborg Sejl, Olsen 
Sejl, Orkan Sails, RC Sails, Sejlcente
ret, Sejlsnedkeren, Team Sails samt 
Ålborg sejlmageri. 
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LYS-tals statistik 
DS får jævnligt henvendelser fra både
jere, som mener, at deres LYS-tal ikke 
er helt korrekt. 
Da LYS-tallet er et handicap, set ud fra 
erfaringer, er det en nødvendighed for 
DS' LYS-talsgruppe at modtage kap
sejladsresultater fra årets kapsejladser 
som dokumentation for eventuel æn
dring af en båds LYS-tal. 

Målerkartotek 
I DS' målerkartotek er anført samtlige 
målere, som er godkendt til at måle bå
de til Dansk Handicap. 
I egen interesse bør man sikre sig, at 
klubben har indsendt oplysning til DS 
om dette. I øvrigt bedes man være op
mærksom på, hvis der sker ændringer, 
at meddele DS dette. 

DS' forslag 
til løbsinddeling 
I foråret barslede DS' tekniske afdeling 
med et nyt forslag til løbsinddeling til 
brug ved handicapsejladser. 
Klubber, som har anvendt forslaget i 
den forgangne sæson, hører vi gerne fra 
- og gerne med både ros og ris. 

Godkendelse af nye 
standardklasser, samt 
ændringer til 
eksisterende klasser 
Specialklubber, der eventuelt ønsker at 
ansøge DS om standardklassegodken
delse eller blot ønsker godkendelse af 
ændringer til eksisterende klassebe
stemmelser eller vedtægter, skal i egen 
interesse indsende ansøgning til DS in
den den 1. november, såfremt man vil 
have meddelt godkendelsen for sæso
nen 1992. 

DS' vægte 
DS' 5 vægte (som max. kan veje 10 tons) 
er placeret som følgende. De kan lånes 
mod betaling af fragten hos: 

Jylland: 
Erik Salling 
Horsens Sejlklub 
Lysagervej 5, Løsning 
8700 Horsens 
Tlf. 75 72 31 44 
tryk 5503 
75 65 22 69 

Tage Jensen 
Årøsund Bådelaug 
Hajstrupvej 47 
6100 Haderslev 
Tlf. 74 58 45 25 

Fyn: 
Jan Arendt Rasmussen 
Nyborg Sejlforening 
Grævlingevænget 124 
5800 Nyborg Tlf. 65 31 76 11 

Sjælland: 
Palle Fossing 
Næstved Sejlklub 
Rønhave Parkvej 23 
4736 Karrebæksminde 
Tlf. 53 72 50 27 
ell. 53 74 26 27 

Dansk Sejlunion 
Idrættens Hus 
2605 Brøndby 
Tlf. 42 45 55 55, lokal 328 

Bilag til Regel 75-sagerne 

Regel 75 (1) 
Frederikssund Sejlklub 
Sjællandsmesterskab 
for piratjoller d. 15. og 
16. juli 1991 
D1085 mod Dl 105 under hovedregel C. 
Kapsejladskomitéen mod Dl 105 under 
regel 75. 

Resumé af handlingsforløbet: 
Ved starten af seriens 3. sejlads presse
de D1105 sig ind imellem D1085 til læ og 
D1101 til luv. Alle både sejlede bidevind 
styrbord halse. D1105 forsøgte at stop
pe båden ved at bakke storsejlet. 
Stående i den læ side af sin båd greb 
rorsmanden på D1105 (Per Risvang) 
med begge hænder fat i rorsmanden på 
D1085 og hev i ham. Rorsmanden på 
D1085 vred sig løs med det resultat, at 
Per Risvang tabte sine briller. Gasten 
på D1105 råbte til sin rorsmand om at 
stoppe sit forehavende. 
D1085 protesterede mod D1105 med 
henvisning til hovedregel C (fair sej
lads). 

Kapsejladdskomitéens handlinger: 
Kapsejladskomitéen indkaldte til en 
afhøring lørdag den 15. juni 91 kl. 20,00, 
men D1105 mødte ikke op. 
Af hensyn til D1105, og sagens karakter 
taget i betragtning, besluttede kapsej
ladskomitéen at udsætte afhøringen til 
næste dag. Dette blev meddelt D1105 
lørdag den 15.6.91 kl. 21.00. 
Per Risvang nægtede imidlertid at del
tage i afhøringen, selv om det blev gjort 
ham klart, hvad sagen drejede sig om. 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

i. 

4. 

Lej med fuld købsret 
Hos D:E:R kan du både kobe og 

leje. Du kan starte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr. 

måned. Kober du sa senere, far du 

en stor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

Lej måned for måned 
Hos D:E:R kan du leje TV. Video og 

HiFi måned for måned. Det gi'r 

dig mulighed for at afprove udsty

ret inden du beslutter dig. 

2. 

5. 

Fri service samme dag 
Gar dit TV i stykker eller trænger 

det f.eks. blot til at justeres en 

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi 

loser dit problem samme dag. 

Fri ret til at bytte 
D:E:R's lejekontrakt binder dig 

ikke til een model. Du kan om

bytte modellen, nar du vil. 

3. Kæmpe udvalg 
Vælg TV. Video og HIF I  nyheder hi 

topmærker som Bang & Olufsen, 

Finlux, Philips, Pioneer, JVC m.fl. 

VIDEO 
HI-FI-TV 

Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S. 
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Som et resultat af afhøringen blev 
D1105 diskvalificeret fra hele serien ef
ter regel 75, og sagen blev indberettet 
til Dansk Sejlunion. 
I et brev af 18. juni 1991, underskrevet af 
gasten på D1105, hvori det indrømmes, 
at Per Risvang dels begik en fejl ved 
starten af 3. sejlads, dels begik en fejl 
ved at undlade at deltage i afhøringen 
den 16. juni 1991, anmodede D1105 om 
at få afhøringen genoptaget. 
Kapsejladskomitéen svarede i brev af 
21. juni 91, at man ikke ville genoptage 
afhøringen, idet: 
1. Kapsejladskomitéen ikke havde be

gået nogen fejl. 
2. Det bevismateriale, der blev henvist 

til i Dll05's brev, ikke var nyt bevis
materiale, men forhold, som kunne 
være bragt til kapsejladskomitéens 
kendskab, hvis Per Risvang havde 
villet deltage i afhøringen den 16. ju
ni 91. 

Appel- og Regeludvalgets bemærk
ninger: 
Appel- og Regeludvalget behandlede 
sagen den 9. september. Udvalget 
fandt, at kapsejladskomitéen havde 
handlet korrekt med hensyn til sin be
handling af sagen. 
Udvalget accepterede de kendsgernin
ger, som kapsejladskomitéen var nået 
frem til og besluttede, i sin egenskab af 
national myndighed på dette område, 
at tildele Per Risvand yderligere straf. 

Appel- og Regeludvalgets afgørelse: 
Udvalget bestemmer derfor, at Per Ris
vang fra den dag, hvor denne afgørelse 
bekendtgøres for ham og til og med den 
31. juli 1992, ikke må befinde sig ombord 
på noget kapsejlende fartøj. 

Regel 75 
Helsingør Amatør Sejlklub, 
Sjælland Rundt 1991 
Protestkomitéen mod D105, Tobi under 
regel 75. 

Resumé af handlingsforløbet: 
Efter målgang blev deltager 273, sejl
nummer D105, TOBI, kontrolleret af 
sejladsens måler. 
Fører af D105, Torben B. Christensen, 
blev anmodet om at fremvise alle om
bordværende sejl. Da sejlene var blevet 
kontrolleret og fundet i orden, blev bå
den inspiceret for eventuelle yderligere 
sejl. 
Bag en dør i agterrummet fandtes hyn

der og køjetøj, som føreren tog ud fra 
rummet, og efter endnu en anmodning 
fremkom en spiler yderligere. 
Føreren påstod, at spileren var lånt fra 
en anden båd i hjemhavnen. 
Måleren pakkede spileren ud og fandt, 
at den var mærket med D105 samt »To-
bi«. 
Spileren havde følgende mål: 
SL: 14.00 12.95 
SF: 2x3.90 = 7.80 6.68 
SMW: 2x4.70 = 9.40 7.75 
altså en væsentlig større spiler end til
ladt. 
Ved protestbehandlingen den 24. juni 
91 bekræftede føreren det ovenfor be
skrevne hændelsesforløb. Han oplyste 
nu, at båden tidligere har været ma-
sthead-rigget og, at spileren stammede 
fra den tid. 
Spileren har været brugt under SR-91 
ved sejlads i området ved Farøbroerne. 

Protestkomitéens handlinger: 
Protestkomitéen diskvalificerede 
D105, Tobi, i henhold til Regel 75.1 (b) 
og indberettede sagen til Dansk Sejl
union. 

Appel- og Regeludvalgets bemærk
ninger: 
Appel- og Regeludvalget behandlede 
sagen den 9. september 1991. 
Udvalget fandt, at protestkomitéen 
havde handlet korrekt ved at diskvalifi
cere D105. 
I et brev af 9. juli 91 beklagede Torben B. 
Christensen hændelsen og påtog sig 
ansvaret for den. 
Som den nationale myndighed på dette 
område besluttede udvalget, i henhold 
til regel 75.2, også at idømme Torben B. 
Christensen straf. 
Der er fra Torben B. Christensens side 
tale om en bevidst handling, når den for 
store spiler er om bord under Sjælland 
Rundt. 
Udvalget anser det også for en skær
pende omstændighed, at Torben B. 
Christensen, jvf. resuméet af hand
lingsforløbet, har forsøgt at skjule over
for måleren, at der fandtes en spiler om 
bord, som var væsentlig større end de 
mål, der fremgik af bådens målebrev. 

Appel- og Regeludvalgets afgørelse: 
Udvalget bestemmer derfor, at Torben 
B. Christensen fra den dag, hvor denne 
afgørelse bekendtgøres for ham og ind
til udgangen af 1992, ikke må befinde 
sig om bord på noget kapsejlende fartøj. 

kapsejlads 

Kapsejladsmedhjælper-
kursus 
Østersøkredsens kursusudvalg afhol
der kapsejladsmedhjælperkursus i 
Sundby Sejlforening lørdag den 11. og 
søndag den 12. april 1992. 
Kurset, der er første led i Dansk Sejlu
nions kapsejladslederuddannelse, om
handler alle hjælpefunktioner på dom
merbåd, mærke- og følgebåde samt i 
havn og bureau. 
Kurset er planlagt til at foregå lørdag 
fra kl. 9.00 til ca. 16.30 og søndag fra kl. 
10.00 til ca. 16.00 i Sundby Sejlforenings 
klubhus. 
Kursusgebyret er kr. 400,- incl kursus
materialer og frokost begge dage. 
Undervisere er Jan Hedegaard, KAS, 
Jesper Wilken, KAS, Ole Jensen, SSF, 
Ole Poul Pedersen, SSF og Jan Werge, 
Lynetten. 
Tilmelding senest den 6. april 1992 til 
O.P, tlf. 31 24 57 59 eller Jan W., tlf. 
32 52 49 40. 

Kurs us udvalget 

Regelkursus 
Østersøkredsens kursusudvalg afhol
der regelkursus i marts måned 1992. 
Kurset henvender sig først og frem
mest til deltagere, som senere kunne 
tænke sig at deltage i Dansk Sejlunions 
kapsejladslederuddannelse, men er og
så åbent for medlemmer, der blot er in
teresserede i at lære kapsejladsregler
ne bedre at kende. 
Regelkurset er planlagt til at foregå i 
Kastrup Sejlklubs klubhus 

kl. 19.00-kl. 22.00 
de fire onsdage i marts. 
Kursusgebyret er kr. 180,-
(eller kr. 120,- hvis man har regelbogen i 
forvejen). 
Undervisere er Ole Poul Pedersen, SSF 
og Jan Werge, Lynette. 
Tilmelding senest den 2. marts 1992 til 
O.P, tlf. 31 24 57 59 eller 
Jan W, tlf. 32 52 49 40. 
HUSK at oplyse, om vi skal skaffe re
gelbogen. 

Kursusudvalget 
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DANSK SEJLUI 

Foreløbig ka 
SIION - ØSTERSØKREDSEN 

psejladskalender 1992 
Dato Klub Sejlads Bådtype 

Marts Kredsen Regelkursus 4 onsdage 

April Kredsen Medhjælperkursus 11.-12. 

9.-10. maj SSF VM-udtagelse (T) Yngling 

17. maj Dragør Saltholm Rundt (D) DH-88 

23.-24. maj Kastrup KD Cup (T) Folkebåd m.m. 

24. maj Lynetten Lynette-Cup (D) DH-88, klasse 

30.-31. maj SSF McDonald's Cup (T) Optimist 

13. juni SSF Kredsmesterskab Match-race 

13.-14. juni SSF Klassebådsstævne (T) Folkebåd m.m. 

20. juni SSF Familiesejlads (Intern) 

8.-9. august Kastrup Cup Amagerbanken (T) Folkebåd 

15. august SSF Klubmesterskab (Intern) 

15.-16. august Lynetten Klassemesterskab (T) Køl både 

20.-23. august Kastrup VM Luftfartselskaber Køl både 

22.-23. august Lynetten Pondus Cup (T) Optimist 

22.-23. august SSF Old Boys Cup (Intern) 

29.-30. august Dragør Amagerbank Cup (D + T) DH-88 

30. august Dragør Mesterskab Nord. Fam.båd 

29.-30. august Kastrup Klubmesterskab (Intern) 

12.-13. september Lynetten Politiken Ship Ohøj DH-88, klasse 

19.-20. september SSF Weekendstævne (T + D) Ballad m.m. 

20. september SSF Forterne Rundt (D) DH-88, klasse 

26.-27. september Kastrup Larchmont Cup Folkebåd 

26.-27. september Dragør Klubmesterskab (Intern) 

10.-11. oktober Dragør Klassebådsstævne (T) H-båd m.m. 

26. december Lynetten X-mas Cup DH-88, klasse 

Aftenkapsejladser: 
Dragør Sejlklub afholder træningssejladser tirsdage i maj og juni, den 2. juli, og i aug. og sept. 
Kastrup Sejlklub afholder træningssejladser torsdage i maj, juni og august, den 29. august 
samt lørdage i september. 
Sejlklubben Lynetten afholder træningssejladser tirsdage i maj, juni, august og september. 
Sundby Sejlforening afholder træningssejladser onsdage i maj, juni og august samt lørdage 
i september. 

Kapsejladsaktivitetsudvalget 
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ynglinge 

Fra juniorlederen 
Som ny juniorleder i SSF skal jeg starte 
med at takke Poul for hans arbejde i den 
forløbne sæson og for hans ønske om 
god vind i den kommende sæson. 
At en afdeling får en ny leder er jo ikke 
altid ensbetydende med, at der skal ske 
en hel masse ændringer, men jeg har al
ligevel en forhåbning om, at vi sammen 
kan tilføre juniorafdelingen en aktivi-
tetsforøgelse på flere områder. 
Nu er der nok nogle, der vil spørge, hvad 
jeg mener med dette, og det er da også 
et forståeligt spørgsmål, idet der jo har 
været en rimeligg god sejleraktivitet i 
afdelingen i den forløbne sæson. Men, 
som Poul tidligere har nævnt, er mange 
af vore optisejlere ret så nye, og vi kan 
bestemt godt bruge nogle flere sejlere 
både til vor optiafdeling og til vore Yng
linge. 
Det er naturligvis sommersæsonen, der 
er højdepunktet i enhver sejlklub, men 
defor kan vi jo sagtens bruge den øvrige 
del af året til både at sejle og til andre 
former for aktiviteter. 
Af samme grund er jeg meget glad for at 
se, at flere af vore medlemmer kommer 
til de undervisninger, der indtil videre 
er planlagt for vinteren. 
Når I modtager dette blad, har I forhå
bentlig allerede modtaget et program 
for resten af vinteren og for foråret. 
Dette program er udarbejdet af et ju
niorudvalg, bestående af Søren Jensen, 
Tonny Povlsen, Lars Grønbech, Jan 
Knudsen, Lilian Green og mig selv. 
Mig selv - skriver han! Og hvem er så 
det? 
Jeg hedder Henrik Gravesen og har væ
ret medlem af SSF i 18 år. Jeg startede 
som junior med at sejle optimistjolle, 
men allerede samme år begyndte jeg at 
sejle juniorbåd og yngling. 
Jeg tog mine kurser igennem SSF, og 
jeg blev fører først på YD 31, og da vi fik 
YD 101, skiftede jeg båd og begyndte at 
sejle Jackpot, bl.a. sammen med Jan 
Knudsen. 
Efter en del år som ynglingesejler og 
mange gode oplevelser med de mange 
kapsejladser begyndte jeg at sejle to-

mandsjolle - først Trapez og senere 
505. I de samme år sejlede jeg mange 
kapsejladser både i jolle og i forskellige 
kølbåde og var desuden med til at bygge 
en 3/4-tonner. 
I perioden fra 1975 til 1985 har jeg desu
den undervist i forskellige former for 
idræt, og jeg blev samtidig uddannet 
dommer 2 hos Dansk Sejlunion. 
I 1985 rejste jeg med min familie til 
Grønland og er først nu vendt tilbage til 
Danmark. 
Nu har I så fået en lille idé om, hvem jeg 
er - så mangler jeg bare at lære jer at 
kende! 
I de løbende måneder får I tilsendt no
get materiale fra mig eller fra juniorud
valget, og jeg håber meget, at I vil be
nytte jer af de aktiviteter, der bliver la
vet for jer. 
Hvis I har nogle spørgsmål, er I natur
ligvis altid velkommen til at ringe til 
mig. (Mit nummer står forrest i bladet). 
På det tidspunkt, jeg skriver dette ind
læg, er vinterprogrammet endnu ikke 
lavet, så jeg kan ikke skrive ret meget 
om, hvad der skal ske i de kommende 
måneder, men jeg kan dog fortælle, at vi 
i vinter sender Lars og Tonny på et opti-
trænerkursus, og hvis der bliver mulig
hed for det, vil jeg gøre, hvad der er mu
ligt for, at flere af vore hjælpere og træ
nere såvel som nogle af afdelingens 
medlemmer kommer på forskellige 
kurser. 
Ligeledes kan jeg fortælle, at vi har 
valgt at beholde den ene yngling i van
det (YD 24) så længe som muligt, og jeg 
kan love jer, at det kan være rigtig dej
ligt at sejle om vinteren, selv om jeg må 
bede jer om at passe ekstra godt på og 
sørge for det rigtige tøj, inden I tager ud; 
og så er der ingen grund til at sejle i 
hårdt vejr - det er ikke engang sjovt! 
Alle de øvrige sejlbåde er taget på land, 
og så skulle der jo være tid til at istand
sætte vort ynglingeskur. Jeg ved godt, 
at det hus mere trænger til nedrivning 
end til istandsættelse, men vi bliver 
nok nødt til at leve med det lidt endnu, 
og hvis vi prøver hårdt nok, kan vi også 
klare det. 
I den forbindelse skal jeg også lige be
mærke, at jeg regner med, at I fremover 
vil være indstillet på at passe bedre på 
jeres klubhus, for som det ser ud nu, kan 
vi ikke være det bekendt - ikke engang 
over for os selv! 
Jeg vil ikke nævne mere om vore klub
huse nu, da jeg regner med, at der - in
den bladet kommer ud - er sket flere 
ændringer samt generel oprydning i og 
omkring vore klubhuse. Så kan vi i ste

det fortælle lidt om det i det næste blad. 
Jeg vil slutte mit første indlæg som ju
niorleder med at ønske jer allesammen 
en god sæson 1992, og jeg håber, at vi vil 
få et godt samarbejde i gang i de kom
mende måneder. 
Med sejlerhilsen 

Henrik 

til orientering 

0 8  

Den næstbedste 
- nord for Alperne: -
SUNDBY SEJLFORENING! 

2. november 1991 
Der var »»både« spilere i alle farver og 
kokkehuer ad libitum samt muzak i 
overflow. 
Juniorbal for de 50 - 60 årige; det var og 
er en go' årgang - Mama Mia! 
Sikken en oplevelse! 
Det er ca. 30 år siden, vi sås, men det 
var da bare creme de la creme. 
Hip - Hop & Hurra til initiativtagerne. 
Vi ses forhåbentlig igen omkring kl. 19, 
anno 2021 - og så må vi da godt ta' bør-
nebørnebørnebørnene med! 

Med go' bidevind 
Edgar Hurtigkarl 
Gothersgade 163, 3.th. 
1123 København K 

PS. 
Har forgæves forsøgt at sælge manus til 
Cityavisen - Politiken - Life - Interna
tional og Rapports Babseudgave. 
Men! Desværre nul. 
De har jo ikke stil! 
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havn og plads 

M M M  \ / 
13 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen 
har kontortid: 
Mandag - torsdag kl. 14.30 -15.30 
Fredag kl. 14.00 -15.00 
Telefon: 31 58 14 24 

fra medlemmerne 

Ekspectanceliste til havnepladser: 
Medlem nr. Navn Indmeldt 

566 Gert Rasmussen 07.04.46 
531 Jørgen Grathwohl 30.09.65 
826 Georg Rohde 15.08.68 
761 Per Berentsen 28.05.70 
583 Gunver Rødgård 16.12.71 
643 Niels Anker Lund 25.05.72 
154 Lennart B. Nordstrand 14.08.75 
733 Kirsten Høiler Kanstrup 19.02.76 
725 Jørgen Phillipsen 29.04.76 
17 Einar Hansen 06.05.76 

281 Leif Lykke Sørensen 20.05.76 
1076 Verner Dvoracek 03.06.76 
147 Dan Stockmann 03.06.76 
174 Johnny Jørgensen 10.02.76 
119 Michael Ronild 17.02.77 
989 Helmut Christensen 24.03.77 
644 Lars Schaldemose 14.04.77 
871 Per Laureng 01.09.77 
859 E. Martin Friis 21.09.77 
619 Niels Hassenkam 06.10.77 

1028 Frank Andersen 27.10.77 
78 Kaj Mogensen 24.11.77 

304 Niels Bo Schmidt 02.03.78 
563 Jens Lykke Nielsen 13.04.78 
560 Carsten Bo Hansen 13.04.78 
794 Lars Lindsby 28.08.78 
873 Edmund Hansen 14.09.78 
681 Jørgen Christensen 21.09.78 
580 Tonny Olsen 12.10.78 
717 Aksel Byrdal 12.10.78 

54 Kurt Sonne 23.11.78 
190 Jens Henning Larsen 07.12.78 

TAK! 

80 år 
Hjertelig tak til S SF og vennerne for ga
verne til min 80 års fødselsdag. 
Det glædede mig meget. 
Venlig hilsen 

Johs. Pihl, medl. nr. 582 

60 år 
Hjertelig tak til SSF's bestyrelse og 
venner for venlig opmærksomhed ved 
min 60 års fødselsdag den 7.11.91. 

»Bager-Børge«, medl. nr. A 645 

Sejl sælges 
Genua-fok, 1989, kraftig 
Forlig 750 cm 
Agterlig 715 cm 
Underlig 395 cm 

Pris: kr. 2.000,-
Tlf.: 31 59 49 24 

R. Bech 

Genua, letvejrs 
1989 

920x920 
460 cm 

Pris:: kr. 2.000,-
Tlf.: 31 59 49 24 

R. Bech 

Kapsejladsafdelingen 
ønsker alle 

en god jul og et godt nytår 
Birgitte 

Støt vore sponsorer! En rigtig glædelig jul samt et godt nytår ønskes 
alle medlemmer og deres familie 

samt annoncører og venner. 
Bestyrelse og redaktion 

Klubhus og kontor er lukket fra den 6. til 25. januar 1992. 
Bestyrelsen 
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Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddel 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26 - 45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80-120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 



Arbejdet med spunsvæg i kanalen er i fuld gang! 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Preben Jacobsen 31 50 19 78 

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef: 
Ib Petersen 32 52 25 44 

Sekretær: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Kasserer: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 
Bente Bang Christensen 31 51 75 30 
Vagn Preisler 31 54 58 44 

Kapsejladschef: 
Birgitte Akkermann 31 59 79 95 

Skolechef: 
Jørn Hansen 31 54 95 92 

Juniorleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 

Jollerepræsentant: 
Poul Hansen 31 22 64 86 

Målere: 
Frank Olesen 32 52 23 10 
Svend Heger 31 59 66 93 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32 97 06 65 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S 31 58 75 76 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 31 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S . 31 58 01 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 31 51 71 79 

Fotosats: 
Eurosats, 
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . . 31 38 03 23 

Oplag: 1500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30 

i kontortiden træffes 
formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering. 

Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettryk 
v/ Tina og Søren Uøller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L 

Y 
N 

? 
Januar X 11-15 X L 

Y 
N 

A 
Februar X 11-15 X 

L 
Y 
N D Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X 

L 
Y 
N S 

E 
R 
V 

200 
April 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 
10-18 

9-15 
9-15 
9-15 

9-15 
9-15 
9-15 

E 
T 

S 
E 
R 
V 

DK-1432 
København K 

Juli 
August 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
E 

S 
E 
R 
V Telefon 

September 13-18 9-15 X N 
S 

1 31 57 61 06 
Oktober 

November 
- S1 13-17 

13-17 
- 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S C 

E December 

- S1 13-17 
13-17 

- 13-17 11-15 X 

C 
E 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER ^ 9^ 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Tlf. 31-500504 

Fra redaktøren: 
Dead-line for indlevering af stof til bladet er fredag den 28. februar 1992. 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde d. 16.12.91 

Dagsorden: 
1. Protokol 
2. Beretning 
3. Havn og plads 
4. Klubhus og fester 
5. Sejlerskolen 
6. Juniorafdelingen 
7. Kapsejlads 
8. Joller 
9. Motorbåde 

10. Sikkerhed 
11. Bladet 
12. Eventuelt 

Fraværende:: Poul Hansen p.g.a. arbej
de, Birgitte Akkermann p.gg.a. arbejde 
og Bente Bang Christensen p.g.a. arbej
de. 

Punkt 1 Protokol: 
Referat af bestyrelsesmøde den 18.11. 
1991 blev godkendt uden bemærknin
ger. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden gennemgik regnskabet og 
måtte konstatere, at de fleste udvalg 
havde overskredet deres budgetter. 
Regnskabet kan alligevel overholdes 
inden for det budgetterede i kraft af, at 
SSF fra kommunen har fået et tilskud 
på 160.000 kr. 
Formanden meddelte endvidere, at for
eningen havde modtaget en regning på 
66.000 kr. på vandafgift. 
Yderligere berettede formanden om en 
episode i klubhuset, hvor et medlem 
havde øvet hærværk. En enig bestyrel
se vedtog at give den pågældende en ka
rantæne på 3 måneder fra klubhuset. 
Rengøringen af toiletterne i klubhuset 
vil være afklaret inden januar måned. 
Dernæst gik formanden over til at 
oplæse diverse takkeskrivelser. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Pladsmanden har fået bevilget det nød
vendige tøj til de skiftende årstider. 
Under dette punkt vedtog bestyrelsen, 

at man fremover ved brug af trykspule-
ren skulle betale kr. 25,-. 
Der var indhentet to tilbud vedrørende 
smedearbejdet på bolværket. Et af dis
se tilbud blev godkendt af bestyrelsen, 
og arbejdet med bolværket vil blive på
begyndt i januar måned med frivillig ar
bejdskraft af nogle medlemmer. 
Stikkontakterne på Søndre Mole vil bli
ve udskiftet. 
Havneudvalget efterlyser ejere til 3 jol
ler, der ligger på Ndr. Mole. Hvis ejerne 
ikke inden for den nærmeste fremtid 
får sat mærkat på, vil de uden yderlige
re varsel blive fjernet. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Julefrokosten for foreningens medlem
mer vil finde sted den 14. december. 
Børnenes juletræ vil løbe af stabelen 
den 22. december. 
Bankospil vil atter i år finde sted den 
26. januar 1992, når klubhuset åbner. 
Nye døre til dametoiletterne i klubhu
set er bestilt til opsætningg i januar må
ned. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 6 Kapsejlads: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 8 Joller: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 Bladet: 
I overensstemmelse med »Tryksen« vil 
bladet fortsat blive trykt hos SM Offset 
Tryk. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Der var intet under dette punkt. 

Mødet slut kl. 21..30. 
Sign.: 
Preben Jacobsen Elo Nielsen 
formand sekretær 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FlUggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde d. 26.1.92 

Dagsorden: 
1. Protokol 
2. Beretning 
3. Havn og plads 
4. Klubhus og fester 
5. Sejlerskolen 
6. Juniorafdelingen 
7. Kapsejlads 
8. Joller 
9. Motorbåde 

10. Sikkerhed 
11. Bladet 
12. Eventuelt 

Fraværende: Henrik Graversen p.g.a. 
arbejde samt Poul Hansen p.g.a. arbej
de. 

Punkt 1 Protokol: 
Referat af bestyrelsesmøde den 
16.12.91 blev godkendt uden bemærk
ninger. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden indledte mødet med en 
mistillidserklæring til Vagn Preisler, 
fordi denne ikke havde afregnet banko
spillet efter sædvanlig procedure. Efter 
heftig diskussion forlod Vagn Preisler 
mødet kl. 19.10. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget meddeler, at årsmær-
ker kan afhentes fra den 1. marts og skal 
være afhentet senest den 15. maj. 
En enig bestyrelse vedtog, at al under
visning fremover skal foregå i »Green 
House«. 
Kapsejladsbureauet vil også blive in
stalleret i ovennævnte. Yderligere vil 
der blive indkøbt 3 nye borde til huset. 
Bimåler er blevet opsat i klubhuset. 
Arbejdet med bolværket er i fuld gang 
og forventes færdiggjort i februar må
ned. 
Masten er taget ned til eftersyn. 
Akkumulatoren til »Bollen« er smad
ret, og en ny vil blive indkøbt. 
Samtlige bådpladser vil i løbet af fe

bruar måned være påsat en mærkat, 
der angiver bredde på pladsen, så der er 
altså ikke længere nogen undskyldning, 
der kan bruges, hvis man forsøger at 
presse sig ind på en plads, der ikke er 
stor nok til ens båd, og derved ødelæg
ger vore pæle i havnen. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Andespillet den 26. januar 1992 forløb 
over al forventning med stor tilslutning 
af vore medlemmer. 
Skorstenen i pejsestuen vil blive reno
veret. 
Fastelavnsfest vil blive afholdt den 1. 
marts 1992 kl. 12.00. 
Foreningens ældste medlem, Carl Jen
sen, fylder den 18. februar 90 år. En enig 
bestyrelse vedtog at fejre dette med 
morgenkaffe plus en lille en i klubhuset 
fra kl. 10 -12 på dagen. 
Klubhus- og festudvalg arbejder på, i lø
bet af den kommende sæson, at få reno
veret toiletter og baderum i gavlen på 
klubhuset. De trænger gevaldigt til en 
kærlig hånd! 
Punkt 5 Sejlerskolen: 
Skolen har indkøbt en ny VHF-radio. 
Kursus starter den 12. februar - opslag i 
mellemgangen. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Juniorafdelingen vil afholde »trænings
lejr« den 8.- 9. februar for førere og ju
niorudvalg. 
Juniorlederen havde til dette møde rid
set nogle punkter op vedrørende afde
lingen. 
Punkterne vil blive drøftet ved næste 
bestyrelsesmøde, da juniorlederen des
værre ikke kunne være til stede på dette 
bestyrelsesmøde. 

Tuborgfonden har skænket 25.000 kr. til 
S SF til indkøb af en ny Yngling. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 8 Joller: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 9 Motorbåde: 
DMUK har bedt om lov til at låne vort 
klubhus til deres kredsmøde den 
15.2.92. En enig bestyrelse vedtog det
te. (Pejsesalen). 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 Bladet: 
Aktivitetskalender vil blive trykt i 
aprilnummeret. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Foreningen har modtaget et brev fra en 
kreds af medlemmer med forskellige 
klager over ting, der foregår i havnen. 
En enig bestyrelse vedtog ikke at be
handle disse klager, da brevet var un
derskrevet »en kreds af medlemmer« 
og ikke med navne. 
Klagerne vil blive behandlet, såfremt 
foreningen modtager et brev med navn 
på bare en af underskriverne. 

Mødet slut kl. 23.00 
Sign.: 
Preben Jacobsen Elo Nielsen 
formand sekretær 

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 22. marts 
kl. 9.00 

i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretær: 
Elo Nielsen, (ønsker ikke genvalg) 

Skolechef: 
Jørn Hansen 
Et medlem af havneudvalg: 
Rasmus Bech 
Et medlem af klubhus- og festudvalg: 
Bente Bang Christensen 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Ib Petersen 
Suppleant: 
Grethe Jacobsen 

1. revisor: 
Frits Kleis 
2. revisor: 
Bjarne Kallesøe 
Revisorsuppleant: 
Benny Gustafsson 

Redaktør: 
Inger Pfeiffer 

To målere: 
Svend Heger og Lars Schaldemose 

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal indleve
res til kontoret senest søndag den 
1. marts 1992, kl. 9.00. 

Bestyrelsen 

Støt vore sponsorer! 

FASTELAVNS 

MED TØNDESLAGNING 
SØNDAG DEN 1. MARTS KL. 12.00 

Tønder til børn, damer og herrer i alle størrelser. 
Fine præmier til Kattekonger og dronninger. 

Mød op i god tid, vi begynder præcis! 
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Jul i Sundby 
Sejlforening 

Det er ikke særlig aktuelt at fortælle om 
juletræet nu, da vi gudskelov nærmer os 
foråret, men alligevel vil vi gerne vise 
jer de dejlige billeder fra et dejligt jule
træ for børnene. 
Der var fyldt med spændte børn og 
voksne med, for den sags skyld... da 
julenissen kom, så og sejrede. 
Det var et brusende hav af børn der fut
tede med toget, vaskede og strøg deres 
tøj og i det hele taget fulgte julemanden 
i tykt og tyndt. Så godteposerne som al
tid gør lykke. Sodavand og boller, for så 
til sidst mætte, glade og trætte råbe 
hurra for alle de flinke mennesker som 
havde gjort det muligt for SSF at få en 
succes i hus. 
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Den nye skurvogn på søn
dre plads har fået navnet 
»Green House« og bliver 
brugt til skolestue. 
Den står ved legepladsen. 
Indvendig ser man, at den 
er meget rummelig. 

<§i 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Sundby Sejlforenings regnskab fra 1.1.91. til 31.12.91 

INDTÆGTER: 
YDELSER FRA MEDLEMMER: 

Indskud 46.418,75 
Indbetalte vagter 56.917,50 

KONTINGENTER: 
Aktive 398.055,10 
Bøder 6.850,00 
Passive 44.062,50 
Juniorer 22.210,00 471.177,60 

PLADSLEJER: 
Aktive 401.064,13 
Vinteroplæggere 70.813,45 
Nye pladser 6.000,00 
Afgift skure + haver 74.146,65 552.024,23 1.126.538,08 

UDGIFTER: 
HAVN OG PLADS: 

Skatter og afgifter 182.927,56 
Materialer 57.256,65 
Traktor 32.092,00 
Hegn og låger 439,15 
El forbrug 55.505,22 
Affaldsbeholdere 7.798,24 
Forsikringer 21.085,75 
Telefon 1.580,68 
»Bollen« & »Kirstine« 15.278,45 
Toilet ndr. mole 12.361,12 
Lønninger 196.020,00 
Indkøbt brændstof 47.131,50 
-j-Solgt brændstof ^56.186,61 -i-9.055,11 
Arbejde 17.028,43 
Joller 22.382,57 
-5- Brug af spil -5- 19.057,53 
Tilskud til uddybning af sejlrende 1990 -s- 20.000,00 
Kloakering, ndr. mole 24.590,17 
Slæbested 31.661,46 
El-arbejde 53.359,73 
Mastekran 1.782,79 
Refunderet energiafgift -j-23.881,00 
Havnepenge -^38.234,14 622.922,19 

KLUBHUS: 
Fornyelser og reparationer 51.508,49 
Istandgørelse 4.951,39 
Forsikring 15.686,25 
Ejendomsskat 347,30 
-5-Lejeafgift ^ 95.875,00 23.381,57 

BLADET: 
Trykning 144.703,66 
Forsendelse 16.285,08 
Redaktion 2.160,28 
-^Annonceindtægt -s- 28.652,35 134.496,67 

TRANSPORT 734.037,29 

TRANSPORT 
FESTER: 

Standerhejsning 
Afriggergilde 
Diverse fester 
Svagførefest 
-i-Indsamling 
Hornorkester 
ADMINISTRATION: 
Telefon 
Honorar 
Frimærker m.m 
Frihavnsmærker 
Kontingenter 
Gaver og blomster 
Kontorartikler 
Generalforsamlinger 
Møder og rejsepenge 
Fortæring 
A.T.P. + AMBI 
Målerbreve 
Depositum for udlånte nøgler.. 
Indkøbte varer 
-j- solgte varer 
Tyveri 
Tilskud fra kommunen 1990 ... 
Tilskud fra kommunen 1991 ... 

RENTER: 
BESTYRELSESMØDER: 
SEJLERSKOLE: 

Undervisning 
Fornyelser & reparationer 
Materialer 
Forsikringer 
Kontingenter 

JUNIOR: 
Fornyelser & reparationer 
Materialer 
Brændstof 
Startpenge 
Forsikringer 
Kontingenter 
Møder 
Kursus ; 
-j-Gaver 

KAPSEJLADS: 
Materialer 
Møder og fortæring 
Diverse kapsejladser 
Kursus 
Trænerordning 

-i- Årets overskud 
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4.812,50 
4.690,00 
7.358,66 

802,45 
140,00 8.662,45 

800,00 

26.172,56 
24.000,00 

5.769,35 
H- 5.200,00 

72.379,00 
15.520,65 
33.741,55 

5.316,50 
14.734,24 
8.909,20 
8.346,31 

-5- 230,00 
-5- 50,00 

777,62 
031,75 8.745,87 

4.597,34 
800,00 
871,00 -5-163.671,00 

3.525,09 
13.452,00 
5.773,75 
4.414,00 

300,00 

39.127,75 
16.444,29 

3.819,50 
7.045,00 

14.130,00 
960,00 
698,10 

4.163,00 
-s-9.030,00 

5.323,28 
2.089,00 
4.101,91 
4.852,50 
770,00 

734.037,29 

26.323,61 

59.081,57 
20.749,55 
8.260,00 

27.464,84 

77.357,64 

17.136,69 
970.411,19 
156.126,89 

1.126.538.08 

Status pr. 31-12-91 
AKTIVER: 

Kassebeholdning 
Girokonto 
Bankbog Skolefond 
Bankbog Brandforsikring 
Bankbog Hopla 
Broer & indhegninger 
Vogne & skinner 
Øvelsesbåde 
Juniorbåde 
Motorbåde 
Joller 
Skure 
Spil 
Flagmast 
Klubhus & inventar 

PASSIVER: 
Skolefond saldo pr. 1. 1. 91 
+ renter 
-5- tilskud 
Brandforsikring saldo pr. 1.1.91. 
+ renter 
Hopla konto saldo pr. 1.1. 91 ... 
+ renter 
+ indbetaling 

Bådfond = modtaget erstatn... 
Lån Idrætsparken 
saldo pr. 1.1. 91 
-i-afdrag 

Bankgæld = kassekredit 
Skyldig skat 
Skyldig A.T.P. 
Moms saldo pr. 1.1. 91 
+ udgående moms 
-r-indgående moms 
Gæld til kommunen saldo 1.1.91 
-5- afdrag 

Depositum A.S.A 
Reguleringskonto: 
saldo pr. 1.1. 91 
+ Årets overskud 

3.594,13 
1.337,49 
7.913,73 

108.682,63 
6.430,66 

9.346,08 
567,64 

2.000,00 
101.946,18 

6.736,45 
6.012,47 

398,19 
20,00 

52.000,00 
-5- 8.000,00 

-5- 4.691,26 
162.973,69 

-5-163.374,97 
118.167,00 

-5-116.976,00 

1.136.570,50 
156.126,89 

Erna Christensen 
Kassererske 

127.958,64 
1,00 
1,00 

47.000,00 
91.620,00 
90.000,00 
27.000,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1.300.000,00 
1.683.583,64 

7.913,72 

108.682,63 

6.430,66 

10.900,00 

44.000,00 
210.809,58 

4.468,00 
583,20 

-5- 5.092,54 

-s- 1.191,00 
1.000,00 

1.292.697,39 
1.683.583,64 

Medlemstal: 
Aktive: 870 Passive: 152 Junior: 51 Mini 41 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger og 
bilag. 
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København januar 1992 

Fritz Kleis 
revisor 

Bjarne Kallesøe 
revisor 
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Lad vinden bære dig -

Som det efterhånden er de fleste be
kendt, er der siden sidste blad sket flere 
ting i juniorafdelingen. 
Alle både er kommet på land, vi har fået 
ryddet op i det gamle ynglingehus, ju
niorudvalget har lavet en folder om af
delingen, og der er gang i den nye aktivi
tetsplan. 
Dette er der i sig selv intet nyt i, men 
det er grundlaget for en god start på sæ
sonen 1992; og en god sæson er, hvad vi 
vil have. 
En god sæson kræver tilslutning fra så
veljuniorer som forældre, og det kræver 
gode, aktive hjælpere og instruktører. 
Derfor har vi også haft to medlemmer 
på kursus, og flere vil følge. 
Bl.a. har Lars Grønbech fået tilbud om 
at komme med på forskellige landstræ-
nings-arrangementer for optimister -
som »føl« - hvilket, vi håber, vil komme 
vore optimister til gode i de kommende 
sæsoner. 
Også forældre til SSF-juniorer, der ikke 
selv er sejlere, vil i de kommende måne
der få mulighed for at få indsigt i sejl
sportsverdenen, idet juniorudvalget la
ver teoriundervisning for disse forældre 
i foråret. 
Juniorudvalget, der fremover vil stå 
som den ledende part af juniorafdelin
gens aktiviteter, har besluttet, at det 
gamle ynglingehus fremover skal be
nyttes til vinteropbevaring, reparation 

og vedligehold, ynglingekapsejlads og 
sejltørring m.v. Desuden vil dette også 
give mulighed for, at bl.a. jollesejlere 
kan tørre sejl og udføre reparationer un
der tag - naturligvis efter aftale med ju
niorlederen! 
Og så håber vi, at vi til gengæld kan lidt 
bedre samarbejde med jolleafdelingen i 
løbet af sommere. 
Denne ændring af klubhusbrug skal ses 
som et forsøg på at samle juniorafdelin
gen igen således, at vi ikke fysisk er delt 
op i en opti- og en ynglingeafdeling. 
Samtidig er der mulighed for at forbed
re det økonomiske grundlag for repara
tion og vedligehold af bådene samt en 
bedre opbevaring af grej. Dette betyder 
altså, at juniorafdelingens egentlige 
sommeraktiviteter samles i »optihu-
set« ved jollepladsen. 
Juniorafdelingen har i 1991 indkøbt en 
trailer til yngling, og jeg vil gerne benyt
te lejligheden til at indskærpe, at lån af 
iuniorafdelingens trailere, klubhusfaci
liteter og andet grej kun kan ske efter 
aftale med juniorlederen eller dennes 
stedfortræder! 

Når også klubhusfaciliteterne er 
nævnt, skyldes det, at jeg må konstate
re, at det ikke kun er juniorafdelingens 
medlemmer, der har været alt for dovne 
til at rydde op i husene, men også se
niormedlemmer har påført afdelingens 
faciliteter et udseende, som end ikke 

afdelingens egne medlemmer ville fin
de på i et sløset øjeblik! 
Nu er der, som nævnt, ryddet op, og jeg 
vil derfor henstille til alle om at hjælpe 
til med at holde vore faciliteter i rimelig 
stand og desuden henstille til senior
medlemmer, der ønsker at bruge afde
lingens faciliteter, om at koordinere 
dette med mig. 
Til slut vil jeg minde alle juniorer om, 
at vintertræningen er startet - og husk 
så juniorsamlingen den 14. marts kl. 
10.00. 
Og forældre med interesse bør huske 
teoriaftenen den 2. marts kl. 19.00 - til
melding ses gerne til juniorlederen. 
Med sejlerhilsen 

Henrik 

Svømmehal den 18. januar i 
Frankrigsgade 
Sæsonen 1992 startede den 18. januar 
med en tur i svømmehallen i Frankrigs
gade. 15 juniorer mødte op - en god 
start på sæsonen, og vi håber, der kom
mer endnu flere næste svømmedag. 
Det var specielt rart at se, at også man
ge piger mødte op, ligesom også nogle 
forældre benyttede lejligheden til at ta
ge en tur i vandet. 
En del af deltagerne var vore yngste ju
niorer, nogle endda stadig registreret 
som minijuniorer, men kan du svømme 
dine 200 m, kan du også lære at sejle. El
lers er det jo en god måde at træne til de 
200 m på. 
Alle juniorer - store og små - opfordres 
til at møde op til næste svømmedag den 
29. februar kl. 10..00. Forældre er natur
ligvis også velkomne. 

Juniorudvalget 

Eksperimentarium 
den 25. januar 
Sæsonens anden aktivitetsdag var en 
tur i Eksperimentarium ved Tuborg. 
Det havde ikke så meget med sejlsport 
at gøre, men det blev alligevel en god 
tur, og de ti juniorer, nogle med foræl
dre, der mødte op, fik sig en hyggelig 
tur, og så lykkedes det tilmed at lokke 
en sodavand ud af vores juniorleder. 
Vi mødtes på Sundbyvester Plads kl. 
11.00, og næsten alle kom til tiden - fak
tisk var det kun Lars fra juniorudvalget, 
der skulle vækkes, da vi andre var ble
vet kolde af at vente - næste gang må 
det nok koste en sodavand, Lars! 
Vi tog bussen derop og var hjemme igen 
på Sundbyvester Plads ca. kl. 16. 

Juniorudvalget 

Skal du med på weekendtur til 
foråret? 
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Aktivitetsplan 
Lørdag den 22. februar kl. 10.00: 

Towærksarbejde for juniorer 

Onsdag den 26. februar kl. 16.00: 
Fysisk træning 

Lørdag den 29. februar kl. 10.00: 
Svømmehal for juniorer 
(Frankrigsgade) 

Mandag den 2. marts kl. 19.00: 
Forældre, teori 1 

Onsdag den 4. marts kl. 16.00: 
Fysisk træning 

Lørdag den 7. marts kl. 10.00: 
Optiundervi sning 

Onsdag den 11. marts kl. 16.00: 
Fysisk træning 

Lørdag den 14. marts kl. 10.00: 
Juniorsamling 
Båd og sejladstildeling 

Søndag den 15. marts kl. 10..00: 
Juniorsamling 

Onsdag den 18. marts kl. 16.00: 
Fysisk træning 

Bemærk! 
5. februar - informationsaften for 

alle juniorer og forældre. 

14. marts - juniorsamling 

Onsdage: fysisk træning foregår på 
Amagerfælled skole i drengesalen. 

Juniorudvalget 

Kommende aktiviteter 
Alle onsdage i februar og marts er der 
arrangeret fysisk træning for juniorer. 
Træningen, der vil blive tilrettelagt så 
alle aktive juniorer vil kunne få noget ud 
af det, foregår på Amagerbro skole i 
drengesalen på 1. sal. 
Amagerfælled skole ligger på hjørnet af 
Amager Fælledvej og Sundholmsvej. 
Hvis du er i tvivl, om det er noget for dig, 
kan du ringe og tale med juniorlederen 
om det. Husk dit træningstøj! 
Træningen omfatter bl.a. opvarmning, 
styrketræning, smidighedstræning, 
konditionstræning, boldspil og hvad vi 
ellers kan finde på efter antallet af del
tagere. 
(Kontaktpersoner: Henrik, Tonny eller 
Lars). 

I weekenden den 8.-9. februar tager ju
niorudvalget og afdelingens førere/in
struktører på træningsweekend i et 
sommerhus i Rørvig. 
Formålet med denne weekend er, at fø
rerne skal trænes i det at lære fra sig, så 

de juniorer, der skal sejle med dem til 
sommer, kan få så meget ud af under
visningen som muligt. 
Samtidig giver det mulighed for, at fø
rerne og juniorudvalget kan diskutere 
og planlægge sommerens forløb i junio
rafdelingen - og så er det naturligvis og
så en god måde at lære hinanden at 
kende på - vores juniorleder kender 
bl.a. ikke så mange af medlemmerne og 
omvendt. 
Da de fleste af juniorudvalgets med
lemmer skal med på denne weekend, er 
det muligt, at vi bliver nødt til at aflyse 
optiundervi sningen, men vi håber det 
ikke. 
(Kontaktperson: Henrik) 

Lørdag den 22. februar er der towærk
sarbejde for juniorer i SSF. Juniorer og 
forældre får nogle timers undervisning i 
kunsten at binde knuder m.m. 
(Kontaktperson: Tonny) 

Efterårets optiundervisning fortsætter 
endnu nogle lørdage i februar og marts, 
og alle optisejlere bør møde op. 
(Kontaktpersoner: Søren, Lars eller 
Tonny) 

Lørdag den 29. februar er der igen 
svømmehal for juniorer, og alle juniorer 
bør møde op, ligesom forældre er meget 
velkomne. Vi håber på et senere tids
punkt at kunne arrangere en dag i 
svømmehal, hvor vi kan medbringe en 
optimistjolle og vore veste. 
(Kontaktpersoner: Lillian eller Søren) 

Mandag den 2. marts er det forældre
nes tur til at komme på skolebænken. 
Da der nok er en del forældre, der gerne 
vil hjælpe afdelingen og vore juniorer til 
sommer, men som ikke ved ret meget 
om sejlsport, får de her muligheden for 
at lære det mest nødvendige for at blive 
en del af det for afdelingen så nødvendi
ge team. 

Da vi i juniorudvalget ikke er helt klar 
over behovet og interessen for denne 
undervisning, vil vi meget gerne have, 
at interesserede forældre giver os en til
bagemelding - også selv om dagen ikke 
lige passer ind i familiens andre planer. 
(Kontaktpersoner: Henrik eller Lars) 

Juniorsamlingen den 14. og 15. marts! 
Det er her, vi skal have fordelt sejldage
ne for alle juniorerne og uddelt opti
mistjoller. Alle juniorer har mødepligt 
og afbud skal gives til juniorudvalget. 
Det er muligt, at du allerede i lang tid 
inden denne juniorsamling er blevet 
kontaktet af en af førerne, ligesom du 
også selv kan kontakte en af førerne for 
at hjælpe med til at klargøre en Yngling. 
Juniorsamlingens 2. dag skal der senest 
startes på klargøringen af afdelingens 
både. 
Også vort juniorhus - tidligere kaldet 
optihuset - skal have en kærlig hånd i 
år, og til dette arbejde vil vi da gerne ta
ge imod en hånd fra interesserede for
ældre. 
(Kontaktperson: Lillian) 

Mød op til de planlagte aktiviteter og 
vær med til at skabe en ny, sjovere og 
mere aktiv juniorafdeling. 
Med sejlerhilsen 

Juniorudvalget 

Juniorudvalget: 
Henrik Gravesen tlf. 32 52 16 05 
(Juniorleder) 
Tonny Povlsen 
(Yngling og Opti) 
Søren Jensen 
(Opti) 
Lars Grønbech 
(Opti) 
Jan Knudsen 
(Yngling) 
Lillian Green 
(Juniorhus) 

Tursejlerhåndbogen kan beses om torsdagen på 
kontoret og kan også bestilles eller købes her. 

Bestyrelsen 

tlf. 32 52 98 89 

tlf. 31 58 50 68 

tlf. 32 84 20 02 

tlf. 32 52 72 87 

tlf. 31 50 63 65 
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WatcA, IRtxce 
/ Å \ 

HAFNIACUP 
Det er nu, de danske sejlklubber kan 
tilmelde sig: 

DM i Match Race 1992 
Dansk Sejlunion og Hafnia ønsker fort
sat at støtte udbredelsen af den publi
kumsvenlige og udfordrende kapsej
lads, Match Race, i Danmark. 
Derfor fortsættes successen med Haf
nia Cup, Danmarksmesterskab i Match 
Race i 1992, i de danske farvande i den 
kommende sæson. 
Så snart vejr og vind tillader det, tages 
der hul på de første udtagelsessejladser 
blandt de tilmeldte klubber rundt om i 
Danmark. 
De nøjagtige oplysninger om tid og sted 
for afvikling af både udtagelsessejlad
ser, regionsmesterskaber og Dan-
marksmesterskabsfinalen offentliggø
res så snart tilmeldinger fra de interes
serede sejlklubber er indløbet til Dansk 
Sejlunion senest den 2. marts. 
Indbydelserne til at deltage i Hafnia 
Cup 1992 er sendt til alle sejlklubber i 
Dansk Sejlunion i januar måned. Og 
heri inviteres klubberne til at stille med 
hver eet mandskab til årets Danmarks
mesterskab i Match Race 1992, en dyst, 
som sidste år foregik blandt nogle af de 
bedste kapsejlere i Danmark, og som i 
år blandt andet bliver en udfordring af 
sidste års vinder og danmarksmester, 
Kerteminde-mandskabet med Henrik 
Kold, Flemming Kold, Jan Braarup, 
Claus Jespersen og Jens Thurø om 
bord. 
Yderligere oplysninger: 
Lone Ellersgaard, 
Hafnias informationsafd., 
Holmens Kanal 9, 
1097 København K. 
Telefon: 33 13 14 15, lokal 2482. 

Sakset fra Berlingske Tidende: 

Sejlklub på mere fast grund 
Af Poul Møller 

Sejlklubben »Lynetten«, der startede 
ude bag Refshaleøen i slutningen af 
70'erne som en decideret pionér- og 
»gør-det-selv-klub«, er kommet i mere 
smuldt vande. Man har efter et årtis 
usikkerhed fået et foreløbigt tilsagn på 
20 år for beliggenhed og bygninger fra 
Københavns kommune. 
Det har så igen sat fart i projekter om et 
klubhus til afløsning for den træbarak, 
man hidtil har klaret sig med - omend 
det gamle skur såmænd har fået en vis 
nostalgisk betydning for de ældre med
lemmer med sit eget miljø. Men nu skal 
der opføres et større, mere funktionelt 
klubhus, og i midten af februar tager 
Højgaard & Schultz fat på byggeriet, 
der gerne skulle stå færdigt henimod 
slutningen af sejlersæsonen 1992. 

Der bliver 840 kvm., fordelt på to etager. 
I syd- og østgavlen bliver der store glas
partier. Prisen er ca. 4,5 mio kr., hvortil 
kommer visse installationsudgifter, 
oplyser driftsleder Mogens Poulsen. 
Der er i bedste »Lynetten« ånd også en 
del gør-det-selv arbejde at udføre for 
klubmedlemmerne, bl.a. indvendigt 
malerarbejde. 
I flere år har medlemmerne indbetalt 
til en byggefond - og det skal fortsætte 
endnu nogle år - men derudover skal 
medlemmerne hver betale 1.600 kr. 
Første rate på 800 kr. forfaldt i denne 
måned, men nye medlemmer skal kun 
betale næste rate i juni. 
Medlemsgebyret er halvårligt 250 kr. 
uden havneplads, 500 kr. for medlem
mer med havneplads - og lige for tiden 
har man endda som noget af et særsyn 
27 ledige pladser, heraf de syv for større 
både - hvortil kommer 100 kr. til klub-
husbyggefonden. 

Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddel 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26 - 45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 
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SSF har 70 års jubilæum i 1993 
Vi tænker på at lave dagen/aftenen festlig, med opførelse af en 
cabareVrevy. Hva(J du på? 

Hvis du har lyst til at skrive sketches, tekster, musik eller optræde, 
så vil vi gerne i kontakt med dig... 

Før tankerne ud i livet! 

Støt vore sponsorer! 

BACHER 
Stort udvalg af: 

Helly Hansen - Moncler - USA Marine 
Paul O'Shark - Henri - Lloyd - Bison - Levi's 

og mange flere! 

BACHER - bare bedre!!! 

10% til alle medlemmer af SSF på 
ikke nedsatte varer 

SCH ILDER 
har åbnet en specialshop med 

Københavns største udvalg af 
Helly Hansen produkter på 

Nørre Voldgade 25 
(lige over for Nørreport Station) 

Besøg HH-shoppen! 
10°/o til alle medlemmer af SSF på 

ikke nedsatte varer 

J. P. Bacher A/S: J. P. Bacher 
Erhvervsbeklædning A/S 

Postboks 1909 Postboks 1733 
Torvegade 22 Ved Amagerbanen 13 
1023 København K 2300 København S 
Tlf. 31 57 45 02 Tlf. 31 54 49 85 
Fax 32 96 14 04 Fax 31 54 69 85 
Giro 3 02 40 67 Giro 3 49 95 53 

J. B. Schilder A/S: J.. B. Schilder A/S: 
Erhvervsafdelingen 

Frederiksborggade 15 Nørre Voldgade 25 
1360 København K 1358 København K 
Tlf. 33 12 20 58 Tlf. 33 13 62 87 
Fax 33 12 20 38 Fax 33 12 20 38 
Giro 5 42 24 93 Giro 5 42 24 93 
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til orientering 

o9  

Slettede medlemmer pr. 31.12.91. 

A 138 Martin Franklin Willumsen 
Arkivavej 11, Skive 

A 153 Gudrun Jensen 
Polensgade 32, S. 

A 159 Anders Poll 
Hestkøblund 32, Birkerød 

A 410 Kenneth Henke 
Vigerslev Allé 159, Valby 

A 452 Jens Peder Andersen 
Backersvej 49, S. 

P 104 Preben Auerbech 
Over Lyngen 11, Præstø 

P 155 Erik Skarfeldt 
Mågevej 78, NV. 

P 168 Bjarne Al vang 
Elstedvej 18, Rødovre 

P 1504 Michael Andersen 
Backersvej 49, S. 

Sakset fra Berlingske Tidende: 

Menneskeliv tæller naturligvis mere, 
men borgerkrigen i Jugoslavien har ko
stet dyrt i materielle ødelæggelser, og 
her kommer bl.a. lystbådehavnene ved 
den adriatiske kyst ind i billedet. 
Ifølge det tyske »Yacht«, der igen base
rer oplysningerne på det jugoslaviske 
Adriatic Club Yacht, er alene i Dubrov
nik 130 både brændt eller sænket, 150 er 
svært beskadiget og 50 lettere beskadi
get. Ud af 20 ACY marinaer er de fem 
meget alvorligt ramt. man fik kun 30 fri-
tidsbåde helt uskadt ud af havneområ
det og i sikkerhed andetsteds. 

En tysk sejler blev så begejstret over, at 
hans speedbåd efter syv år atter var 
bragt til veje af det hollandske politi, at 
han straks overtog båden og satte kur
sen mod en tysk indlandshavn. Men så 
blev han anmeldt for tyveri, for forsik
ringsselskabet havde udbetalt erstat
ning, så båden var deres, og nu må han 
atter købe båden af forsikringsselska
bet. 

Til lykke! 
Han blev født den 18.2.1902 og voksede 
op på Amager. 
Han gik i skole på Sundbyøster skole til 
han blev 14 år. 
Til sit 16. år havde han forskellige bud
pladser, og derefter kom han i lære som 
mekaniker og blev udlært som 20-årig. 
Han havde, som så mange andre på den 
tid, udlængsel, og tog derfor på valsen. 
På sin første færd kom han til Belgien, 
hvor han tog job i kulminerne, men det 
var ikke lige sagen, så han sluttede i kul
minerne og fik hyre på en norsk damper, 
der gik på Middelhavet. 
Efter nogle måneder afmønstrede han 
og vendte hjem til Amager. Han fik job 
som montør på en cigarfabrik og købte 
sin første båd, en kragejolle med plads i 
Christianshavns Kanal. 
Da SSF startede, meldte han sig til og 
deltog i udgravningen af kanalen. Han 
fik jobbet som SSF's første pladsmand, 
hvilket til tider hårde job han bestred i 4 
år. Han solgte sin kragejolle og købte 
kragejollen »Viking«, der ligesom de 
andre fartøjer lå for svaj om sommeren. 
I 1930 vandt han det store lod, da han 
blev gift med den i alle måder uforligne
lige »Strit«, der i ét og alt blev hans høj
re hånd og støtte. 
Kragejollen »Viking« blev afløst af den 
kendte Yawl »Trold 2«. 
Hans sidste store fartøj blev spidsgat
teren »Tabu«, i hvilken han sejlede van
det tyndt, indtil han rundede sit 80. år, 
hvor den blev solgt. 

Men han lagde ikke op, der var masser 
af krudt endnu tilbage, som skulle bru
ges, så hans næste fartøj blev en »Way-
farer« jolle, som han sammen med de 
unge jollesejlere havde megen glæde af 
som Danmarks ældste jollesejler. 
Da han rundede de 85 år, sluttede han 
jollesejladsen og solgte jollen. 
Han fortsætter stadig sejladsen med 
sejlervenner, når der er brug for en god, 
erfaren gast. 
For ca. 10 år siden fik han sin have, hvor 
han om sommeren dyrker blomster og 
grøntsager. Om vinteren fodrer han fug
lene, og det siges, at i hans have synger 
fuglene hele året. 
Han har stadig et godt helbred og et dej
ligt humør, der smitter af på sine omgi
velser, og han cykler selvfølgelig til og 
fra havnen. 
Kære Carl! 
Nu kan du godt være klar ved skøderne 
og hale hjem. 
Du har nu rundet bøje nr. 90 i sædvanlig 
fin stil. Hjertelig til lykke med din 90 
års fødselsdag - vi kipper med flaget 
den 18. februar og ønsker dig fortsat god 
vind fremover. 
Med sejlerhilsen 

»Shanty« 

Takster for optagning og udsætning af fartøjer 

Priser for optagning og udsætning ved brug af foreningens materiel og 
assistance af pladsmand: 

Under 20 kvadratmeter kr. 125,00 
20 - 30 kvadratmeter kr. 175,00 
over 30 kvadratmeter kr. 250,00 

Priser for ophaling og affiring på slæbested, herunder medlemmer, som 
- hvis nødvendigt - selv lægger skinner, selv sætter fartøjet på vogn hen
holdsvis tager fartøjet af vogn: 

Under 20 kvadratmeter kr. 75,00 
20 - 30 kvadratmeter kr. 100,00 
over 30 kvadratmeter kr. 150,00 

Priser for trykspuling:: 

1: kr. 25,00 pr. spuling til vedligeholdelse. 
2: kr. 75,00 pr. spuling, når pladsmanden foretager spulingen. 

(kr. 25 til vedligeholdelse og kr. 50 til foreningen) 

Ovennævnte takster er inden for pladsmandens normale arbejdstid. 

Aflønning af medhjælper ved optag./udsætn. er foreningen uvedkommende 
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havn og plads 

n m  \ / 

HUSK! 
Afhentning 
af årsmærke! 
Kan afhentes fra 1. marts 1992, og 
skal være afhentet inden den 15. maj 
1992 iflg. vore loves § 8. 
Hvis man ikke afhenter ovennævnte 
inden den 15. maj, vil medlemmet 
blive afkrævet 200 kr., som tilfalder 
foreningen. 

Bestyrelsen 

Ved afhentning af 
årsmærke, HUSK 
forsikringskvittering! 

Husk! 
Giv havneudvalget besked senest 15. 
maj, hvis du ikke skal bruge din båd
plads, så den kan lånes ud. 

Havneudvalget 

Nattevagt 
Hvis du vil være sikker på, at der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til 
havnefogeden i kontortiden. 

HUSK! 
Der er regelkursus 4 lørdage i marts. 
Hvis der er nogen, der ønsker at del
tage, så tilmeld jer direkte eller hen
vend jer til mig. 

Birgitte 

sejlerskolen 

Sakset fra Berlingske Tidende: 

Der er fart over Københavns Sejlersko
le, hvor man nu også henvender sig til 
tidligere elever - og dem er der i tusind
tal af. 
Det vil sige, at tidligere elever kan få 
genopfrisket lærdom om f.eks. spiler
sejlads. 
Man har engageret en ekstra fuldtids-
instruktør, så der nu er to plus fire in
struktører efter behov. 
Som noget helt nyt er indført et kursus i 
mastens placering og riggens spæn
ding. 

fra medlemmerne 

TAK! 
50 år 
Hjertelig tak for opmærksomheden ved 
min 50 års fødselsdag. 
Venlig hilsen 

Michael Ronild 
medl.nr. 119 

85 år 
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed 
på min 85 års fødselsdag. 

Gerda Lindqvist 

Tilmelding til Sejlerskolen 
Fra dags dato og indtil den 15. marts kan du tilmelde dig til Sejlerskolen ved at 
udfylde og indsende nedenstående kupon til kontoret. 
2. års elever og elever fra vinterens kursus vil få de første pladser. 

Sejlerskolen 1992 dato: 

Navn: Person-nr.: 

Adresse: Telefon: 

Har du deltaget før? Medl.nr.: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? 

Hvilken ugedag vil du sejle? 

Alternativ dag 

Bemærkninger 

Fra havneudvalget: 
Alle jollevogne SKAL forsynes med mærkat med medlemsnummer. Det af
hentes samtidig med årsmærket. 

Kurset er som sædvanlig vederlagsfrit, bortset fra dit personlige udstyr. 
Skolechefen 

Støt vore sponsorer! 
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Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til os 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

TT 

l£ Amager 
banken 

Amagerbanken 

( Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ] 

• Bådtransport * 

Søsætning - Optagning 

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 



HUSK! Generalforsamling den 22. marts 1992 kl. 9.00 

Fastelavn er overstået, kattekonger 
og -dronninger er kåret, men se: 
Våren er nær! 

APRIL 1992 Nr.4 51. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Preben Jacobsen 31 50 19 78 

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef: 
Ib Petersen 32 52 25 44 

Sekretær: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Kasserer: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 
Bente Bang Christensen 31 51 75 30 
Vagn Preisler 31 54 58 44 

Kapsejladschef: 
Birgitte Akkermann 31 59 79 95 

Skolechef: 
Jørn Hansen 31 54 95 92 

Juniorleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 

Jollerepræsentant: 
Poul Hansen 31 22 64 86 

Målere: 
Frank Olesen 32 52 23 10 
Svend Heger 31 59 66 93 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32 97 06 65 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S 31 58 75 76 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 31 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S . 31 58 01 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 31 51 71 79 

Fotosats: 
Eurosats, 
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . . 31 38 03 23 

Oplag: 1500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30 

i kontortiden træffes 
formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering. 

Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag. 

SlifOffsettryk 
vi Tina og Søren Moller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • @ 31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSFj er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L Y 

N 
F Januar X 11-15 X 

L Y 
N 

A 
Februar X 11-15 X 

L Y 
N D Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X 

L Y 
N S 

E 
R 

200 
April 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 
10-18 

9-15 
9-15 
9-15 

9-15 
9-15 
9-15 

E 
T 

S 
E 
R 

DK-1432 
København K 

Juli 
August 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
E V Telefon 

September 13-18 9-15 X N 
S 

1 31 57 61 06 
Oktober 

November 
- 2» 13-17 

13-17 
•t 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S M

O
 

December 

- 2» 13-17 
13-17 

•t 13-17 11-15 X M
O

 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER ^ 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Tlf. 31-500504 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bla
det er fredag den 27. marts 1992. 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.2.92 

1. Protokol 
2. Beretning 
3. Havn og plads 
4. Klubhus og fester 
5. Sejlerskolen 
6. Juniorafdelingen 
7. Kapsejlads 
8. Joller 
9. Motorbåde 

10. Sikkerhed 
11. Bladet 
12. Eventuelt 

Punkt 1 Protokol: 
Referat af bestyrelsesmøde den 26.1.92 
blev godkendt med den tilføjelse, at et 
flertal i bestyrelsen afviste formandens 
mistillidserklæring. 

Punkt 2 Beretning: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 3 Havn og plads: 
I det nye hus, også kaldet »Green Hou
se« vil der blive opstillet skabe til de 
forskellige udvalg, der har kurser i hu
set. 
I løbet af foråret vil der blive installeret 
telefonstik samt EDB-stik, da man, når 
sæsonen starter, vil benytte huset som 
kapsejladsbureau. 
Gartner Allan skal afgøre, om de fliser, 
foreningen er i besiddelse af, skal læg
ges under bordene, der er anbragt for
skellige steder på området. 
Til pladsmanden er der indkøbt en el-
høvl. 
Den store port står åben adskillige afte
ner, når der er fester i klubhuset. Dette 
må ikke finde sted! 
Nattevagten skal i stedet i de tilfælde, 
hvor gæsterne ikke har nøgle, være be
hjælpelig med at låse dem ud af porten. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Fastelavnsfest vil blive afholdt den 1. 
marts 1992 kl. 12.00. 
Forsøgsvis vil toiletterne i klubhuset 
blive istandgjort af Kirstine. 

Når sæsonen starter, vil bestyrelsen 
entrere sig med et rengøringsfirma, 
som skal stå for den daglige rengøring 
af toiletterne. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Kurserne forløber godt. 
Kvindelig Sejlklub har anmodet om lov 
til at låne spækhuggeren 5.- 6. septem
ber. En enig bestyrelse vedtog dette. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Afdelingen har afholdt en træningslejr i 
Nordsjælland for de kommende førere. 
Denne blev en stor succes. 
P.t. er der ca. 35 aktive juniorer. 
Juniorudvalget vil prøve at standardi
sere de både, vi har, så de er af en accep
tabel standard. Mange af de både, vi har 
i øjeblikket, er i en ualmindelig dårlig 
forfatning. 
Juniorafdelingen har afholdt en infor
mationsaften, hvor der desværre ikke 
var særlig stor tilslutning. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 8 Joller: 
Wireudstyret er blevet sat på plads, så 
det fungerer perfekt. 
På jollepladsen er der tre joller, der ikke 
er nogen ejere til. 

Hvis ikke ejerne inden for 1 måned sæt
ter mærker på bådene, vil de uden yder
ligere varsel blive fjernet. 
Der vil blive indkaldt til jollemøde i næ
ste nummer af klubbladet. 

Punkt 9 Motorbåde: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 Sikkerhed: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 Bladet: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Under dette punkt blev det reviderede 
budget forelagt. En enig bestyrelse ved
tog dette. 

Mødet slut kl. 22.30. 
Sign.: 
Preben Jacobsen Elo Nielsen 
formand sekretær 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

i. 

4. 

Lej med fuld kobsret 
Hos D:E:R kan du både kobe og 

leje. Du kan starte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr. 

måned. Kober du sa senere, far du 

en stor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

Lej måned for måned 
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og 

HiFi måned for måned. Det gi'r 

dig mulighed for at afprove udsty

ret inden du beslutter dig. 

2, 

5. 

Fri service samme dag 
Gar dit TV i stykker eller trænger 

det f.eks. blot til at justeres en 

smule - sa ring inden kl. 10.00 og vi 

loser du problem samme dag. 

Fri ret til at bytte 
D:E:R's lejekontrakt binder d 

ikke til een model. Du kan om 

bytte modellen, nar du vil. 

3. Kæmpe udvalg 
Vælg TV, Video og Hi Fi nyheder fr 

topmærker som Bang & Olufsen. 

Finlux. Philips. Pioneer, JVC m.fl. 

VIDEO 
HI-FI-TV 

Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S. 

Hf" 
v# 
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GENERALFORSAMLING 

Søndag den 22. marts 
kl. 9.00 

i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Regnskab 

4. Valg 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretær: 
Elo Nielsen, (ønsker ikke genvalg) 

Skolechef: 
Jørn Hansen 

Et medlem af havneudvalg: 
Rasmus Bech 
Et medlem af klubhus- og festudvalg: 
Bente Bang Christensen 
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Ib Petersen 
Suppleant: 
Grethe Jacobsen 
1. revisor: 
Frits Kleis 

2. revisor: 
Bjarne Kallesøe 
Revisorsuppleant: 
Benny Gustafsson 

Redaktør: 
Inger Pfeiffer 

To målere: 
Svend Heger og Lars Schaldemose 

Lovændringsforslag 
Forslag nr. 1: 
På førstkommende generalforsamling i 
marts 1992 ønskes følgende lovæn
dringsforslag forelagt: 

§ 4, andet afsnit. 
Nuværende tekst: 
»Ordinær generalforsamling afholdes i 
marts og i oktober måned og indkaldes 
med mindst 1 måneds varsel gennem 
SSF's medlemsblad.« Ændres til: 
»Ordinær generalforsamling afholdes i 
marts måned og indkaldes ved mindst 1 
måneds varsel gennem SSF's med
lemsblad.« Begrundelse for ændring: 
Forslagsstillerne ønsker at give SSF's 
bestyrelse arbejdsro og mulighed til at 
gennemføre det af generalforsamlingen 
pålagte arbejde og give bestyrelsen an
svar inden for et godkendt budgets 
rammer. 
Forslaget er ganske vidtgående, idet 
SSF's nuværende love om valg af ud
valgsmedlemmer er henlagt til hen
holdsvis marts og oktober generalfor
samlingerne. For at give bestyrelsen en 
fair chance til at gennemføre lovæn
dringen samt stille nødvendige følge
lovændringer foreslås det, at ikrafttræ

den af den nye procedure med 1-årig ge
neralforsamling skal være pr. marts 
1993. 
Dersom lovændringsforslaget godken
des, ønsker forslagsstillerne følgende 
til afstemning: 

»Generalforsamlingen pålægger, at 
bestyrelsen ved oktobergeneralfor
samlingen 1992 fremkommer med 
lovændringsforslag vedrørende valg 
til SSF's udvalgsposter, herunder 
valgperioder, for at sikre bestyrel
sens nødvendige kontinuitet«. 

sign.: 
Flemming Voss Juel-Andersen 
Medl.nr. 549 Medl.nr. 515 

Forslag nr. 2: 
Efter aftale følger hermed et lovæn
dringsforslag, der »retter op« på det, 
der blev vedtaget på efterårsgeneralfor-
samlingen (idet referatet side 9 i de
cemberbladet vist ikke er helt dækken
de). 
Forslag til ændring af §12: 
Efter linien »Medlemmer deles i akti
ve, passive og juniorer« indsættes som 
nyt afsnit: 

»Aktive medlemmer skal være fyldt 16 
år«. 
Efter sætningen »Ved overflytning fra 
anden gruppe til aktivt medlemskab 
betales forskellen mellem de respekti
ve indskud« tilføjes: 
», og ancienniteten regnes fra overflyt-
ningsdatoen«. 
Vedrørende valgbarhed til tillidsposter 
kunne følgende tilføjes til §6: 
»eller enstemmig godkendes af gene
ralforsamlingen som valgbar.« 

Jeg går ud fra, at bestyrelsen også frem
sætter forslag om, at skurejere skal væ
re omfattet af vagtordningen. 

Venlig hilsen 
Ole Poul Pedersen 
Medl.nr. 814 

Bestyrelsen har af kassereren fået 
oplyst, at det er få medlemmer, som har 
skur uden fartøj, og at de pågældende 
overvejende er over 65 år. Bestyrelsen 
vil derfor ikke fremsætte ovennævnte 
forslag. 
I øvrigt skal et medlem afhænde sit 
skur efter 3 år uden fartøj. 
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Revideret budget 1992 efter forhøjelser og regnskab 1991. Forslag nr. 3: 
Følgende forslag til ændring af SSF's lo
ve ønskes drøftet på den kommende ge
neralforsamling: 

§6 ændres således, at »2 klubhus- og 
festudvalgsmedlemmer« udgår og er
stattes af: 
»1 klubhusformand og 1 formand for 
festudvalget«. 
Blandt de, der vælges i oktober, udgår: 
»1 klubhus- og festudvalgsmedlem« og 
erstattes af: »»klubhusformanden«. 
Blandt de, der vælges i marts, udgår: »1 
klubhus- og festudvalgsmedlem« og er
stattes af: »formanden for festudval
get«. 

I §8 ændres første afsnit til: 
»Havneudvalget, juniorudvalget, jol
leudvalget, kapsejladsudvalget, klub
husudvalget og festudvalget er forenin
gens faste udvalg«. 

Forslaget er en opfølgning af debatten 
på sidste års generalforsamling og 
Svend Malms indlæg på side 13 i med
lemsbladet fra december 1991. 

Svend Malm 
Medl.nr. 546 

Bestyrelsen kan tilslutte sig oven
nævnte forslag til §8 således, at et be
styrelsesmedlem er direkte ansvarlig 
for klubhuset og et for festerne. 
Naturligvis kan klubhus- og festud
valgsmedlemmerne arbejde sammen, 
som nu. De kan også danne underud
valg til at hjælpe til med arbejdet som 
f.eks. hos vor juniorafdeling og kapsej
ladsafdeling. 

Indtægter: 1.240.000 
Udgifter: 
Havn og plads 
Klubhus 
Bladet 
Fester 
Administration 
Bestyrelse 
Sejlerskole 
Juniorer 
Kapsejlads 
Joller 
Renter 
Diverse 
Overskud 

1.240.000 

Vedrørende 
verdensmesterskaber 
Det at blive verdensmester er meget 
fornøjeligt. 
Først træner man, så vinder man og så 
følger festerne. 
Her vil jeg gerne fortælle om de to, Pre
ben og jeg har deltaget i. 
Først på Amagerbladets fest for Ama
gers idrætsvindere på Air Pub. Her blev 
vore verdensmestre nr. 2 og modtog en 
pengepræmie. Så et dejligt traktement 
og hyggeligt samvær med øens vindere. 
Næste fest var på Københavns Rådhus, 
hvor overborgmesteren inviterede Kø
benhavns Danmarks- nordiske og ver
densmestre. 
Det var en flot oplevelse at se og høre 
pigegarden musicere indtil alle var 
mødt op. 

620.000 
60.000 

140.000 
25.000 
70.000 
10.000 
25.000 
65.000 
20.000 
10.000 
15.000 

100.000 
80.000 

1.240.000 

Overborgmesteren indledte med at 
nævne vore verdensmestre ved navn og 
gjorde ellers sin glimrende tale kort og 
præcis for at gøre plads for Finn Nørby-
gaard, der causerede en halv time på sin 
vittige facon, og alle morede sig fremra
gende i den fyldte rådhussal. 
Så gik turen op på 2. sal til festligt dæk
kede borde med dejlig mad, øl, kaffe og 
kager - selvfølgelig også rådhuspande
kager. 
Det var en meget pompøs og festlig af
ten på vort flotte rådhus, så jeg vil anbe
fale flere at blive mestre i fremtiden. 
Mestrene fik et par fine glas som erin-
dringsgave. 

Grethe 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- o g  m o t o r b å d e  i n d t i l  6  t o n s j  

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 
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Fastelavnsvindere: 
Små børn: 
Kattekonge: Michele Skyrum 
Kattedronning: Jesper Hansen 
Bundkonge: Charlotte Michelsen 

Store børn: 
Kattekonge: Brian Bune 
Kattedronning: Brian Bune 
Bundkonge: Brian Petersen 

Damer: 
Kattekonge: Else Thuring 
Kattedronning: Britta 
Bundkonge: Grete 

Herrer: 
Kattekonge: Claus Thomsen 
Kattedronning: Claus Thomsen 
Bundkonge: Arne 

En stor tak til Claus Steffensen, »Na
poli Bageren«, Holmbladsgade 59, for 
de dejlige fastelavnsboller, som gjorde 
stor lykke hos alle. 
Festudvalget 

Bente & Vagn 

Endelig lykkedes det! 
Dametoilettet i klubhuset er renove
ret. Så piger: 
Nu kan dørene lukkes - og det efter 
halvandet år - hurra!! 

Elo sunder sig ovenpå et stort arbej
de med bankospillet. Et overdådigt 
præmiegalleri. Det er flot. 
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- ja tænk engang! 
Har SSF virkelig ingen talenter, der vil være med til 
at festligholde vort jubilæum i 1993???? 

Vi tænker på at lave dagen/aftenen festlig med opførelsen af en 
cabaret/revy. 

Hvad tænker du på? 
Hvis du har lyst til at skrive sketches, tekster, musik eller optræde^ 

så vil vi gerne i kontakt med dig! 

Kom nu ud 
af busken!! 

Eller ring til Bente, som I alle kender, på telefon 31 51 75 30. 

Støt vore sponsorer! 

BACHER 
Stort udvalg af: 

Helly Hansen - Moncler - USA Marine 
Paul O'Shark - Henri - Lloyd - Bison - Levi's 

og mange flere! 

BACHER - bare bedre!!! 

10°/o til alle medlemmer af SSF på 
ikke nedsatte varer 

SCHILDER 
har åbnet en specialshop med 

Københavns største udvalg af 
Helly Hansen produkter på 

Nørre Voldgade 25 
(lige over for Nørreport Station) 

Besøg HH-shoppen! 
10% til alle medlemmer af SSF på 

ikke nedsatte varer 

J. P. Bacher A/S: J. P. Bacher 
Erhvervsbeklædning A/S 

Postboks 1909 Postboks 1733 
Torvegade 22 Ved Amagerbanen 13 
1023 København K 2300 København S 
Tlf. 31 57 45 02 Tlf. 31 54 49 85 
Fax 32 96 14 04 Fax 31 54 69 85 
Giro 3 02 40 67 Giro 3 49 95 53 

J. B. Schilder A/S: J.. B. Schilder A/S: 
Erhvervsafdelingen 

Frederiksborggade 15 Nørre Voldgade 25 
1360 København K 1358 København K 
Tlf. 33 12 20 58 Tlf. 33 13 62 87 
Fax 33 12 20 38 Fax 33 12 20 38 
Giro 5 42 24 93 Giro 5 42 24 93 
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Det var en glad, ung Carl, der tog imod 
på sin 90 års dag. 
Kirstine havde lavet flot morgenbord 
med en lille en, og Preben holdt tale for 
Carl om godt naboskab i gamle dage 
med Strit og Carls motorbåd »Maeha-
ta« og om Carls medvirken i at grave 
SSF ud i 1924. 
Mange af Carls gamle venner og familie 
mødte op og også en skare her fra Sund
by. 
Det er dejligt at fylde 90 år, når man har 
det som Carl. 
Endnu engang hjertelig til lykke! 

Grethe 

fra medlemmerne 

Carls 90 års dag 
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Henning »Skæg« fylder 60 år 
den 31. marts 1992 og holder »åbent 
hus« i SSF's klubhus. 
Alle er velkomne fra kl. 15.00 til kl. 
18.00. 

Tusind tak til allejer, 
Som tnodke op> nd. min 

fos'da. den lrf-'jebruaLr 
°3 9jc'rd£ dsgen. til eL 
minde, jor Livet. • Og taJc -<2̂  
lilJortjiandenJorde. &muk.ke. 
ord-øg Jbrencngens flottega~ve, 

Ib Veterstn - Motørt>ådsre.pr. 
TAK! 
90 år 
Bestyrelse, venner og bekendte i SSF. 
Modtag min varmeste tak for den flotte 
reception og de mange gaver. 
Det blev en uforglemmelig dag for mig. 

Carl Jensen 

Næstformand og motorbådsrepræ-
tant Ib Petersen fyldte den 17.2.92 
50 år. Han holdt åbent hus i SSF's 
klublokaler, og fremmødet var stort. 



ynglinge 

Lad vinden bære dig 
Indlæg om Weekendtur v/Claus Z. 
Indlæg om Onsdagstræning v/Tonny P. 
Aktivitetsplan, gældende frem til næ
ste blad. 
Oversigt - Juniorudvalget, d.o. sidste 
blad. 

HUSK - JUNIORSAMLINGEN 
den 14. marts kl. 10.00. 

Afbud til Juniorlederen!!! 

Fører-weekend 
i Rørvig d. 8-9/2-92. 
Juniorudvalget havde arrangeret en 
weekend-tur for alle førerne og junior
udvalget. 
Formålet med denne tur var, at de skul
le undervise de nye Ynglingesejlere. 
Samtidig kunne vi ha' lidt socialt sam
vær. 
Turen startede lørdag morgen kl. 8.00 
nede i Sundby, vi parkerede bilerne og 
kørte mod Rørvig. Efter ca. 1 times kør
sel ankom vi til Hangar A, som som
merhuset hed. 
Efter frokost var der tid til lidt under
visning og opgaver, som bestod i, hvor
dan man underviser en ny Ynglingesej
ler. 
Bagefter skulle de fremføre det for ju
niorudvalget, så de kunne få lidt prak
tisk erfaring. 
Efter en lille pause var det tid til et par 
timers fysisk træning. Vejret var godt, 
så vi tog os en løbetur og derefter lidt 
træning med Tonny som træner. 
Efter lækker aftensmad var det tid til 
aftenhygge. Tonny blev Ludomester! 
Senere på aftenen legede vi »dåse
skjul«, hvor vores juniorleder, Henrik 
Gravesen, levede sig meget ind i det. 
Kl 2.00 gik vi i seng, da vi havde et hårdt 
program om søndagen. 
Efter morgenmaden om søndagen var 
det tid til fysisk træning. Vi blev delt i 
to grupper, hvor gruppe 1 skulle løbe 8 
km ud til en sø, og gruppe 2 skulle køre 

ud til søen og løbe 4 km. 
Kl 12.00 var der frokost hjemme i huset 
og senere var der opgaver. F.eks. skulle 
Henrik Heger og Claus Zastrow plan
lægge en træningsweekend for nybe
gyndere i Yngling, og samtidig skulle de 
fremlægge det for de andre. 
Herefter var der ikke mere på program
met, så vi ryddede op i huset. 
Kl. 17.00 var der afgang fra Hangar A i 
Rørvig. 
Efter en vellykket weekend spiste vi af
tensmad hos Kirstine. 
Hang loose! 

Steen og Claus 

Onsdagstræning 
i februar og marts 
Hver onsdag i februar er vi nogle styk
ker, som har mødtes et par timer for at 
gennemgå Henrik Gravesens fatbur-
ning-program. 
På programmet havde han på forhånd 
sat opvarmning, styrketræning, smi-
dighedstræning, konditionstræning og 
boldspil. 
Men, at det var så hårdt, havde man nok 
ikke regnet med; han gik faktisk helt 
amok den første gang!!! 
Vi startede stille og roligt med opvarm
ning, som man jo skal, derefter lavede vi 
noget styrketræning, som bl.a. omfat
tede klatring i tove, armbøjninger, 
kropshævninger i ribber og meget an
det. Derefter skulle vi så endelig spille 
lidt basketball. Det foregik ved, at vi var 
delt op i tre hold. To hold spillede mod 

Ja, det var dengang. Optimisterne er 
blevet Ynglingsejlere. 

hinanden, mens de fra det tredie hold lå 
og lavede mavebøjninger uden for ba
nen. Efter boldspillet stod der styrke
træning på programmet, hvilket inde
holdt stafetløb, englehop og spurttræ
ning. 
Onsdagen efter mødte de fleste utroligt 
nok op, og de fleste har været der hver 
gang, hvor vi også har lavet forskellige 
andre ting. 
Til sidst vil jeg komme med en opfor
dring til alle juniorer om at møde op og 
få lidt motion. 

En træt motionist 

Kapsejladsmedhjælperkursus, 
11. og 12. april 1992. 
Juniorer eller medhjælpere i afdelin
gen, der ønsker at deltage på dette kur
sus, kan henvende sig til juniorlederen 
for yderligere oplysninger. 
(Senest 1. april 1992). 

Fra Juniorlederen: 
Der er ikke store bemærkninger fra mig 
denne gang, men jeg vil dog benytte lej
ligheden til at rose deltagerne på vor 
træningsweekend for en god og positiv 
weekend. 
Samtidig vil jeg opfordre alle juniorer 
til at deltage i de kommende aktiviteter 
- specielt bør I noterejer Juniorsamlin
gen den 14. og 15. marts, hvor jeg håber, 
at I alle møder op. 
Hvis du er forhindret, så husk at kon
takte mig senest fredag den 13. marts, 
så vi kan få dig puttet på plads i somme
rens sejlaftenprogram. 
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(Hvad har DU lyst til at sejle i år? 
Opti eller Yngling? - eller begge dele?). 
Foråret nærmer sig hastigt, og vi skal 
snart i gang med at klargøre bådene, så 
kom frem fra busken og vær med fra 
starten! 

Forældre, der begynder at lugte forå
ret, er også meget velkomne til at give 
lyd fra sig. 
Vi kan faktisk ikke undvære jeres hjælp, 
når først sommeren for alvor tager fart. 
Med sejlerhilsen 

Henrik 

Ynglingekapsejlads 
1992 
Første stævne er Hellerups Påskestæv
ne den 16.-19. april. 
Hvis du skal være med - og det skal du 
vel, hvis du påtænker at sejle fast kap
sejlads i Yngling i år - så få samlet dit 
team og kontakt juniorudvalget, så du 
kan komme i gang med forårsklargørin-
gen. 
Jo hurtigere du er sejlklar, jo mere træ
ning kan I få, og jo bedre resultater kan I 
få til stævnerne! 

Juniorudvalget 

Robbin har gjort det igen! 
Han har fanget en torsk på 13,5 kg. Så der er noget at leve op til, når der er fiske
konkurrence! 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FILiggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164, Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 3313 73 23. 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til os 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

TT 

l£ Amager 
banken 

Amagerbanken 
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kapsejlads 

'TKatcA. TSacc 

HAFNIACUP 
Match Race - HAFNIA CUP 
I sidste nr. af klubbladet stod der, at in
teresserede skulle henvende sig til Haf
nia. 
Dette er en fejl! 
Man skal selvfølgelig henvende sig 
til Birgitte eller Ole Poul. 
Kom nu ud af busken, så vi kan få 
dannet et hold eller flere!!! 
Kredsens udtagelsesstævne vil blive 
afholdt i S SF. 

Sjælland Rundt 1992 
for alle 
HAS har arbejdet ihærdigt på at skabe 
et nyt og anderledes Sjælland Rundt. 
Vi vil gerne gøre noget mere for at frem
me den rendyrkede kapsejlads; gøre 
det sjovere at sejle en lang og krævende 
distancekapsejlads; gøre det muligt for 
alle at få denne oplevelse; give dem, 
som af en eller anden årsag ikke har 
kunnet være med, en oplevelse på land. 
Klassebådene får deres egen start for 
de klasser, der kan stille med mere end 
20 deltagere. Såfremt forholdene tilla
der det med krydsstart. De bliver star
tet først - banen vil være fri til et spæn
dende og rendyrket race øen rundt. 
De mindste både i DH-løbene vil blive 
startet som de første efter klassebåde
ne. Deltagerne vil møde de større både 
undervejs, som får en spændende og 
indholdsrig fight op gennem feltet. 
Vil du ikke sejle kapsejlads, men bare 
være med - få oplevelsen og turen - kan 
du tilmelde dig Sjælland Rundt Tur. 
Det er en sejlads, hvor målebrev ikke er 
nødvendigt, og hvor der ikke sejles efter 
kapsejladsreglerne. 
Et helt nyt sejlsportsarrangement for 
alle, som vil sejle Sjælland Rundt for tu
rens, oplevelsens, hyggens og kamme
ratskabets skyld - og intet andet. Sej
ladsen for de, der ikke har målebrev, for 
dig, der ikke har haft båd så længe, ikke 
har lyst til at investere i dyrt kapsej
ladsgrej, i det hele taget for dem, som 
ikke vil sejle rigtig kapsejlads - i år. 
Vi håber på denne måde at have skabt 
et arrangement for de, som normalt kun 
sejler tursejlads, men som alligevel un
der betryggende forhold vil have udfor
dringen og oplevelsen af at have sejlet 
Sjælland Rundt. En lang og krævende 

sejlads for båd, skipper og besætning. 
Samtidig tror vi på, at ved at lave dette 
arrangement, at flere, som ikke før har 
prøvet at sejle kapsejlads, vil få lyst til 
det, og at vi ser dem til kapsejladsen 
Sjælland Rundt næste år; men det er ik
ke kun derfor, vi laver det. Det er også 
for at få flere medlemmer i sejlklubber
ne - man skal nemlig være medlem for 
at kunne være med. 
Det er også for at fremme søsportssik-
kerheden, og endelig synes vi, at festen, 
arrangementet bliver meget sjovere jo 
flere, der er med. Vi har organisationen 
til det. 
Det er en tursejlads. Du deltager ude
lukkende i en konkurrence mod dig selv 
og ingen andre. 

Du vil få et fuldførebevis med angivelse 
af omsejlingstid. Du vil blive startet 
sammen med andre tursejlere - uden 
knaldhård kamp. Du skal sejle efter sø
vejsreglerne. Kniber det med at komme 
rundt pynten - eller mangler I forsynin
ger, så slå motoren til. Undervejs vil de 
andre deltagere holde øje med dig, 
MHV vil registrere dig undervejs, og du 
vil undervejs kunne nyde synet af de 
mange deltagere i kapsejladsen Sjæl
land Rundt. 
Torsdag aften vil der være Match Race 
udfor havnen med deltagelse af fire bå
de fra hver af de to største klasser. Et 
spændende og underholdende indslag 
før årets store sejlerfest starter i Jazz-
teltet. 
Der vil være arrangementer på havnen 
hele weekenden. Torsdag aften starter 
årets store sejlerfest i Jazzteltet. 
Fredag kl. 9.00 går starten til Sjælland 
Rundt Tur. Kl. 12.00 er der helikopter-
redningsøvelse med SOK og Falck. Lør
dag er der åbent hus i HAS, TUBORG 
»Grøn-koncert« og om aftenen musik i 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Jazzteltet, som vil have åbent under he
le arrangementet. 
Tilmelding/indbydelse bliver frem
sendt til sejlklubberne i april. 

Helsingør Amatør Sejlklub 

Pigesejlads i SSF 
- var det noget? 
I oktober 91 var vi nogle piger/kvinder, 
der mødtes for at diskutere, hvorvidt 
der var grundlag for at arbejde med spe
ciel pige/kvindesejlads i SSF ligesom i 
så mange andre klubber landet over. 
Ønskerne var der, og de strakte sig lige 
fra kapsejlads i både med rene pigebe
sætninger og til sejlads, der skulle med
virke til at styrke den enkelte i at turde 
tage ansvaret for båden selv i forskelli
ge situationer. 
Flertallet af de tilstedeværende hælde
de mest til den sidste form for sejlads. 
Vi forsøgte også at få overblik over, hvor 
mange både, vi havde til rådighed, og 
hvilken aften, der var den bedste; og li
ge de to ting er der altid problemer med. 
Men - vigtigst af alt: Interessen er 
der! 
Vi blev derfor enige om at mødes igen i 
april 1992. 
Derfor vil vi gerne se alle kvinder i SSF, 
der kunne have lyst til at sejle med an
dre kvinder tirsdag den 21. april 1992 
klokken 19.00 i klubhuset. 
Vi forudsætter, at du har gennemført 
sejlerskolen - måske er næsten færdig 
med den - eller på anden måde har er
faring i at sejle. 
Hvis der stadig er interesse for sagen, 
vil vi fastlægge datoer og program for 
sæsonen. 
Med sejlerhilsen 

Bjørka 

Hollænder Cup 
Amagerklubbernes sejladssamarbejde 
Hollænder Cup har i tre år været en 
overbygning på fire lokale stævner. 
11992 videreføres samarbejdet i form af 
et weekend-stævne, arrangeret af Dra
gør Sejlklub og Sejlklubben Lynet
ten 

den 23.- 24. maj 1992 
Lørdag den 23. maj sejles distancesej
ladsen »Saltholm Rundt« med start 
ud for Dragør og mål ud for Lynettehav-
nen. Sejladsen vil blive sejlet efter om
vendt handicap. 
Omvendt handicap betyder, at alle bå
de får tildelt et individuelt starttids
punkt efter deres handicap, hvorefter 
det gælder om at komme først i mål. 
Lørdag aften vil der være mulighed for 
deltagelse i en festlig sejleraften i og 
ved Lynettens klubhus. 
Søndag den 24. maj sejles distancesej
ladsen »Lynette Cup« med start og 
mål ud for Lynettehavnen. Sejladsen 
vil blive sejlet som almindelig klasse-og 
handicapsejlads. 
Resultaterne af de to sejladser sam
menlægges efter olympisk pointbereg
ning, og præmieuddelingen sker i 
Sejlklubben Lynetten snarest muligt 
efter sejladsernes afslutning og even
tuel protestbehandling om søndagen. 
Sejladsen er åben for IMS, DH88 og 
klassebåde, og indbydelser vil blive ud
sendt til sejlere og sejlklubber. 
Dansk Sejlunion - Østersøkredsen 

Kapsejladsaktivitetsudvalget 

Støt vore sponsorer! 

joller 

Jollemøde! 
Søndag den 29. marts kl. 14.00 holder vi 
jollemøde! 
Mød op, så det kan ses, at der er en 
jolleafdeling i SSF! 

Jollerepræsentanten 

sejlerskolen 

Sejlerskolen 1992 
Lørdag den 4. april kl. 10.30 er der elev-
møde, hvor holdfordelingen bliver med
delt. 
Der bliver også dannet et elevudvalg 
med repræsentanter fra hver af sejler-
dagene. 
Udvalget er medbestemmende angåen
de afslutningsfest og lignende. 

Skolechefen 

VHF-listen 1992 
Har du fået VHF i båden - eller nyt kal
designal m.v. - så tag en slip i mellem
gangen i klubhuset og udfyld den med: 
»NAVN« - »BÅDNAVN« - »KALDE
SIGNAL« - »SELEKTIVT KALDE
NUMMER« og 
»EGET TELEFONNUMMER«. 
Læg den i kassen, som er ophængt sam
me sted senest den 15.5.92. 
VHF-listen udkommer medio juni må
ned. 

Kirsten Olesen 

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 
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havn og plads 

M M M  \ / 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen 
har kontortid: 
Mandag - torsdag kl. 14.30 -15.30 
Fredag kl. 14.00 -15.00 
Telefon: 31 58 14 24 

Placering af bukke, 
klodser og vugger 
efter søsætning 
Husk at mærke alt med medl.nr. og 
fartøjets navn! 
Som det vil fremgå af skitserne, skal du 
i princippet skubbe dit grej frem, så det 
står pænt og 2 m fra hegn, hæk, skure og 
vej, eller i midten, hvor fartøjerne stævn 
ved stævn »sildeben«. 
Nogle motorbåde står hæk mod stævn, 
men skitserne skulle klargøre, hvad 
meningen er. 
Efter placering af grej har du så rengø
ring af vinterpladsen, som nævnt i et 
tidligere nummer af bladet. 
De, der har jern- eller træbure til telt
overdækning af fartøjet, men som ikke 
kan skille dem ad, kan placere disse op 

ad træet ved det gule telt.I øvrigt er det 
vigtigt, hvis du er i tvivl, at du kontakter 
havnefoged eller havneudvalg og får 
rigtig besked om placering af dit grej. 
Bestyrelsen vil fastholde det, der står i 
lovene under ophaling/udsætning, stk. 
4, citat: 
»Dette grej skal være tydeligt mærket 
med ejerens medl.nr. og fartøjets navn. 
Om foråret skal grejerne anbringes på 
en af pladsmanden anvist plads. Grejer, 
der ikke er fjernet inden 8 dage, vil blive 
sat på plads for ejers regning«, citat 
slut! 
Placering af bukke, klodser og vugger 
for sommeren betyder ikke, at du skal 
stå på samme sted næste år. Det af
hænger helt af den rækkefølge, bådene 
tages op, men du kan godt regne med, at 
stå på det område, hvor du nu er place
ret. 

fouhKe.  e r  m a r k e r e t  m e d  e- t  X Hæk 

xoa 

H vor fartøjer sr iaget 
op på .skinner .  

Hvor fartøjer star mod. 
hozk , hegn eller skur. 

Hvor fartøjer står 
Stævn mod. stævn-

„ S/Ldeb e n " 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
* 
X 

X 
Hvor {artøjer står i 

forLoengelse af hThanden. 

U 



AKTIVITETSKALENDER MARTS-DECEMBER 1992 
MARTS APRIL MAJ JUNI JULI 

S 1 O 1 F 1 M 1 O 1 

M 2 T 2 L 2 STANDERHEJSNING T 2 T 2 

T 3 F 3 S 3 O 3 AFTENSEJLADS F 3 

O 4 L 4 M 4 T 4 L 4 

T 5 S 5 T 5 F 5 S 5 

F 6 M 6 O 6 AFTENSEJLADS L 6 M 6 

L 7 T 7 T 7 S 7 PINSEDAG/BKM BESØG T 7 

S 8 O 8 F 8 M 8 2. PINSEDAG/BKM O 8 

M 9 T 9 L 9 YNGLINGSTÆVNE T 9 T 9 

T 10 F 10 S 10 YNGLINGSTÆVNE O 10 AFTENSEJLADS F 10 

011 L 11 M 11 T 11 L 11 

T 12 S 12 PALMESØNDAG T 12 F 12 S 12 

F 13 M 13 O 13 AFTENSEJLADS L 13 IF/NF + MATCH RACE M 13 

L 14 T 14 T 14 S 14 IF/NF STÆVNE T 14 

S 15 O 15 F 15 ST. BEDEDAG M 15 O 15 

M 16 T 16 SKÆRTORSDAG L 16 T 16 T 16 

T 17 F 17 LANGFREDAG S 17 O 17 AFTENSEJLADS F 17 

O 18 L 18 M 18 T 18 L 18 

T 19 S 19 PÅSKEDAG T 19 F 19 S 19 

F 20 M 20 2. PÅSKEDAG O 20 AFTENSEJLADS L 20 FAMILIESEJLADS M 20 

L 21 T 21 T 21 S 21 T 21 

S 22 GENERALFORSAMLING O 22 F 22 M 22 O 22 

M 23 T 23 L 23 T 23 SCT. HANSFEST T 23 

T 24 F 24 S 24 O 24 F 24 

O 25 L 25 M 25 T 25 L 25 

T 26 S 26 T 26 F 26 S 26 

F 27 M 27 O 27 AFTENSEJLADS L 27 M 27 

L 28 T 28 T 28 KR. HIMMELFART S 28 T 28 

S 29 SOMMERTID BEG. O 29 F 29 M 29 O 29 

M 30 T 30 L 30 OPTI STÆVNE T 30 T 30 

T 31 S 31 McDONALDsCUP F 31 

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 

L 1 T 1 T 1 S 1 T 1 

S 2 O 2 F 2 M 2 O 2 

M 3 T 3 L 3 FISKETUR T 3 T 3 

T 4 F 4 S 4 O 4 F 4 

0 5 AFTENSEJLADS L 5 LØRD.SEJL/SVAGFØREF. M 5 T 5 L 5 

T 6 S 6 T 6 F 6 S 6 

F 7 M 7 O 7 L 7 M 7 

L 8 T 8 T 8 S 8 T 8 

S 9 O 9 F 9 M 9 O 9 

M 10 T 10 L 10 T 10 T 10 

T 11 F 11 S 11 O 11 MORTEN BISP F 11 

O 12 AFTENSEJLADS L 12 LØRDAGSSEJLADS M 12 T 12 L 12 JULEFROKOST 

T 13 S 13 T 13 F 13 S 13 

F 14 M 14 O 14 L 14 M 14 

L 15 Klubmestersk/Krebsefest. T 15 T 15 S 15 T 15 

S 16 O 16 F 16 M 16 O 16 

M 17 T 17 L 17 AFRIGGERGILDE T 17 T 17 

T 18 F 18 S 18 O 18 F 18 

019 AFTENSEJLADS L 19 WEEKENDSTÆVNE M 19 T 19 L 19 

T 20 S 20 FORTERNE RUNDT T 20 F 20 S 20 JULETRÆ 

F 21 M 21 O 21 L 21 M 21 

L 22 OLD BOYS CUP T 22 T 22 S 22 T 22 

S 23 OLD BOYS CUP O 23 F 23 M 23 O 23 

M 24 T 24 L 24 T 24 T 24 

T 25 F 25 S 25 GENERALFORSAMLING O 25 F 25 JULEDAG 

O 26 AFTENSEJLADS L 26 LØRD.SEJ L/WESTTUR M 26 T 26 L 26 2. JULEDAG 

T 27 S 27 SOMMERTID SLUT T 27 F 27 S 27 

F 28 M 28 O 28 L 28 M 28 

L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 

S 30 O 30 F 30 M 30 O 30 

M 31 L 31 T 31 

VÆR AKTIV KOM I OMDREJNINGER VÆR AKTIV SÆT ALLE SEJLTIL VÆR AKTIV 
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Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddei 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26 - 45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 



Det kribler og krabler for at komme i gang. »Klump« er i fuld gang! 

MAJ 1992 Nr. 5 51. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 58 32 96 

Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Preben Jacobsen 31 50 19 78 

Næstformand, Motorbddsrep. og Vagtchef: 
Ib Petersen 32 52 25 44 

Sekretær: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Kasserer: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 
Grethe Jacobsen 31 50 19 78 
Lillian Green Jensen 31 50 63 65 

Kapsejladschef: 
Birgitte Akkermann 31 59 79 95 

Skolechef: 
Johnny Pileborg 31 95 03 83 

Juniorleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 

Jollerepræsentant: 
Poul Hansen 31 22 64 86 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1.tv., 2300 S 31 58 75 76 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 31 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S . 31 58 01 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Ka. ... 31 51 71 79 

Fotosats: 
Eurosats, 
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . . 31 38 03 23 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32 97 06 65 

Oplag: 1500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30 

i kontortiden træffes 
formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Vi hjælper gerne med opsætningen. Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering. 

Vi giver gerne et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsettryk 
vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdaqe L 

Y 
£ Januar X 11-15 X L 

Y A 
Februar X 11-15 X 

L 
Y D Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X N S 
200 

April 10-18 9-15 9-15 E S 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

9-15 
9-15 T E 

R 

DK-1432 
København K 

Juli 
August 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
E V Telefon 

September 13-18 9-15 X N 
S 

1 31 57 61 06 
Oktober 

November 
- S" 13-17 

i? 13"17 

•fe 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S m

o
 

December 

- S" 13-17 

i? 13"17 

•fe 13-17 11-15 X m
o

 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Tlf. 31-500504 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til 
bladet er fredag den 1. maj 1992. 
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Generalforsamling 
forår 1992 
Formandens beretning: 
Det er med stort vemod, at vi har mi
stet følgende medlemmer: 
Wilhelm H. Lindemann 
Poul Kanting. 
Æret være deres minde! 

Jeg vil starte med en stor tak til vort 
dejlige team, der har lavet det næsten 
umulige. 
Det er netop min kongstanke, at sund
byerne gerne vil lave noget, og selv mi
ne vildeste drømme er gået i opfyldelse 
- tænk, hvad der er udrettet. 
Klubhuset er malet, gjort rent, og al 
strøm er udbedret. 
Jeg er nødt til at nævne navne: 
Vore unge: Per, Carsten og Jan har med 
maler Jørgen som sjakbajs malet alt, 
hvad der trængte i køkken og klubloka
ler, og her er det især de meget omtalte 
toiletter, der er renoveret. 
Hoplapigernes rengøring ved Bentes le
delse og Jul og Lotte - ja, alle har ydet 
et flot stykke arbejde. 
Så var der de udvendige toiletter. Alle 
har sagt, at der skal nye fliser, men 
Steen sagde: Jeg prøver at rengøre fli
serne. Som sagt, så gjort. 
Da de unge så det, blev de fyr og flamme 
og gik i krig med at male, og resultatet 
er, som I kan se, fremragende. 
Trioen Has, Holger og Elo har været 
med i alle faser, og Elo var sjakbajs for 
arbejdet med den nye mole i kanalen. 
Her trådte Erik, Jul, Leo og Freddy til, 

og det kan nok være, der var fart over 
feltet. 
Penge har det kostet, naturligvis, men 
tænk, hvad vi har sparet ved at løfte i 
flok. 
Et andet arbejde var at lave skilte til at 
sætte på pladserne på broerne. Det kla
rede Jul, Ras og Holger, og nu er der in
gen undskyldning for at ødelægge pæle 
med en 3,5 m båd på en 2,80 m plads. 
Og så vor nyerhvervelse: Green House, 
som har vist sig særdeles egnet her i 
vinter som frokoststue for sjakket, men 
også til undervisning af juniorer og na
vigation. 
Alle disse ting er udført med gode ma
terialer og et flot hold sundbyer. 
Ja, I må undskylde, at klubhus kom un
der havn og plads, men det skyldes ude
lukkende, at det er de samme menne
sker, der har forestået det hele. 
Festerne er forløbet godt med stor til
slutning til jul, bankospil og fastelavn. 
Bente tryller med sponsorer og får også 
et lille overskud frem. 
A propos bankospil - i den forbindelse 
gav jeg Vagn en mistillidserklæring 
grundet afregning og indkøb, men blev 
talt ned af flere i bestyrelsen med den 
begrundelse, at alt, hvad Vagn som 
klubhusmand skulle varetage, var lavet 
af de andre, og at en bestyrelse, som 
fungerede 97%, var tilstrækkelig. 
Det måtte jeg lade mig nøje med og ind
se, at det kommende forslag med en 
valgt klubhusformand ville tilgodese, 
hvad der ønskes. 
Kapsejlads har ligget stille i vinter, men 
Birgitte har ikke hvilet på laurbærrene; 
hun har deltaget i mange møder og væ

ret med til at tilrettelægge de kommen
de sejladser. 
Kapsejladsbureau vil blive etableret i 
Green House. 
I det kommende år skal vi også i gang 
med at arrangere »Møn Rundt« til vort 
70-års jubilæum til næste år og i øvrigt 
finde ud af, hvordan vi bedst markerer 
denne store dag. 
Skolen har haft navigation og tov-
værkskurser, hvor Poul, Basse og Frank 
har ledet undervisningen. 
Mange har meldt sig til sejlerskole, og 
der er man i fuldt sving med at tilrette
lægge undervisningen. 
Juniorerne er hele vinteren blevet holdt 
i ånde af Henrik Gravesen, dermed stor 
ildhu går i gang med opgaverne. 
Vore Ynglinge skal renoveres og en ny 
skal indkøbes, idet vi har fået 25.000 kr. 
fra Tuborgfonden, 10.000 kr. har vi på 
bådfonden, og vi håber, at forsikrings
selskabet Hafnia også støtter os. 
Til gengæld skal vi så sælge to både. En 
nu og en lidt senere, så bliver der forhå
bentlig balance i det regnskab. 
De unge er glade for Henrik, og det er 
bestemt også omvendt. Held og lykke, 
Henrik! 
Vores jolleafdeling har en ny Poul som 
repræsentant, og da alt nu fungerer på 
jollepladsen, må vi håbe på større del
tagelse fra jollesejlerne. 
Motorbådene har Ib taget sig af; her er 
der stadig ikke megen gang i den, til 
gengæld har Ib travlt med arbejdet som 
næstformand og vagtchef. Begge disse 
poster leder Ib med stor dygtighed og 
præcision - også en stor tak til Ib! 
Bladet har været godt - takket være In
ger. Her skal vi prøve noget nyt, nemlig 
Østersøkredsens aktivitetskalender, 
som skal trykkes i kredsens medlems
blade, og så kan vi jo altid se, om vore 
naboklubber har noget, vi gerne vil del
tage i. 
Dette blev vedtaget på sidste østersø-
kredsmøde, som blev holdt på Born
holm. Dagen, vi havde valgt, var ikke 
med vilje, men da vi havde besluttet os 
at flyve derover, mødtes vi i lufthavnen 
kl. 10.00. Vi fløj kl. 10.10 og kom til en 
halv ø. Det var desværre den forkerte 
halvdel, så vi cirklede rundt i en halv ti
me i håb om, at tågen ville lette., Men 
nej, tilbage til Kastrup for at tanke op og 
så igen til Bornholm. 
Denne gang lykkedes det, og vi kom til 
Rønne Sejlklub med timers forsinkelse, 
men det blev de stegte saltsild gudske
lov ikke dårligere af. 
Mødet blev alligevel godt. 
Fartøjsberedskabet er nået lidt længe-
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re, og de nye DS bøjer, som skal udlæg
ges ved Saltholm, bliver støbt og udlagt 
til brug i denne sæson, da vi har fået den 
officielle godkendelse. 
Bornholmerne fortalte om planerne til 
en ny lystbådehavn på nordøst-siden til 
glæde for sejlende turister. 
Endvidere er der planer om, at Hol
mens nedlagte havn skal omdannes til 
lystbådehavn, fortrinsvis for sydhavns-
klubberne, da Sjællandsbroen skal gø
res uoplukkelig på grund af den nye 
jernbanedæmning for kommende Øre
sundsbro. 
Kursusaktiviteterne i vor Østersøkreds 
er i top takket være Ole Poul, og Lynet
ten bygger fint, nyt klubhus og har ledi
ge havnepladser. Det er en god, aktiv 
kreds, vi har. 
Der var ingen stor sejlerdag i år, blot et 
formandsmøde, hvor man bl.a. drøftede 
pengepræmier til særlige sejladser. Det 
blev vedtaget. 
I Sjælland Rundt vil Helsingør prøve at 
lave en speciel regattasejlads, hvor 
man blot deltager og får et bevis for del
tagelsen i denne regattasejlads. 
KSU blev nedlagt ved en festlighed i 
S/K Sundet, hvor man samtidig marke
rede KSU's 60 års eksistens. 

Her blev Hans Guldager takket for de 
mange år, han har ledet KSU, og der lød 
også mange rosende ord om vor tidlige
re formand, Svend Larsen, som mange 
huskede som en stor igangsætter. 
Andelsbeviser vedrørende Flakfortet 
blev overdraget Sundkredsen og vor 
Østersøkreds samt KMUK, men hvor
dan det skal fungere i fremtiden, kan 
Jens Green redegøre for senere. 
Den nye folkeoplysningslov er kringlet, 
men Erna og Grethe fortsætter deres 
samarbejde og får forhåbentlig stadig 
penge til vore mange faciliteter. 
Da den nye lov skulle træde i kraft, fik vi 
penge for både 1990 og 1991 på een gang, 
godt 160.000 kr. 
Hermed vil jeg slutte min beretning og 
samtidig ønske jer en rigtig god sejler-
sæson. 

Preben Jacobsen 

Fra formanden: 
Det meddeles, at ikke afhentede 25 
års jubilæumsnåle på generalfor
samlingen den 22. marts kan afhen
tes på kontoret om torsdagen. 

Preben 

Vi kan kun håbe, at vejret vil arte sig, så vi alle kan tage presenningen af og luf
te skuderne. 

fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde d. 23.3.92 

Dagsorden: 
1. Protokol 
2. Beretning 
3. Havn og plads 
4. Klubhus og fester 
5. Sejlerskolen 
6. Juniorafdelingen 
7. Kapsejlads 
8. Joller 
9. Motorbåde 

10. Sikkerhed 
11. Bladet 
12. Eventuelt 

Fraværende: Poul Hansen p.g.a. arbej
de. 

Punkt 1 Protokol: 
Referat af bestyrelsesmøde den 24.2. 
1992 var trykt i S SF bladets april nr. og 
godkendt uden bemærkninger. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden indledte mødet med at by
de velkommen til de nye bestyrelses
medlemmer og håbede på et godt sam
arbejde. 
Næstformanden havde indkaldt Elo 
Nielsen med henblik på at få ham til at 
indtræde i klubhus- og festudvalget 
som underudvalg til primært at vareta
ge klubhuset. 
Elo Nielsen indvilgede i dette. 
Bestyrelsen har modtaget et tilbud 
vedr. udskiftning af vinduer i pejse
stuen samt udskiftning af de to strand
døre. Tilbudet er meget rimeligt, men 
en del af bestyrelsen ønskede at ind
hente endnu et tilbud, før en endelig 
beslutning vil blive taget. 
Et medlem har udmeldt sig af forenin
gen og har bedt om at blive slettet fra 
samtlige vore arkiver. Dette vil besty
relsen selvfølgelig tage til efterretning. 
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om 
et nyt motorspil til kranen. Man enedes 
om i løbet af ganske kort tid at montere 
motorspil på kranen ved benzintanken. 
Formanden oplyste, at han havde haft 
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kontakt med Norsk Hydro, som vil un
dersøge muligheden for at opstille sed
delautomater til benzin og diesel. 
Norsk Hydro vil yde et tilskud på op til 
15.000 kr., så foreningens udgift i dette 
tilfælde kun skulle andrage omkring ca. 
10.000 kr. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Havneudvalget vil undersøge, hvorle
des vi rent forsikringsmæssigt er dæk
ket vedrørende det værktøj, som plads
manden er i besiddelse af, når det bliver 
udlånt til medlemmer, som udfører fri
villigt arbejde for foreningen. 
Havneudvalget, hvis ansvar også er 
Bollen, vil stærkt påpege over for de øv
rige udvalg, at alt, hvad der hedder re
parationer af Bollen, hører under deres 
ansvar. Og derfor skal man naturligvis 
ikke påbegynde nogen form for repara
tion af Bollen, uden først at have orien
teret havneudvalget herom og har fået 
udvalgets tilladelse. 

Punkt 4 Klubhus og fester: 
Det nye festudvalg har konstitueret sig 
og vil sammen tale om de forestående 
fester. 

Punkt 5 Sejlerskolen: 
Vinterens kurser er ved at være over
stået. VHF og tovværk er afsluttet, og 
alle bestod. 
Navigationskurset afholder afslutten
de eksamen mandag den 30.3.92. 
Spækhuggeren har fået repareret stæv
nen. 
Der er indkaldt til arbejdsmøde den 
29.3. i »Green House«. 

Punkt 6 Juniorafdelingen: 
Ynglingebådene: Planen er stadig, at 
man vil sælge to og købe en. Købet er for 
øjeblikket stillet i bero på grund af, at 
det firma, man forhandlede med i Nor
ge, er gået konkurs. 
Samtidig arbejdes der fortsat på at 
undgå salg af den ene Yngling. 
Til dette punkt oplyste formanden, at 
der for øjeblikket er en stor efterspørg
sel på brugte Ynglinge, så ved salg nu 
kunne man sandsynligvis få 10.000 kr. 
mere. 
Både Ynglingene og Optimisterne er 
ved at blive gjort sejlklare. Alle bådene 
er i en dårlig forfatning, især optimi
sterne, der mangler en hel del udstyr. 
Afdelingen regner med at være færdig 
med arbejdet i løbet af tre uger. 
Foreningen er i besiddelse af tre opti
mistjoller, som er i en så dårlig stand, at 
de formentlig ikke vil blive sejlklare. 
Juniorlederen har haft kontakt med 
den person i Dansk Sejlunion, der har 
med ungdomsarbejde at gøre, og aftalt, 
at de afholder et møde, hvor de drøfter 
2-mands joller samt muligheden for, at 
SSF skal gå med i et projekt til fremme 
for 2-mands joller. 
Juniorlederen har fået etableret et 
samarbejde med de øvrige sejlklubber 
på Amager. 

Punkt 7 Kapsejlads: 
Torsdag den 26.3. vil kapsejladsudval
get samt hjælpere afholde møde og 
starte forberedelserne til sæsonen. 
Der er tilmeldt fire personer til et kap
sejladskursus, der vil blive afholdt i 
SSF den 11.-12. april. Der er p.t. til

meldt 25 til kurset. 
Juniorafdelingen har ligeledes tilmeldt 
en person til nævnte kursus. 

Punkt 8 Joller: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 9 Motorbåde: 
DMUK holdt lørdag den 15.2.92 forårs-
generalforsamling i SSF. 
Der kom 25 repræsentanter fra motor-
bådsklubberne i københavnsområdet 
og deltog i en saglig og livlig debat. 
Se referat andetsteds i bladet. 

Punkt 10 sikkerhed: 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 Bladet: 
Redaktøren har været tilmeldt et kur
sus, arrangeret af Dansk Sejlunion, 
hvor emnet skulle være foreningsblade. 
Kurset er aflyst, og det indbetalte beløb 
for deltagelse er tilbagebetalt til SSF. 

Punkt 12 Eventuelt: 
Den 9.-10. maj vil skipperstuen blive 
inddraget som omklædningsrum til en 
kapsejlads. 
Badeforhæng samt knager til toilet og 
baderum i gavlen af klubhuset vil blive 
opsat. 
Juniorlederen bad om lov til at sende en 
stedfortræder til bestyrelsesmøder, 
hvor han ikke selv kunne deltage på 
grund af skiftende arbejdstider. Dette 
accepteredes, dog har stedfortræderen 
ikke stemmeret. 
Mødet slut kl. 21.15. 
Sign.: 
Preben Jacobsen Aase Schou 
formand sekretær 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

[ Stejl- o g  m o t o r b å d e  i n d t i l  6  t o n s j  

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 
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Københavns Sejlunion 
sænker flaget 
1932 -1992 
Næsten historisk, ophører KSU sin 
virksomhed på 60 års dagen for sin stif
telse, der fandt sted den 3. marts 1932. 
Unionen blev stiftet af 6 københavnske 
sejlkluber ved et møde i Øresund Sejl
klub Frem. 
Stifterne var sejlklubberne: Enighed, 
Frem, Kastrup, Sundby samt Øst og 
Sundet. 
Klubberne var enige om, at det var 
Unionens hovedopgave at samle klub
berne om alt af sejlsportslig interesse 
og at arbejde for fremme af sejlsporten. 
Unionen har siden, trofast og med styr
ke gennem årene, arbejdet med dette 
formål, de første mange år med organi
sering af kapsejladserne i det køben
havnske område, siden med at varetage 
medlemsklubbernes interesser, i arbej
det på at samle sejlklubberne i en stor, 
landsdækkende Dansk Sejlunion, der 
effektivt kunne varetage såvel de 
sportslige formål som de organisatori
ske. 
Vort sidste større tiltag skete i 1975, 
hvor det lykkedes at indgå en 10 årig 
lejekontrakt med Forsvarsministeriet 
om benyttelsen af fæstningsøen Flak
fortet til gavn for samtlige danske og 
udenlandske sejlere. 
Der blev hurtigt derefter etableret et 
frugtbart samarbejde med Danmarks 
Motorbåds Unions københavnskreds, 
som sammen med KSU gennem snart 
17 år, trods storme og vindstille - ind 
imellem en lille smule medvind, har 
vist sig yderst bæredygtigt. 
Det var derfor med største sindsro, at 
KSU ved generalforsamlingen i januar 
1992 kunne overdrage sine aktiver i 
Driftsselskabet Flakfortet til Dansk 
Sejlunions Svanemøllekreds og Øster
søkreds med sikkerhed for, at et man
geårigt arbejde på at fastholde dette 
naturlige sejlermål i det københavnske 
nærområde er afsluttet på en for sejler
ne tilfredsstillende måde. 
Med taknemmelighed for den indsats, 
sejlsportsfolk igennem 60 år har gjort 
for KSU og med vished for, at andre fø
rer arbejdet videre, ophæver vi hermed 
den 3. marts 1992 KSU. 

Hans Guldager 
formand 

Væsentlige begivenheder i Køben
havns Sejlunions historie. 
1932: 
Københavns Sejlunion stiftes den 3. 
marts, og Georg Jørgensen, Frem, bli
ver dens første formand. 

1933: 
Der indledes et samarbejde med Jydsk 
Sejlunion. 
1934: 
Der arbejdes på nye måleregler for kap
sejlende fartøjer. Dette arbejde fortsæt
ter i mange år, indtil NL. reglen blev 
vedtaget. 
KSU arrangerer sin første store kapsej
lads. 
1935: 
Der indledes forhandlinger med Kø
benhavns Kommune og Havnevæsenet 
om bygning af en stor lystbådehavn. 
1936: 
KSU og borgmester Hedebol, Køben
havns Kommune samt Havnevæsenet 
arbejder i fællesskab med planer om en 
ny havn i Svanemøllebugten. 
1938: 
KSU fører på samtlige klubbers vegne 
positive forhandlinger med forsikrings
selskaberne om modernisering af båd/ 
klub- og pladsforsikringer. 
1940: 
Der føres forhandlinger om krigsforsik-
ringer for lystfartøjer. 
1942: 
Forhandlinger på klubbernes vegne om 
ændring af sejlads-indskrænkningerne 
på grund af krigen. 
1948: 
KSU støtter, at Dansk Sejlunion opta
ges i DIF. 
1952: 
KSU forhandler med Københavns 
Kommune om ændring af de pålagte 
jordskatter. 
1954: 
KSU forhandler med Københavns Be
lysningsvæsen om sodforurening fra 
Svanemølleværket. 
1963: 
KSU samarbejder med øvrige lokal
unioner om ny kredsopdeling i Dansk 
Sejlunion. 
1966: 
KSU imødeser, at med den nu vedtagne 
kredsopdeling bliver unionen med ti
den overflødig. 
1971: 
De første sonderinger om overtagelse 
af Flakfortet finder sted. 
1974: 
Der indledes forhandlinger om leje af 
Flakfortet. 

1975: 
Flakfortet lejes af Forsvarsministeriet 
for en 10 årig periode. 
1976: 
Der indledes et tæt samarbejde med 
DMUK om leje og drift af Flakfortet. 
1983: 
KSU/DMUK indleder et samarbejde 
med Friluftsrådet og Miljøministeriet 
om tilførsel af penge og arbejdskraft til 
større istandsættelsesprojekter på 
Flakfortet. 
1984: 
KSU/DMUK og Friluftsrådet stifter 
den selvejende institution Flakfortet. 
KSU's næstformand, Axel Aabye, bli
ver første formand for institutionen. 
1985: 
Ved hjælp af offentlige og private mid
ler påbegyndes de første store renove
ringsarbejder på Flakfortet. 
1988: 
KSU kapsejlads Øresund rundt sejles 
for sidste gang. 
1990: 
Den selvejende institution Flakfortet 
ophører på grund af manglende statsli
ge bevillinger. Der er over en 5 års perio
de udført arbejder for ca. 12 mill. kroner. 
KSU/DMUK og Friluftsrådet redder 
om ikke pengene så æren ved en korrekt 
lovmæssig lukning af institutionen. 
KSU har stadig lejekontrakten på Flak
fortet og danner i samarbejde med 
DMUK en midlertidig komité, der 
opretholder vor status på fortet. 
1991: 
KSU/DMUK stifter i fællesskab Flak
fortets Driftsselskab, andelsselskab 
med begrænset ansvar. Andelskapital: 
kr. 100.000. 
1992: 
KSU's generalforsamling vedtager at 
overdrage andelskapitalen på 50.000 kr. 
til Svanemøllekredsen og Østersøkred
sen. 
Det vedtages ligeledes at ophæve KSU 
med virkning fra den 3. marts 1992. 
En lang og begivenhedsrig indsats for 
sejlsporten er hermed afsluttet. 

Københavns Sejlunions formænd: 
1932-48 Georg Jørgensen Frem 
1948-58 Axel Olsen Sundet 
1958-63 Knud Lindberg KAS 
1963-69 Laurits Andersen Frem 
1969-72 Svend Larsen SSF 
1972-75 Bent Mørck Øst 
1975-77 Uffe Skadegaard Øst 
1977-78 Axel Aabye Sundet 
1978-92 Hans Guldager SSF 
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- ja tænk engang! 
Har SSF virkelig ingen talenter, der vil være med til 
at festligholde vort jubilæum i 1993???? 

Vi tænker på at lave dagen /aftenen festlig med opførelsen af en 
cabaret/revy. 

Hvad tænker du på? 
Hvis du har lyst til at skrive sketches, tekster, musik eller optræd^ 

så vil vi gerne i kontakt med dig! 

Kom nu ud 
af busken!! 

Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddel 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26 - 45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
• autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 
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Østersøkredsens 
aktiviteter 
Som forsøg har Østersøkredsen beslut
tet at offentliggøre kredsens klubakti
viteter samlet. Man vil se, om det er no
get, vore medlemmer kan bruge. 
Vores kreds omfatter også Bornholm, 
og det kunne måske have interesse, 
hvis man er på ferie der, at deltage i de 
lokale aktiviteter. 
Forklaring på aktivitetskalenderens 
forkortelser: 

Tejn Tejn Sejlklub 
SKL Sejlklubben Lynetten 
RS Rønne Sejlklub 
SAS SAS Sejlklub 
SSF Sundby Sejlforening 

11. april: 
RS standerhejsning 
18. april: 
SKL standerhejsning 
22. april: 
SKL match race 
25. april: 
SKL fiskekonkurrence 
2. maj: 
SKL loppemarked 
2. maj: 
SSF standerhejsning 
6. maj: 
SSF aftensejlads 
7. maj: 
RS Surferkursus 
9. maj: 
SKL klubmesterskab match race 
10. maj: 
SAS Ladies Cup 
9.-10. maj: 
SSF ynglingestævne 
12. maj: 
RS kapsejlads 
SKL handicap tur 
13. maj: 
SSF aftensejlads 
15. maj: 
Tejn standerhejsning 
19. maj: 
RS kapsejlads 
20. maj: 
SSF aftensejlads 
23. maj: 
RS aktivitetsdag 
23.-24. maj: 
SKL Hollænder Cup 
SKL Holl. Cup festaften 
27. maj: 
SSF aftensejlads 
28. maj: 
SKL eskadresejlads 

30. maj: 
SSF optistævne 
31. maj: 
SSF McDonald Cup 3. juni: 
SSF aftensejlads 
4. juni: 
SKL rejsegilde 
6.- 7. juni: 
RS surfertræf 
6.-7.-8. juni: 
SKL pinsetur 
7.- 8. juni: 
SSF BKM besøg 
10. juni: 
RS surferstart 
SSF aftensejlads 
13.-14. juni: 
SAS forsommerstævne 
SKL pigetur sejlerskole 
SSF IF/NF -I- match race 
RS Bornholm rundt 

15. juni: 
SKL eskadre i forbindelse med det 
kongelige sølvbryllup 
17. juni: 
SSF aftensejlads 
20. juni: 
SSF familiesejlads 
20.-21. juni: 
RS Hammertræf 
23. juni: 
SSF Set. Hansfest 
7., 14., 21. og 28. juni: 
RS kapsejlads 
27.-28. juni: 
RS surfertræf 
1.- 2. august: 
RS surferstævne 
4. august: 
RS kapsejlads 
5. august: 
SSF aftensejlads 
8. august: 
Tejn sejlads for kølbåde, derefter fest 
11. august: 
RS kapsejlads 
12. august: 
SSF aftensejlads 
15. august: 
Tejn sejlads for joller 
SSF klubmesterskab og krebsefest 
15.-16. august: 
SKL sejlerskoleweekend 
19. august: 
SSF aftensejlads 
20., 21., 22. og 23. august: 
SAS Asea Wash 
22. august: 
SKL Pondus Cup 
Tejn Ertholmene rundt 
22.- 23. august: 
SSF Old Boys Cup 

23. august: 
RS junior weekend 
25. august: 
RS kapsejlads slut 
26. august: 
SSF aftensejlads 
29.- 30. august: 
SKL regionsfinale for DM match race 
RS surfer klubmesterskab - grill fest 
- Small ship race 
5. september: 
SSF sejlads - svagførefest 
6. september: 
RS Hasletræf - Neksø kapsejlads 
12. september: 
SSF lørdagssejlads 
RS Rønne Cup - Opti Tejn 
12.-13. september: 
SKL ship o høj stævne Politiken 
19.-20. september: 
SSF Forterne rundt, weekendstævne 
20. september: 
RS senior optimist 
26. september: 
SSF lørdagssejlads 
3. oktober: 
SSF fisketur 
RS sæsonafslutning 
17. oktober: 
SSF afriggergilde 
24. oktober: 
RS afriggerfest juniorer 
29. oktober: 
RS aktiv juniordag 
31. oktober: 
RS standerstrygning 
15. november: 
SKL standerhat indvielse af klubhus 

I øvrigt meddeler Tejn, at der grilles alle 
fredage på terrassen. 

Tag dette som det er lavet, nemlig et 
forsøg. Besøg vore klubber i kredsen når 
I har lejlighed til det og fortæl så senere, 
hvad I har fået ud af at vide lidt mere 
om vore naboer. 

Grethe 
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M 
Medlemsfordele • 
i 

DMU-danske 
fritidssejlere 
# Medlemsbladet »Fritid til Søs« tilsendt 12 gange årligt. 
# Dansk Søsportskalender tilsendes klubberne, hvor vore medlemmer 

vederlagsfrit kan afhente et eksemplar. 
# Juridisk rådgivning (egen advokat). 
# Politisk engagement vedr. fritidssejlads i hele Europa gennem vort 

medlemskab af NORDBÅT, UIM, PNIC og EBA. 
»Fritidssejlerudvalget« m.fl. under Søfartsstyrelsen. 

# Vejledning for sejlads på alle Europas vandveje - også Østeuropa. 
Rekvirer materialer på kontoret. 

# Miljøengagement. Blå Flag-kampagnen. Medlem af Friluftsrådet. 
# Danmarks billigste bådforsikring gennem vor samarbejdspartner 

- Hafnia. 
# Udstedelse af »Internationalt Identitetsbevis« for din båd. 
# National autoritet for al motorbåds sport i Danmark. 
og meget andet. 
Støt søsportens interesseorganisation DMU - meld dig ind gennem 
SSF til klubkontingent: kr. 150,- pr. år. 
Indmeldelse om torsdagen i kontortiden. 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Fliiggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til oe 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

Amager 
banken 

Amagerbanken 
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Forårskredsmøde 
den 15. februar 1992 i 
Sundby Sejlforening 
Det var dejligt at se så stort et fremmø
de i Sundby Sejlforenings smukke loka
ler. 
I alt var 25 repræsentanter fra klubber
ne KMY, SKB, Mellemfortet, SMAK, 
Søhesten, BKV, West, Sundby Sejl, Is
høj og Airport Motor Yacht Club mødt 
frem. 
Ligeledes var det dejligt at se, at også 
damerne havde fundet vej til forårs-
kredsmødet. 
Formanden, Kurt Andersen, takkede 
Sundby Sejlforening for værtskabet, li
gesom han glædede sig over det store 
fremmøde. Kurt foreslog Ib Petersen 
fra Sundby Sejl som ordstyrer. 
Ib takkede for valget og kunne konsta
tere, at indkaldelsen og dagsorden var 
fremsendt ifølge kredsens vedtægter. 
Kurt orienterede om, at det stadig går 
godt i Unionen, og rent økonomisk 
kommer der på årsregnskabet til at fi
gurere et lille overskud. 
Københavnskredsen har fået megen 
ros for sit aktive arbejde, og vi er efter
hånden med alle steder, hvor vi kan re
præsentere fritidssejlernes synspunk
ter og ønsker. 
Beredskabet Køge Bugt Nord kører 
godt, og vi har fra Søfartsstyrelsen fået 
tilladelse til at bruge blåt blink til heli
kopteridentifikation under søredning 
på anmodning fra helikopter eller On 
Scene Commander (OSC). 
Fartøjsberedskabet i Sundet forventes 
at blive etableret i år. Der har været mø
der om etableringen i Lynetten, som 
lægger et stort arbejde i at få beredska
bet op at stå. I forbindelse med etable
ringen i Sundet er SMAK med i samar
bejdet, og Flakfortet vil på grund af be
liggenhed og radiovagten få en central 
placering i Beredskabet Sundet. 
Sæsonen 1991 har været et godt år, både 

hvad regnskab og aktiviteter angår. Per 
Bruhn ser gerne, at man ændrer forret
ningsformen fra a.m.b.a. til et fond. 
Hermed har man muligheden for at 
modtage gaver fra forskellige interesse
rede til det videre arbejde på øen. Det er 
straks lidt mere problematisk, når 
Flakfortet kører som forretning. 
At lave et fond kræver større, båndlagt 
kapital, og man vil derfor forsøge at 
lægge så meget til side af overskuddet, 
at man på et tidspunkt kan overgå til et 
fond. Per fik en klar tilkendegivelse om 
at arbejde videre med disse planer. 
Per overrakte på Flakfortets vegne for
manden for Københavnskredsen an
delsbeviser på i alt 50.000 kr. som tak 
for hjælpen og den støtte, Københavns
kredsen har ydet Flakfortet. 
Øens kommandant, Ole, vil fremover 
beskæftige sig med sin forretning og vil 
derfor ikke være til rådighed på øen. 
Imidlertid har man ansat Cæcilie som 
guide og PR-chef, så aktiviteterne og 
det store arbejde, Cæcilie udfører, vil 
fortsat være til glæde for os, der bruger 
øen. Ligeledes er der kommet ny hav
nefoged, Ole Bjerg Nielsen, som allere
de er i fuld gang på øen, blandt andet 
med istandsættelse af molerne, be
plantning og meget andet. Kloakpro
blemerne vil blive løst her i foråret. 
Flakfortet har i denne miljøsag mødt 
megen forståelse for problemerne i Mil
jøstyrelsen, som samtidig har været 
meget hjælpsom med en for alle parter 
perfekt løsning. 
Jørn orienterede om møde i Styrelsen 
vedrørende ISO (TC188) og CEN regler. 
Det er vigtigt, aktivt at deltage i arbej
det omkring tilblivelsen af disse regler, 
og man besluttede i Fritidsfartøjsud-
valget at bede organisationerne om 
økonomisk accept til dette arbejde. Ved 

ikke at deltage kan alle de bestræbelser 
omkring sikkerhed til søs blive tilside
sat i de kommende CEN-regler (EF-
regler). 
På mødet orienterede registeret om, at 
ekspeditionstiden i registeret vil blive 
reduceret til 14 dage (målsætning). 
Der er p.t. registreret 5.500 fartøjer un
der 20 t og 80 fartøjer over 20 t. Alle er 
lystfartøjer. 
Friluftsrådet har jubilæum i år. og dette 
fejres med »En dag i Naturen« den 28. 
maj 1992. Skudehavnen og Fiskerhav
nen er med i dette arrangement med 
forskellige aktiviteter i havnene. Der vil 
på et senere tidspunkt komme materia
le omkring aktiviteterne på denne dag. 
Boris Damsgaard orienterede om linie
føringen af Øresundsbroen og om de 
aktiviteter og tiltag Fiskerhavnen ApS, 
Friluftsrådet, DMU og Københavns
kredsen har været beskæftiget med i 
1991. At havnen ændres, er der ingen 
tvivl om. Spørgsmålet er, hvad Køben
havns Kommune kan tilbyde de godt 
300 fritidsfartøjer. Er det Fordgraven 
eller måske Holmen? Der skal være 
møde med Kommunen den 21. februar 
1992, så dette vil muligvis give en afkla
ring for fritidssejlerne i området. 
Da der ikke var emner til punktet even
tuelt, sluttede formanden af med at 
takke Sundby Sejlforening for gæstfri
heden og de fremmødte for et godt mø
de, og han bad forsamlingen udbringe 
et leve for DMU - danske fritidssejlere. 

p.b.v. 
Jørn Padtoft 

Sekretær 
DMU - danske fritidssejlere 

Københavnskredsen 

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 
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Månedens gæsteskribent! 
Eller månedens interview 
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der 
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne og til gavn for 
Sundby Sejlforening. 
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den 
rigtige måde. 
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer 
og venner af SSF. 

Sommertogt med »Frida« 1990 

af Verner Poulsen 

Vi fortsætter nu Verner Poulsens be
retning! 

6. juni 
Ved eftersyn af motoren opdagede Har
dy, at den havde lækket en del vand ud i 
bunden. Det viste sig at være termosta
ten, der var utæt, men den blev plansle-
bet og fik et par nye pakninger og var så 
tæt igen, men en lille forskruning på kø-
levandskappen lækkede også lidt. Den 
kunne strammes en halv omgang, og så 
måtte han lave lidt om på kølevandss-
langen, men så var den tæt og i orden 
igen. 
Kl. 9.30 hev vi ankeret. Det småregnede 
lidt, men holdt dog op, så vi kom ud af 
bugten. Efter 11/2 times sejlads for ful
de omdrejninger var motoren stadig 
tæt, så operationen var lykkedes. Vi sej
lede for motor og storsejl, og kl. 14.40 
droppede vi ankeret i en lille bugt, der 
hed Girolata. Den var omgivet af nogle 
flotte, røde bjerge, og der lå en gammel 
borg lige ved indsejlingen, men lidt op
pe ad bjerget, og den ville vi da op at se 
på og nyde udsigten, vi fik imidlertid at 
vide, da vi senere forsøgte os, at der var 
adgang forbudt, da den var privat ejen
dom. 
Vi talte 17 yachts, der lå for svaj i den lil
le bugt, og de, der lå yderst, gyngede 
meget i en gammel dønning, så vi sejle
de så langt ind, vi turde, uden at gå på 
grund. Og efter, at Hardy havde dykket 
ned og klappet sine ankre og hugget et 
lille hul i den hårde sandbund til det 
ene og lagt en cementklods ovenpå det 
andet, lå Frida fint for natten. 

Der var mange små restauranter, men 
vi spiste ombord, for det var et lidt dyrt 
og populært sted. 
Der havde smidt sig en 42 fods udlej-
ningsbåd med et sjak unge tyskere ret 
tæt på os. De gav den hele armen med 
fuld gas på radioen, store branderter og 
smiden hinanden i vandet, så vi havde 
underholdning hele aftenen. De blev nu 
ikke så længe ved; det har nok været 
lidt køligt at sidde våd oppe om natten. 
De var også sejlet før os næste morgen. 

Goddag til Calvi på Korsika. 

7. juni 
Vi lettede anker kl. 9.00 og sejlede for 
motor og storsejl i gammel, tværgående 
sø og let medvind hele vejen, til vi kl. 
13.30 igen lagde de to ankre ud foran en 
dejlig sandstrand ved siden af mari
naen i Calvi. 
Hardy har været her for 15 år siden, og 
da var der ingen marina, men kun en lil
le anløbsbro og kaj. Nu var der bygget 
en stor marina med fint havnekontor, 
toiletter og brusebad, men der var kun 
åbent til bruser og WC, når kontoret var 
åbent, d.v.s, fra 9.00 til 12.00 og fra 14.00 
til 18.00. Så vi klarede os for det meste 
med vores pøs, altså sådan lidt diskret, 

li 



for der var folk i nabobåden, da vi havde 
lagt båden ind i marinaen. 
Et brusebad kostede 12 frcs. Hardy for
talte, at de for 15 år siden var blæst inde 
i 3 - 4 dage, og så snart vi var godt fortøj
et, begyndte vinden at friske op fra 
land, d.v.s. V-NV, og der var flere, der fik 
travlt med at lægge ekstra anker ud, og 
nogle drev med deres både. 
Efter lunch kæmpede vi os ind til stran
den i gummibåden uden at blive helt 
gennemblødt, men den tog jo noget 
vand over. Vi var lidt rundt i byen, som 
er ligesom delt i to. Den gamle by, som 
er omgivet af en fæstningsmur og dan
ner en hel borg, der knejser højt til vejrs, 
og så noget lidt nyere, der ligger lige 
over for havnen, og hvor der selvfølgelig 
ligger den ene restaurant og souvenir
butik ved siden af den anden å la Ny
havn. Vi var oppe i den gamle by om af
tenen for at kigge efter et sted, som 
Hardy havde hygget sig på for 15 år si
den, men det var lidt svært at finde i 
mørke, og da vi hørte lidt sang og guitar
spil ud fra et lille snedigt sted, dumpe
de vi derind og fik et par øller, men pri
serne, syntes vi, var lidt for grove - næ
sten som i København, så da de var fær
dige med at synge, og de viste sig at væ
re gæster, der bare gik deres vej, fortrak 
vi også og fandt vores gummibåd og 
blæste ud til Frida, hvor vi fik en lille 
»godnat-een« 
Pludselig var klokken blevet 00.00, og 
så måtte vi have een til, for nu havde jeg 
fødselsdag. 

8. juni 
Jeg syntes, jeg ville spendere at leje en 
bil, så vi kunne komme rundt og se lidt 
mere af Korsika. Og som sagt, så gjort! 
Det kulede mere og mere op fra V-NV, 
så vi kunne alligevel ikke sejle nogen 
steder. Da vi var ved at drive til havs 
med gummibåden et par gange, blev vi 
enige om at hive ankrene og lægge os 
ind i marinaen og betale, hvad det ko
stede. 
Vi nåede at komme ind og få hentet bi
len, så vi kunne komme af sted næste 
morgen og se så meget som muligt, in
den bilen igen skulle afleveres kl. 19.00. 
Hardy havde lavet dejlig mad ombord, 
og dertil fik vi masser af vin. Vor unge 
ven, Torben, syntes åbenbart ikke, at 
hatten passede godt nok, så han gik i 
byen og kom tumlende ombord kl. 4.00 
og havde en ordentlig kæp i øret. 

9. juni 
Han så ikke meget af køreturen, men vi 
andre nød den i fulde drag. Vi kørte 

På biltur på Korsika. 
over den nordlige del og havde naturlig
vis nogle stop for at nyde udsigten og 
strække benene lidt. 
Torben, der er medlem af en bjergbesti
gerklub, ville gerne ud og vandre i bjer
gene, så ham satte vi af undervejs og 
ønskede ham en god tur. Han fik 1 1/2 
døgn at more sig i, men vi havde ham 
ombord igen næste eftermiddag, godt 
forrevet af makikrattet og meget træt. 
Vi fik afleveret bilen kl. 18.30 og havde 
da kørt 240 km, hvilket ikke lyder af så 
meget, men det er det, når det er på små 
bjergveje. 
Det var en herlig dag og en meget skøn 
tur med højt solskin og masser af frisk 
luft. 
Der lå en seddel fra havnekaptajnen, da 
vi kom ombord, men den måtte vente 
til næste dag, da kontoret var lukket. 
Efter en god middag ombord gik vi hur
tigt til køjs, godt trætte. Der blev kun 
talt til een, så sov vi som en sten. 

10. juni 
Da vi havde fået øjne og spist morgen
mad, hjalp jeg Hardy med at udfylde 
skemaet til havnekaptajnen. Det stod 
på fransk og italiensk, og vi gik så op 
med det. Vi blev henvist til en nydelig 
dame, da vi spurgte efter havnekaptaj
nen. Hun havde en meget flot udstillet 
kavalergang, og jeg ved ikke rigtigt, om 
vi har hylet hende lidt ud af det ved at 
ligne et par forsultne babyer. I hvert 

fald blev vi behageligt overraskede, da 
hun sagde, at det kostede 46 frcs i døg
net. 

11. juni 
Vinden havde flovet helt af, så vi blev 
hurtigt enige om at stikke af så snart, vi 
havde provianteret, gjort søklar og fået 
betalt havnepenge. Hardy kom tilbage 
fra havnekontoret, godt ophidset og rød 
i hovedet. Den rigtige havnekaptajn vil
le have penge for tre dage å 108 frcs., 
men da vi kun havde ligget i havnen i 2 
1/2 dag, og den pæne dame havde lovet 
os det for 46 frcs. om dagen, var Hardy 
selvfølgelig meget uenig med havne
kaptajnen. Denne fortalte, at damen 
havde taget fejl af skemaerne, og at der 
var sommertakst fra 1. juni, men den 
ville Hardy jo ikke købe, så enden på le
gen blev, at Hardy stak ham 200 frcs. og 
sagde, at han ikke havde flere, og der
ved blev det. Hardy havde ellers berøm
met Korsika for den gode behandling 
fremfor italienerne, men vi måtte jo så 
sige, at de jo også er en slags halvitalie
nere, de korsikanere. 
Vi slap fortøjningerne i Calvi kl. 11.15 og 
satte kursen mod Porquerelles, en ø i 
gruppen Hyeres lidt syd for byen af 
samme navn, der i dag er et meget stort 
sejlcenter med mange marinaer og an
dre maritime faciliteter. 
Der kom lidt vind foran for tværs, så vi 
fik sat storen og gik ellers for motor og 
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kloshalet storsejl, da vinden spidsede 
lidt. Kl. 21.00 så vi en delfin, og så er 
der tradition for, at der skal skænkes en 
øl pr. mand, så vi spejder naturligvis 
meget efter den efterhånden lidt sjæld
ne hval. Vejret var i løbet af eftermidda
gen blevet lidt grumset, og ved 22-tiden 
begyndte det at lyne og tordne, så Har
dy hængte en kæde på hækstaget som 
lynafleder. Det begyndte også at regne, 
så olietøjet måtte hives frem, og det var 
også halvkoldt, så det virkede helt 
dansk. 

12. juni 
Kl. 1.50 var der stadig torden med by
ger, og vinden var frisket så meget, at vi 
måtte have reb i storen. Vi regnede med 
at gøre ca. 5 mil i snit. 
Kl. 8.00 kunne vi se nogle fyr, men vejret 
var regnfuldt og diset med meget dårlig 
sigt, så det kneb med at få karakteren, 
inden det var så lyst, at fyrene slukke
de. Da vi kom tæt nok på, viste det sig, 
at vores bestik passede godt nok. 
Den første ø i gruppen var nudistøen 
Levant, men der har sikkert ikke været 
meget liv i det vejr. Vi passerede den i 5 
sømils afstand. Vejret begyndte at klare 
op, og solen skinnede, da vi droppede 
vore ankre i bugten øst for havnen 
blandt nogle andre sejlere ved en køn 
strand kl. 10.55, Sejlet distance: 120 sø
mil. 
Da jeg i sin tid startede min karriere 
som lystyachtskipper på en skotsk 22 
tons motoryacht, var Porquerelles den 
anden havn, jeg besøgte på den første 
tur, men dengang var det et lille sted 
med en træbro, og ellers havde den 
franske marine skrevet adgang forbudt 
på det halve af øen, men jeg må jo også 
erfare, at der sker meget på 30 år. Nu er 
der bygger en meget stor og flot marina, 
og øen er nærmest udlagt som natur
park, og der går passagerbåde fra Tou-
lon og Hyeres og et par andre byer, så 
der er mange turister dagen lang. 
Vi var inde med gummibåden og kigge 
lidt på havn og by samt proviantere, så 
vi havde frisk mad ombord. Ved aften
stid var vinden frisket op, og de andre 
sejlere havde forladt stranden. Vi lå dog 
udmærket for vore to ankre og havde en 
rolig nat, bortset fra lidt dønning. 

(fortsættes i næste nummer) 

Marinaen i Porquerelles. 

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!! 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

i. 

4. 

Lej med fuld kobsret 
Hos D:E:R kan du bade kobe og 

leje. Du kan starte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr. 

måned. Kober du sa senere, far du 

en stor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

Lej måned for måned 
HosD:E:R kan du leje TV. Video og 

HiFi måned for måned. Det gi'r 

dig mulighed for at afprove udsty

ret inden du beslutter di?. 

2. 

5. 

Fri service samme dag 
Gar dit TV i stykker eller trænger 

det f.eks. blot til at justeres en 

smule - sa ring inden kl. 10.00 og v 

loser dit problem samme dag. 

Fri ret til at bytte 
D:E:R's lejekontrakt binder dig 

ikke til een model. Du kan om

bytte modellen, nar du vil. 

3. Kæmpe udvalg 
Vælg TV, Video og HIF I  nyheder fr 

topmærker som Bang & Olufsen. 

Finlux, Philips. Pioneer. JVC m.fl. 

VIDEO 
Hlfl-TV 

Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S. 

W 

13 



foK&I? fr$ir:<Q 

cv 

Juniorafdelingen 

Juniorudvalget: 
Henrik Gravesen 
Lillian Green 
Jan Knudsen 
Søren Jensen 
Lars Grønbech 
Tonny Povlsen 

32 52 16 05 
31 50 63 65 
32 52 72 87 
31 59 43 87 
32 84 20 02 
32 52 98 89 

Er du mellem 8 og 18? 
Som medlem af SSF kan du lære at 
sejle på en sjov måde. 
Kom ned i havnen og få en sejlaften 
og vær med i klubbens ungdomsliv! 

Fra Juniorlederen: 
Når næste blad udkommer, omhandler 
det juniorernes første ture på vandet i 
denne sæson. 
Vi er nu kommet så langt, at vi har fået 
ryddet ud i klubhusene og kan komme i 
gang med istandsættelse. 
Ynglingene er næsten sejlklare, og de 
første stævner mod påskestævnet i 
Hellerup den 16.-19. april. 
Optimistjollerne er godt i gang med fo-
rårsklargøringen, og selv om vejret ikke 
var med os i starten, håber jeg at se de 
første af jer på vandet meget snart. 
Jeg er meget tilfreds med jeres arbejde 
indtil nu, og jeg håber, at I vil følge det 
op og sikre klubben et godt ry ved de 
kommende stævner, ligesom jeg håber 
at se stor aktivitet ved de kommende 
sejlaftener. 
Måske et lille suk - rodet i det gamle 
klubhus var lige ved at tage overhånd 
igen, men I fik selv løst problemet, og 
det er jeg naturligvis godt tilfreds med. 
Men husk: Det er meget nemmere at 
rydde op efter sig hver gang! 
Generalforsamlingen er overrstået, og 
der blev ikke forrykket noget for vor af
delings vedkommende, og juniorer op
pebærer stadig anciennitet til havne
plads. 
I den kommende tid er jeg muligvis væk 
fra landet i en uge eller to, men er der 
nogle problemer, kan I regne med det 
øvrige juniorudvalg, som også holder 
kontakten til bestyrelsen i de perioder, 
hvor jeg ikke kan træffes. 

Henrik 

Ynglingene: 
Der er talt en del om køb og salg på det 
sidste. Hvad er det egentligt, juniorud
valget tænker på ? 
Spørgsmålet er forståeligt nok, for 
hvem vil ikke gerne have, at vi beholder 
vore fire Ynglinge? På den anden side -
hvem vil ikke gerne have, at vi får skif
tet vore gamle både ud med nye? 
Problemet er faktisk helt klart. Vi vil 
gerne beholde fire Ynglinge, og vi vil i 
første omgang meget gerne have skiftet 
den ene Yngling ud med en ny. Vi har 
bare ikke pengene til den udskiftning! 
En løsning er altså at sælge to Ynglinge 
for at skaffe pengene og så med det 
samme begynde at skaffe yderligere 
midler til endnu en ny båd. 
Kort og godt: Vi skal have en ny Yng
ling, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at 
skaffe denne uden at sælge mere end 
nødvendigt. 
Har du nogle idéer til, hvor vi kan skaffe 
de penge, vi mangler, så kom frem med 
guldkornene! 
Nok om den snak i denne omgang - nu 
skal der sejles, og mindre end en SSF-
båd med til VM kan vi vel ikke nøjes 
med? 
Lad os se en høj aktivitet, såvel på sejl-
aftenerne som på kapsejladsbanerne. 
God vind - I har udvalget med jer! Ju
niorudvalget 

Optimisterne: 
Sikken en start på klargøringen - gen
nemgang af jollerne i snestorm er ikke 
det sjoveste en sejlforening kan byde si
ne juniorer. 
Men nu har de fleste af jer fået tildelt 
joller og sejldage, og jollerne er ved at 
være sejlklare. 
Derfor ser vi alle frem til at komme i 
gang med træningen på vandet. Lars og 
Søren vil sammen med Tonny sikre, at I 
alle får den bedst mulige træning i løbet 
af sommeren, og de af jer, der får lyst, vil 
nok også nå at deltage i nogle kapsejlad
ser i denne sæson. 
Resten af juniorudvalget og flere andre 
voksne vil hele sommeren hjælpe til i ju
niorafdelingen, men hvis dine forældre 
også er begyndt at tale om at kigge ned i 
havnen - så skub lidt til dem, for vi kan 
alle bruge lidt mere hjælp, når først I 
skal til at træne hele ugen! 
Til de af jer, der håber på at komme ud 
og sejle kapsejlads, skal det lige bemær
kes, at vi har »gemt« et par af klubbens 
bedste joller indtil videre - selvfølgelig 
for at have så gode joller som muligt til 
de kommende kapsejladser. 

Har du endnu ikke fået sejlaften så kom 
ned i havnen på lørdag og vær med i ar
bejdet. Alle juniorer over 8 år, der kan 
svømme, kan også lære at sejle - hvis 
lysten er der! 
Vi håber, at vi får rigtig mange gode sejl
dage i løbet af sommeren, og at flere af 
jer når ud på kapsejladsbanerne - og 
måske kommer der også en vinder i 
SSF i år? 
Juniorudvalget og alle afdelingens 
hjælpere ønsker jer god vind i sæsonen 
1992. 
Sejlerhilsen 

Juniorudvalget 

Aktivitetsplan: 
Lørd. d. 11/4 Juniorsamling 
Sønd. d. 12/4 Juniorsamling 
16.-19. april Påskestævne/ 

Ynglinge 
16.- 20. april Juniorsamling 
Lørd. d. 25/4 Juniorsamling 
Sønd. d. 26/4 Juniorsamling 
25.-26. april VM-92 udtagelse 

Ynglinge 
Lørd. d. 2/5 Standerhejsning 
Sønd. d. 3/5 Juniorsamling 

+ Juniormøde! 
2.-3. maj VM-92 udtagelse 

Ynglinge 
9.-10. maj VM-92 udtagelse 

Ynglinge 
(Alle både deltager, 
da stævnet afholdes 
i SSF!!!). 

15.-17. maj Weekendtur??????? 
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til orientering sejlerskolen fra medlemmerne 

08 
Nye medlemmer: 
A 129 John Holst 

Grækenlandsvej 130, S. 

A 138 Michael Jensen 
Englandsvej 34A, S. 

A 153 Runoo P. Lund 
Vægterparken 248, Kastrup 

A 159 Annette Berg-Munch 
Korfuvej 22, S. 

A 297 Ruddy Pihl 
Poppellunden 14, Ishøj 

A 310 Bent Ahl 
I. G. Smiths Allé 15, Hvidovre 

A 391 Sten Celinder 
Hedebygade 16, V. 

A 398 Leon Jakobsen 
Kanalens Kvarter 64, Alb.lund 

P 1502 Mia Kristiansen 
Wibrandtsvej 89, S. 

Støt vore sponsorer! 

Sejlerskolen 
Sejlerskolens instruktører vil gerne of
ficielt sige Jørn Hansen tak for de år, 
han var skolechef. 
Du påtog dig jobbet i en svær tid og var 
stærkt medvirkende til, at sejlerskolen 
kunne fortsætte kursen uændret. Vi 
kunne altid regne med dig. 
Tak for din måde at være på! 
På sejlerskolens vegne 

Johnny Pileborg 
Skolechef 

Vi er nu godt i gang med klargøring og 
skal snart have bådene i vandet og til
rigget. 
Når vi begynder at sejle, er mødetiden 
17.45 præcis. Hvis du er forhindret i at 
komme, bedes du melde afbud til din 
instruktør eller til en anden på holdet. 
På mødet den 4/4-92 er der udleveret 
holdliste og aktivitetskalender for sej
lerskolen. Hvis du af en eller anden 
grund ikke har fået et eksemplar, kan du 
henvende dig til din instruktør eller 
mig. 
Og så ønsker jeg elever og instruktører 
en god sæson. 
God vind! 

Johnny Pileborg 
Skolechef 

Tak! 
Kære venner! 
Hjertelig tak for den flotte blomsterhil
sen, der pludselig stod ved min syge
seng her på Rigshospitalet. 
Det varmer så dejligt, at venner tænker 
på en; det gi'r en et lift på en grå dag, 
så man lige pludselig kan se lys forude. 
Jeg håber, at jeg snart genvinder min fy
siske styrke, så jeg atter kan bevæge 
mig frit omkring. 
Med venlig hilsen og tak 

Jørgen Friland, medl.nr. 255 

OBS!!! 
Vedrørende afgift for lystfiskerred-
skaber: 
Girokort udleveres hos pladsman
den i hans kontortid. 

Vedrørende afgift for fiskeri med fi
skestang: 
Den træder først i kraft den 1/11993. 
Altså ingen afgift i år! 

Bestyrelsen 

<§l 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Arbejdet med molen i kanalen er nu færdigt, og resultatet er meget flot! 

BACHER 
Stort udvalg af: 

Helly Hansen - Moncler - USA Marine 
Paul O'Shark - Henri - Lloyd - Bison - Levi's 

og mange flere! 

BACHER - bare bedre!!! 

10°/o til alle medlemmer af SSF på 
ikke nedsatte varer 

SCHILDER 
har åbnet en specialshop med 

Københavns største udvalg af 
Helly Hansen produkter på 

Nørre Voldgade 25 
(lige over for Nørreport Station) 

Besøg HH-shoppen! 
10°/o til alle medlemmer af SSF på 

ikke nedsatte varer 

J. P. Bacher A/S: J. P. Bacher 
Erhvervsbeklædning A/S 

Postboks 1909 Postboks 1733 
Torvegade 22 Ved Amagerbanen 13 
1023 København K 2300 København S 
Tlf. 31 57 45 02 Tlf. 31 54 49 85 
Fax 32 96 14 04 Fax 31 54 69 85 
Giro 3 02 40 67 Giro 3 49 95 53 

J. B. Schilder A/S: J.. B. Schilder A/S: 
Erhvervsafdelingen 

Frederiksborggade 15 Nørre Voldgade 25 
1360 København K 1358 København K 
Tlf. 33 12 20 58 Tlf. 33 13 62 87 
Fax 33 12 20 38 Fax 33 12 20 38 
Giro 5 42 24 93 Giro 5 42 24 93 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset . 31 59 35 80 

Restaurationen . 31 58 32 96 

Havnekontoret . 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Preben Jacobsen 31 50 19 78 

Næstformand, Motorbådsrep. og Vagtchef: 
Ib Petersen 32 52 25 44 

Sekretær: 
Aase Schou 36 30 50 82 

Kasserer: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 31 95 36 89 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 
Grethe Jacobsen 31 50 19 78 
Lillian Green Jensen 31 50 63 65 

Kapsejladschef: 
Birgitte Akkermann 31 59 79 95 

Skolechef: 
Johnny Pileborg 31 95 03 83 

Juniorleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 

Jollerepræsentant: 
Poul Hansen 32 84 42 30 

Målere: 
Svend Heger 31 59 66 03 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48, 1.tv., 2300 S 31 58 75 76 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 31 50 41 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 31 58 01 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Ka. . . 31 51 71 79 

Fotosats: 
Eurosats, 
Århusgade 88, 2100 Kbh. 0. . 31 38 03 23 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32 97 06 65 

Oplag: 1500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00 - 20.30 

i kontortiden træffes 
formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

o 
z 
CC 
LU 
* 

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

O 
z 
CC 
UJ DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. ^ 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. OC 

SMOfTsettiiih 
vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L Y 

N 
Januar X 11-15 X L Y 

N 
A 

Februar X 11-15 X 

L Y 
N D Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X 

L Y 
N S 

E 
R 

200 
April 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 
10-18 

9-15 
9-15 
9-15 

9-15 
9-15 
9-15 

E 
T 

S 
E 
R 

DK-1432 
København K 

Juli 
Auqust 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
E V 

1 
Telefon 

September 13-18 9-15 X N 
S 

V 
1 31 57 61 06 

Oktober 
November 

- S1 13-17 
13-17 

- 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S C 

E December 

- S1 13-17 
13-17 

- 13-17 11-15 X 

C 
E 

H ELLERS LACHTVÆRFT KAST RUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra rpHaktnre>rv Deadline for indlevering af stof til bla det er: 
Fredag den 29. maj, 1992. 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelsesmøde 
den 24/4-1992. 
Dagsorden: 
Pkt. 1: Protokol 
Pkt. 2: Beretning 
Pkt. 3: Havn og plads 
Pkt. 4: Klubhus og fester 
Pkt. 5: Sejlerskolen 
Pkt. 6: Juniorafdelingen 
Pkt. 7: Kapsejlads 
Pkt. 8: Joller 
Pkt. 9: Motorbåde 
Pkt. 10: Sikkerhed 
Pkt. 11: Bladet 
Pkt. 12: Eventuelt. 

Fraværende Birgitte Akkermann og 
Poul Hansen p.g.a. arbejde. 

Pkt. 1 
Protokol. 
Referat af bestyrelsesmøde den 23/3-
92 blev godkendt uden bemærkninger. 

Pkt. 2 
Beretning. 
Formanden oplæste indkomne takke
breve. 

Pkt. 3 
Havn og plads. 
Mastekranen er på plads. 
De pæle, der skulle fjernes, for at få 4 
nye pladser med ekstra bredde er 
sprængt væk. 
Bollen er sat i vandet. 

Pkt. 4 
Klubhus og fester. 
På toiletterne i gavlen af klubhuset, vil 
der blive opsat en håndtørrer på hvert 
toilet. Yderligere vil der blive opsat en 
møntboks, så man fremover skal betale 
for benyttelse af brusebad. Desuden vil 
der blive monteret termostater på bru
serne. 
Pejsestuen vil få isat nye vinduer og de 
2 stranddøre vil blive udskiftet. 
Brøstninger i hele salen vil blive ud
skiftet. 

Terrassen samt bænke og borde vil 
blive trykspulet. 
Bænkene på ndr. mole trænger til 
istandsættelse. 

Pkt. 5 
Sejlerskolen. 
Sejlerskolen er i fuld gang med klargø
ring af bådene, der har været et stort 
fremmøde. 
Stævnbeslaget på Øveballen er blevet 
repareret af Michael Frænkel. 

Pkt. 6 
Juniorafdelingen. 
3 ynglingebåde er blevet sat i vandet. 1 
yngling er ledig, og man prøver forsøgs
vis en ordning og udlåner den til sejler
skolen. 
Juniorafdelingen forsøger, gennem 
D.S. ynglingeafdeling, at købe en ny 
yngling - pris ca. 100.000,- kr. 
Yngling 3 vil løbende blive holdt. 
Afdelingen har solgt en yngling for kr. 
29.000,-. 
Alle ynglinge er blevet flydetestet. 
3 ynglinge deltog i Påskestævnet. 
Båd nr. 3 skal have nyt masterør. 
Alle sejl er blevet gennemgået og rep., 
og der er indkøbt 2 nye fok, 1 spiler samt 
1 storsejl. 
Euro-Sails har sponseret 2 nye opti-
sejl. Samtlige optimister har nu sejl. 
Motorerne til følgebådene har været til 
service og er i orden. Den ene følgebåd 
er under rep. 
Jollerne skal tages på land efter brug. 
Juniorafdelingen vil forsøge at få lavet 
nogle jollevogne. 
Opti-huset er blevet gjort istand. 2 var
mepaneler med termostat vil blive op
sat i huset. 

Pkt. 7 
Kapsejlads. 
Der har været forespørgsler fra med
lemmer om tilladelse til at låne Green 
House til private arrangementer. Enig 
bestyrelse vedtog, at dette ikke kunne 
lade sig gøre. Green House må kun be
nyttes til arrangementer i klub-regi. 

Pkt. 8 
Joller. 
Der var intet under dette punkt. 

Pkt. 9 
Motorbåde. 
DMUK afholder ordinær Kredsgene
ralforsamling i Hundige Havn den 23/5-
92. Motorbådsrepræsentanten delta
ger på SSF's vegne. 

Pkt. 10 
Sikkerhed. 
Der afholdes skippermøde i fartøjsbe-
redskabet i SSF den 23/4-92. 
SSF mangler stadig fartøjer og even
tuelt »løse« besætningsmedlemmer, så 
interesserede må endelig henvende sig 
til bestyrelsen. 

Pkt. 11 
Bladet. 
Der var intet under dette punkt. 

Pkt. 12 
Eventuelt. 
SSF har indmeldt sig i Dansk Meteoro
logisk Selskab, så nu venter vi på bedre 
vejr. 

Mødet slut kl. 22.30. 

Formand Sekretær 
Preben Jacobsen Aase Schou 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER <$>-
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Tlf. 31-500504 
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Referat af Generalforsamling 
den 22. marts 1992, kl. 9.00. 

Dagsorden: 

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

Formanden bød velkommen til Gene
ralforsamlingen. 

Pkt. 1 
Valg af dirigent. 
Formanden udbad sig forslag til diri
gent. 
Hans Guldager og Flemming Voss blev 
foreslået. Flemming Voss trak sig og 
Hans Guldager blev valgt med akkla
mation. 
Dirigenten takkede for valget og udbad 
sig forslag til stemmeudvalg. 
Michael Ronild, Tage Woltemath og 
Jens Green blev valgt. 
Herefter konstaterede dirigenten, at 
generalforsamlingen iflg. vore love var 
lovlig indkaldt. 

Pkt. 2 
Protokol og beretning. 
Referat af bestyrelsesmøde den 
24.2.1992 var trykt i marts nr. af med
lemsbladet og blev godkendt uden be
mærkninger. 
Formanden aflagde sin beretning (Ved
lagt referatet). 
Herefter blev 25 års jubilarer hyldet. 
Derefter gik formandens beretning til 
debat. 
Flemming Wulff: Jeg vil godt sige for
manden tak for en god beretning, men 
vi manglede en lille smule m.h.t. det 
med havnepladserne, som vi diskutere
de på sidste generalforsamling. 
Lillian Green: Tak for den pæne beret
ning, der var lige et enkelt punkt, som 
jeg synes vi skal arbejde lidt mere med 
og det var angående ynglingenes antal. 
Jeg er ikke enig i at der skal sælges 2, jeg 
vil foreslå, at vi kun sælger 1 og køber 1 
ny, som så kun skal benyttes til kapsej
lads. Jeg har nogle idéer angående bru
gen af ynglingene, så jeg håber vi får en 
debat omkring det. 
Flemming Voss: Jeg vil gerne takke 
bestyrelsen for det store arbejde, de har 

Dirigenten, Hans Guldager, og Flemming Voss på general
forsamlingen. 

udført det sidste halve år og specielt al
le de frivillige. Så vil jeg endvidere hen
stille til bestyrelsen, at de læser korrek
tur på referaterne af bestyrelsesmøder
ne så de bliver mere korrekte. 
Og endelig vil jeg bede vores formand, 
om at han i lighed med alle andre, ven
der sit skilt når han sejler ud. 
Henrik Gravesen: Jeg er meget glad 
for, at det spørgsmål omkring ynglinge
ne ar taget op her, fordi forslaget faktisk 
er kommet fra en i udvalget. Men vi har 
i øjeblikket ikke mange aktive juniorer, 
hvilket vi selvfølgelig prøver at rette op 
på. Formålet var, at komme af med nog
le af de gamle både, og få en ny yngling, 
som kun skulle bruges til kapsejlads. 
De ynglinge vi p.t. er i besiddelse af 
trænger virkelig til at blive gjort i stand. 
Jens Green: Tak for en hyggelig beret
ning. 
I forbindelse med salg af ynglingebåd, 
er jeg bekendt med at Dragør Sejlklub 
har anskaffet en brugt yngling og er in
teresseret i endnu en. 
Thorkild Brønnum: Det er med 
undren jeg hører formanden udtale, at 
man på sdr. mole ikke skulle være inte
resseret i toiletter og bad. Det har vi nu 
ventet på i 20 år, så det er absolut nød
vendigt. 

Bent Jørgensen: Jeg erindrer ikke, at 
have oplevet mange generalforsamlin
ger uden, at der har været problemer. 
Derfor vil jeg takke formanden og be
styrelsen for et godt stykke arbejde. En 
særlig tak til formanden som er koordi
nator. 
Hans Guldager: Med hensyn til jubi-
læumssejladsen næste år, er der for 
øjeblikket mange medlemmer der har 
meldt sig og tilbudt deres hjælp. Sejlad
sen finder sted den 13. august, og prisen 
for at deltage bliver usædvanlig billig, 
nemlig 70 r kr. 

Efter endnu en del talere, gik forman
dens beretning til afstemning. 
— Formandens beretning blev vedtaget 
med akklamation. 

Pkt. 3 
Regnskab. 
Indtægterne er lidt bedre end ventet, 
p.g.a. kommunens tilskud 90/91. 
Udgifterne til havn og plads er store, 
men i denne post er der inkluderet 
mange ting, som er faste udgifter. Der 
har været nogen forskydninger i hen
hold til budgettet, dette skyldes bl.a. at 
telefonudgifterne er steget til det dob
belte, dette p.g.a. at vi har indkøbt en ny 
mønttelefon til klubhuset. Vi har bud
getteret med, at den i løbet af 5 år, skul
le have tjent sig ind. 
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Klubhuset har givet et overskud, trods 
de store reparationsudgifter der har 
været. 
Selve vores fester, er inden for det tilla
delige, dette ses af regnskabet. 
Der er kun én ting, som er en stor be
lastning — det er svagførefesten. 
Selve bestyrelsen har ikke brugt mange 
penge, og det skyldes nok, at vi ikke har 
haft nogle ekstraordinære bestyrelses
møder o.lign. 
Sejlerskolen har brugt en lille smule 
mere end budgetteret, og dette skyldes 
indkøb af nyt sejl til Spækhuggeren. 
Juniorafdelingen har brugt en del mere 
ens budgetteret. Dette skyldes, at der 
har været utroligt mange reparationer 
på ynglingene, som er blevet brugt opti
malt hele sæsonen. 
Sidst men ikke mindst en tak til Erna 
og Grethe, det er sådan, at der ikke er 
nogen der skal være i tvivl om, at Gre
the hjælper mig med alt hvad der hed
der skriverier og deriblandt min beret
ning. Og derfor er Grethe på kontoret 
hver torsdag. Tak til Erna og Grethe for 
det store arbejde de gør inde på konto
ret. 
Flemming Voss: Jeg vil gerne henstille 
til bestyrelsen, at man fremover først 
har regnskabstallene, derefter budget
tallene og i parantes regnskabstallene 
fra året før. 
Det giver en betydelig større forståelse 
for regnskabet, hvis man opstiller det 
på denne måde. 

Herefter gik regnskabet til afstemning 
— Regnskabet blev vedtaget med akkla
mation. 

Pkt. 4 
Valg. 
Iflg. vore love, skal der i marts vælges 
sekretær, skolechef, motorbådsrepræ-
sentant og sikkerhedsrepræsentant, 1 
havneudvalgsmedlem, 1 klubhus- og 
festudvalgsmedlem, en suppleant til 
bestyrelsen, herudover skal der vælges 
medlemsbladets redaktør, to målere, 1 
revisor, 1 revisorsuppleant. 
I henhold til lovene vælges revisorerne 
for 2 år ad gangen, med 1 ved hver gene
ralforsamling i marts. I indkaldelsen er 
der anført 2 revisorer. Den revisor der er 
på valg i dag er Bjarne Kallesøe. Fritz 
Kleis er altså ikke på valg. Endvidere er 
der under 2 målere anført Lars Schal-
demose, som for øjeblikket ikke er må
ler. I stedet er den anden måler der er på 
valg Frank Olesen. 
Sekretær Elo Nielsen (ønsker ikke gen
valg). Aase Schou blev foreslået — og 
valgt med akklamation. 
Skolechef Jørn Hansen (ønsker ikke 
genvalg). Johnny Pileborg blev fore
slået — valgt med akklamation. Et med
lem af havneudvalget — Rasmus Bech 
— valgt med akklamation. 
Et medlem af klubhus- og festudvalget: 
Bente Bang Christensen — valgt med 
akklamation. 
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsen
tant: Ib Petersen — valgt med akklama
tion. 
2. suppleant Grethe Jacobsen — valgt 
med akklamation. 
2. revisor Bjarne Kallesøe — valgt med 
akklamation. 
Revisorsuppleant Benny Gustafsson — 
valgt med akklamation. 

Redaktør Inger Pfeiffer — valgt med ak
klamation. 
2 målere: Svend Heger og Frank Ole
sen. Svend Heger blev valgt med akkla
mation. Frank Olesen ønskede ikke 
genvalg og Lars Schaldemose blev fo
reslået og valgt med akklamation. 

Pkt. 5 
Lovændringsforslag. 
Forslag nr. 1.: Generalforsamlingen 
pålægger, at bestyrelsen ved oktober 
generalforsamlingen 1992 fremkom
mer med lovændringsforslag vedrøren
de valg til SSF's udvalgsposter, herun
der valgperioder, for at sikre bestyrel
sens nødvendige kontinuitet. 
Flemming Voss: Pr. tradition har vi jo 
altid haft 2 generalforsamlinger i SSF. 
Årsagen til dette har jeg aldrig rigtig 
kunne finde ud af, jeg har bare kunnet 
gætte. Jeg tror, at det er startet for man
ge år siden, da en masse ting skulle ved
tages. Efterhånden som SSF er en af de 
største sejlklubber i landet, så syntes 
jeg, man skal lade bestyrelsen få ar
bejdsro. Når vi vælger en bestyrelse, gør 
vi det ud fra, at vi har tillid til den, og til
lid til at den arbejder efter de regler 
som generalforsamlingen udstikker, og 
så syntes jeg også, at vi kunne stå bag 
ved, og give bestyrelsen 1 års arbejdsro. 
Skulle der opstå behov, kan bestyrelsen 
altid indkalde til ekstraordinær gene
ralforsamling. Årsagen til at forslaget 
ønskes pr. 1.3.1993 er, at en masse følge
lovgivning skal laves. D.v.s. bestyrelsen 
skal finde ud af hvordan man følger det 
op, så det kan blive godkendt til efter
års generalforsamlingen, så det først 

Bådtransport 

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- o g  m o t o r b å d e  i n d t i l  6  t o n s j  

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 
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træder 100% i kraft til marts '93. 
Juel-Andersen: I forbindelse med det
te forslag, der er nøje gennemtænkt, 
dels udfra egne erfaringer i forskellige 
foreninger og sejlklubber o.s.v., mener 
vi, at vi kun har behov for én generalfor
samling om året. Netop for, at bestyrel
sen kan få den arbejdsro, som er nød
vendig. 
Den anden af bevæggrundene til, at 
Flemming og jeg er kommet med dette 
forslag, er at vi har forhørt os rundt om
kring hos vores venner og hos mange af 
vore medlemmer, og her syntes man 
det er en god idé. Og vi håber vi får gene
ralforsamlingens opbakning til dette 
lovændringsforslag. 
Herefter var en del debat både for og 
imod forslaget. 

Forslaget blev trukket til fordel for for
slag fremsat af Henrik Gravesen. 
Dirigenten bad generalforsamlingen 
om tilladelse til, at behandle dette fors
lag selv om det hører under Pkt. 6, an
dre forslag. 
Generalforsamlingen godkendte dette. 
Ændringsforslag til forslag nr.l fremsat 
af Henrik Gravesen. 
Generalforsamlingen henstiller til be
styrelsen, om at nedsætte et lov-
ændringsudvalg, der har til opgave, at 
gennemarbejde foreningens love og 
vedtægter. Herunder muligheden for 
kun en generalforsamling og dertil hø
rende ændringer. 
Efter en del debat gik forslaget stillet af 
Henrik Gravesen til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 

Forslag nr.2: Forslag til ændring af §12. 
Stillet af Poul Pedersen. 
Efter linien "Medlemmer deles i aktive, 
passive og juniorer" indsættes som nyt 
afsnit: "Aktive medlemmer skal være 
fyldt 16 år". Efter sætningen "Ved over
flytning fra anden gruppe til aktivt med
lemsskab betales forskellen mellem de 
respektive indskud", tilføjes: " og an
cienniteten regnes fra overflytning s da
to en". 
Vedrørende valgbarhed til tillidsposter 
kunne følgende tilføjes til §6: "eller en
stemmigt godkendes af generalforsam
lingen som valgbar". Til dette lo
vændringsforslag blev der fremlagt et 
nyt ændringsforslag af HenrikGrave-

sen: 

§12: 
Første afsnit: "Enhver hæderlig person 
kan optages fra det fyldte 9. år", ændres 
til: "Enhver hæderlig person kan op
tages i foreningen". 

Andet afsnit: "Børn under 9 år kan dog 
optages som minijuniorer.", slettes 
Nyt afsnit tilføjes med følgende ordlyd: 
"Piger og drenge, fra 0 til 8 år, kan kun 
optages som minijuniorer.". 
Afsnittet: "Piger og drenge, fra 9 til 16 
år, kan kun optages som juniorer.", æn
dres til: "Piger og drenge, fra 8 til 16 år, 
kan kun optages som juniorer.". 
Nyt afsnit tilføjes herefter med følgen
de ordlyd: "Piger og drenge, fra 16 til 19 
år, kan dog ligeledes optages som junio
rer. ". 
Afsnittet: "Minijuniorer overflyttes til 
juniormedlemsskab ved det fyldte 9.år. 
ændres til: "Minijuniorer overflyttes til 
juniormedlemsskab ved det fyldte 8. år.". 
Nyt afsnit tilføjes herefter med følgen
de ordlyd: "Juniorer overflyttes normalt 
til aktivmedlemsskab ved det fyldte 20. 
år, dog senest ved det fyldte 25. år". 
Det oprindelige forslags sidste afsnit 
vedrørende valgbarhed til tillidsposter 
kan fremsættes særskildt. 
Desuden opfordres generalforsamlin
gen til, ved afstemning, at tilkendegive 
sin holdning til følgende spørgsmål: "Er 
det generalforsamlingens holdning at 
foreningen ikke ønsker bådejere under 
16 år?". 

Efter en del debat gik ændringsforsla
get stillet af Henrik Gravesen til skrift
lig afstemning. 
Ændringsforslaget blev forkastet: 66 
ja- 33 nej- 36 blanke og 2 ugyldige stem
mer. 
Herefter gik ændringsforslag stillet af 
Ole Poul Pedersen til afstemning. 
Ændringsforslaget lyder: "Aktive med
lemmer skal være fyldt 16 år. "Forslaget 
blev vedtaget med 102 ja- 11 nej- og 13 
blanke stemmer. 

Forslag nr.3. 
Forslag til ændring af §§6 og 8 stillet af 
Ole Pedersen og Svend Malm. 
§6 ændres således, at "2 klubhus- og 
festudvalgsmedlemmer" udgår og er
stattes af: "1 klubhusformand og 1 for
mand for festudvalget". 
Blandt de, der vælges i oktober, udgår: 
"1 klubhus- og festudvalgsmedlem" og 
erstattes af: "klubhusformanden". 
Blandt de, der vælges i marts, udgår: "1 
klubhus- og festudvalgsmedlem" og er
stattes af: "formanden for festudvalget". 

Formanden takkede den 
afgåede sekretær, Elo Nielsen, 
for hans arbejde i bestyrelsen. 

Den afgåede skolechef, 
Jørn Hansen, får ligeledes tak 
for sit arbejde i bestyrelsen. 

Skal vi se pinsesolen danse? 
Pinse morgen kl. 8.00 på jollepladsen. 

Festudvalget 
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I §8 ændres første afsnit til: "Havneud
valget, junior udvalget, jolleudvalget, 
kapsejladsudvalget, motorbådsrepræ-
sentanten, klubhusudvalget og festud
valget er foreningens faste udvalg." 
Svend Malm: For at gå tilbage i tiden, 
hvor vi ikke havde så mange aktiver, var 
det ikke et umuligt job, at bestride, men 
med tiden har vi fået så mange bygnin
ger. Derfor mener jeg, at det er ganske 
urimeligt, at et festudvalg der kun ar
rangerer fester, skal sidde på 2 manda
ter i bestyrelsen. Hidtil har vi kunnet 
klare det ved, at havneudvalget også 
har haft opsyn med klubhuset, men 
havneudvalget har jo nok at se til, det 
er jo blevet et heldagsjob for 2 mennes
ker. Derfor syntes jeg det er meget ri
meligt, at man deler det op, således, at 
man får en klubhusformand, hvis opga
ve skal være at tilse bygninger og sørge 
for, at de bliver holdt ved lige. Og kan 
meddele den øvrige bestyrelse når der 
er noget galt. Det er ikke meningen, at 
klubhusformanden selv skal deltage i 
reparationerne o.s.v. 
Havde udvalget kørt som hidtil, havde 
det jo ikke været nødvendigt, at gene
ralforsamlingen skulle pålægge besty
relsen, at tage hjælp udefra for at holde 
toiletterne vedlige. Derfor syntes jeg 
det er et meget vigtigt forslag og jeg skal 
kun anbefale generalforsamlingen at 
stemme for. 
Herefter blev der stillet et ændrings
forslag til forslag nr. 3, af Bente Bang 
Christensen og Vagn Preisler. 
Bestyrelsen udvides med et medlem til 
at tilse de af klubben ejede bygninger, 
herunder klubhuset, det gamle klub
hus, juniorhusene, masteskuret, den 
nye skurvogn, toiletbygning o.a. 
Dette nye medlem vælges i lighed med 
den øvrige bestyrelse for et år af gan
gen, første gang til generalforsamlin
gen i efteråret 1992. 
Ændringsforslag nr. 2 til forslag nr. 3. 
Stillet af Bente Bang Christensen og 
Vagn Preisler, (dette forslag skal dog 
kun nyde fremme, hvis forslag nr. 1 bli
ver forkastet.) 
Der vælges et medlem til bestyrelsen; 
til at tilse de af klubben ejede bygnin
ger, herunder klubhuset, det gamle 
klubhus, juniorhusene, masteskuret, 
den nye skurvogn, toiletbygning o.a. 
Dette medlem fungerer ligeledes som 
motorbådsrepræsentant. 
Hvis dette forslag skulle nyde fremme, 
nedlægges motorbådsrepræsentantens 
hverv til efterårsgeneralforsamlingen, 
hvorefter det afløses af ovennævnte 
forslag. 

Vagn Preisler: Vi ønsker naturligvis ik
ke, at nr. 2 skal nyde fremme, det er der
for vi har fremsat 2, men jeg kan for en 
gangs skyld, godt følge Svend Malm, 
det kan man jo se på vores forslag, vi har 
ikke siddet og konfereret sammen. Det 
er der for pokker ikke nogen der går og 
tror. 
Men vi mener i Festudvalget, at når 
man laver et festudvalg for en forening 
så stor som vores, så skal der mere end 
ét medlem i festudvalget. Det mener vi 
skal fastholdes, også her i SSF. Men der 
er også det at sige til det, at alt hvad der 
foregår af fester hernede, det er jo noget 
— som I ved — Bente og jeg har haft i 
mange år, og derfor skal det være sådan, 
at hvis en af os - af en eller anden grund 
- skulle stoppe, så kan den anden over
lappe, og sætte den nye person ind i det 
arbejde der er. 
Måske skulle vi, som der også har været 
fremme, have haft et festudvalg, så den 
person kommer med i det arbejde der 
ligger i henholdsvis klubhus- og festud
valg. Så står man med en person der er 
fuldstændig klar til at træde ind, hvis en 
af os stiger af. 
Så kan man køre videre og tære på den 
ekspertise den tilbagesiddende har. 
Men det er da ganske givet, at i en stor 
forening som vores, skal der sidde to 
personer i festudvalget. Derfor er vi eni
ge med Svend Malm i, at der skal én 
person ind, til at tilse alle de forskellige 
bygninger vi har. 
Ole Poul Pedersen: Jeg er bestemt ik
ke enig med Vagn i, at én person ikke 
kan være alene i festudvalget. Men hvis 
vi kigger på forslaget, så handler det 
om, at ét af bestyrelsesmedlemmerne 
nu bliver klubhusformand, og ét bliver 
formand for festudvalget. Men det er 
også en ændring i §8 der siger, at der er 
ét klubhusudvalg som fast udvalg og ét 
festudvalg som fast udvalg. 
Festudvalget kan have lige så mange 
personer i underudvalg som bestyrel
sen nu godkender. 
Der er altså ingen målsætninger i det. 
Men jeg finder det er meget vigtigt, at 
bestyrelsesposterne er fordelt på en 
måde, så én er ansvarlig for klubhus og 
én er ansvarlig for fester. 
Flemming Voss: Jeg er enig med Ole 
Poul... Bestyrelsen er tilstrækkelig stor, 
den bør ikke udvides. Derimod skal for
delingen af områderne ændres. Jeg vil 
anbefale generalforsamlingen at stem
me ja til forslaget stillet af Svend Malm 
og Ole Poul Pedersen. 
Jens Green: Som jeg opfatter tingene, 
så har vi tidligere idag snakket om én 

årlig generalforsamling, og i virkelighe
den, er det for mig at se, en skillevej, for
stået på den måde, at vi nu kun skal ha
ve én generalforsamling, vi taler nu om 
at strukturere bestyrelsen anderledes -
mere regelret. 
Jeg kan godt forstå, at man i havneud
valget, har 2 bestyrelsesmedlemmer, 
da deres område er meget stort, og kræ
ver megen tid, og behandler utroligt 
mange ting. Men jeg syntes også, at vi 
har et misforhold ved afstemninger i 
bestyrelsen med de nuværende to med
lemmer i fest- og klubhusudvalget. Ef
ter min mening skal man ændre tinge
ne, og jeg er helt enig i Svand Malms be
tragtninger af, at vi er begyndt at få fle
re og flere faste aktiviteter. Derfor kan 
jeg gå ind for Svand Malms forslag. 
Formanden: Jeg ser måske tingene fra 
en anden vinkel, men intentionerne bag 
de to forslag griber lidt ind i hinanden 
alligevel. Det er jo ingen hemmelighed, 
at Vagn og jeg nappes af og til. Men det 
skal ikke forlede mig til at give Vagn kri 
tik af hans arbejde ved fester, men der 
er det, at sige til det, at Vagn også har et 
job der skal passes, og det skal til dels 
tjene til hans undskyldning. 
Vi har været ude for en del uheldige for
hold vedr. reparation af toiletter mv., 
men det er ikke Vagns skyld det hele, 
tømrerne var ikke særligt hurtige. 
Forslagene går kort og godt ud på, at 
man i det ene forslag vil bevare besty
relsens størrelse, og i det andet udvide 
bestyrelsen. 
Henrik Gravesen: Der kan overhove
det ikke være nogen tvivl om, at vi ikke 
skal udvide bestyrelsen på nogen som 
helst måde. Det er et udmærket forslag 
der er kommet op, selvfølgelig kan det 
sagtens splittes op, så udvalget har 
hver deres ansvarsområde, hvilket er 
ganske naturligt, og et udvalg kan have 
den størrelse, som man i bestyrelsen 
vedtager udvalget skal have. 
Vagn Preisler: Jeg forstod på Svend 
Malm o.a., at man bl.a. var bange for, at 
man skulle have 2 mandater i bestyrel
sen. 1 mandat er nok, det er noget der 
siger sig selv. I øvrigt har Bente og jeg 
ikke i sinde at stille op mod hinanden til 
generalforsamlingen til efteråret. Den 
sag er helt udelukket, så derfor vil jeg 
sige, at vi stadig går ind for vores første 
forslag. 
I det andet forslag, vi har stillet frem, 
hvor vi foreslår, at motorbådsrepræsen-
tanten overtager klubhuset, er det ikke 
for at nedvurdere motorbådsrepræsen
tantens arbejde, men for at sige, at skal 
man virkelig tale om nogen, der reelt ik

7 



ke har så meget at lave i bestyrelsen, så 
er det motorbådsrepræsentanten. Jeg 
vil ikke nedvurdere dette arbejde, mo
torbådsrepræsentanten gør et glimren
de stykke arbejde, men hans arbejds
område er jo ikke så stort. 
Derfor mener jeg, at hvis han var hånd
værker, godt kunne påtage sig arbejdet 
med tilsyn af de forskellige bygninger. 
Det var ikke noget vi ønskede skulle ny
de fremme, vi ønsker ikke dette forslag 
kommer frem. 
Formanden: Med hensyn til motor
bådsrepræsentanten og hans gøren og 
laden. 
Ib er næstformand og hvad deraf følger. 
Ib er den skrivende part af mig, alt hvad 
der hedder udformning af breve o.lign. 
som kræver et godt råd og en velformu
leret brevtone det er Ib. Hele vagtord
ningen det er Ib, alt hvad vi har af øvri
ge, ikke særlige navngivne forbindelser 
indenfor kommunen vedr. SSF, det er 
såmænd også Ib der her tager affære. 
Så hvis Ib også skulle have klubhuset, 
tror jeg, at han vil betakke sig. Ib er et 
fulddygtigt medlem af bestyrelsen og 
jeg vil ikke bebyrde Ib med mere arbej
de, det vil være en katastrofe — han har 
rigeligt. 

Ændringsforslag nr. 2 til forslag til nr. 3 
blev trukket. 
Efter en del debat gik ændringsforslag
et til forslag nr. 3 til afstemning. For
slaget blev forkastet: 35 ja-, 77 nej-, 1 
blank og 1 ugyldig stemme - i alt 114 
stemmer. 
Herefter gik det oprindelige forslag til 
afstemning. Forslaget blev vedtaget: 92 
ja-, 13 nej-, 3 blank og 1 ugyldig stemme 
- i alt 109 stemmer. 

25 års jubilarer i SSF. 

Pkt. 6 
Lovforslag. 
Der var intet under dette punkt. 

Pkt. 7 
Eventuelt. 
Under dette punkt meddelte klub- og 
festudvalget, at de, da deres forslag 
blev forkastet ikke længere ønskede at 
arbejde i bestyrelsen. Suppleanterne 
vil blive indkaldt til næste bestyrelses
møde. 
Dette udløste en del debat. 

Dirigenten takkede herefter general
forsamlingen for usædvanlig god og ro
lig afvikling. 

Generalforsamling slut kl. 15.00. 

Dirigent Sekretær 
Hans Guldager Elo Nielsen 

<§! 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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STANDERHEJSNING '92 
Vi skal igen ud og sejle, og i år kan vi og
så sejle ud hvor solen står op, og vi må 
håbe den skinner hele vejen rundt. 
Nogle vil sejle mod øst, flere vil sejle i 
hjemlige farvande og andre vil blot ny
de sommeren i og omkring havnen, men 
fælles for os alle er, at vi glæder os til 
den kommende sæson. 
Vi har gode forhold her i SSF og der er 
gudskelov mange hjælpsomme med
lemmer som gør deres til at både hav
nen og aktiviteterne holdes i god brug
bar stand. 
Det er ikke fordi jeg skal fremhæve en
keltpersoner, men i 25 år har vi haft en 

• til at sætte signalflag, svenske-, tyske-
og dannebrogsflag - og det er Plam
bech, det vil jeg gerne takke ham for 
med denne erkendtlighed. Tak Plam
bech. 
Og nu imens standeren går til tops vil 
jeg gerne ønske alle en rigtig dejlig som
mer. 
Formanden udråbte derefter et tre-fol-
digt leve for SSF. 

2 juniorer hiver standeren op. 

Formanden giver Plambech »en lille en til halsen«, og 
Hornorkestret, som i de sidste 11 år har spillet lystigt op 
til standerhejsningen, fik blomster af Grethe. 

9 



£ 
^0 1 

PRESSEMEDDELELSE 

Friluftsrådets 
50 års jubilæum. 
Dagen festligholdes med et stort lands
dækkende arrangement... 

EN DAG I NATUREN. 
Jubilæet finder sted Kristi Himmel
fartsdag, torsdag den 28 maj 1992 mel
lem kl. 10.00 og 16.00. 
Det vil på denne dag vrimle med natur
tilbud over hele landet til alle, uanset 
alder, og der er noget for alle interesser. 
I København er højdepunktet når Fri-
luftrådets formand, medlem af Folke
tinget Ole Løvig Simonsen foretager et 
tandem-faldsskærmsudspring over 
Skudehavnen for at gøre opmærksom 
på Friluftrådets forslag til bevarelse af 
dette særprægede miljøområde. 
Men også i det øvrige København og på 
Frederiksberg bliver dagen markeret. 
Således vil der blive anledning til fiske
ri i Peblingesøen, Speed-way og Mo-
torcross, eller oplev hvordan en Red
ningshelikopter redder menneskeliv. 
Dagen byder på udstillinger, demon
stration af Københavns Brandvæsens 
pionertjeneste. Gratis adgang i Zoolo
gisk Haves tårn, sejltur med optimist
joller og gåture af 3 ruter gennem det 
skønne København og Frederiksberg, 
hvor 2 af ruterne ender i henholdsvis 
Skudehavnen og Fiskerihavnen. 
Deltag i et eller flere af arrangementer
ne der er programsat således: 
Peblingesøen fra kl. 10.00 ved Søpavil-
lonen. Fiskeri for hele familien. Opti
mistjollesejlads for børnene under 
sikre forhold, samt udstilling om Peb
lingesøens fugle og fiskeliv. 
Vandretur, mellem kl. 10.00 og 14.00 
med start fra Israels Plads. Kort over 
ruterne udleveres her. Turen går forbi 
Peblingesøen, gennem Botanisk Have 
og Kastellet og ender i Skudehavnen. 
Rute 2 passerer ligeledes Peblingesøen 
og går videre til Islands Brygge, faste 
Batteri og Ørestaden til Sydhavnen. 

Skudehavnen mellem kl. 10.00 og 
16.00, mødested: Sejlklubben Øst, Bå
destien 7. Rundture i havnen, besøg på 
SSBU' sejlbåde. Søspejderne i funk
tion, oplev miljø og natur i skøn for
ening. Der serveres gratis kaffe og små
kager, og der er mulighed for at købe øl 
og vand. 
Kl. 14.00 ankommer Friluftrådets 
formand Ole Løvig Simonsen til 
Skudehavnen i faldskærm, sammen 
med Faldskærmsspringere fra Sjæl
lands Faldskærms Union. 
Fiskerhavnen Kl. 10.00 til 16.00. Møde
sted: Molestien 2. Rundvisning kl. 11.00 
og kl. 14.00. Besøg fiskerne og se udstil
lingen og videofilmen om havnen. Der 
serveres gratis kaffe og småkager i ud
stillingsteltet, mulighed for køb af øl, 
vand og mad. 
Kl. 13.00 opvisning af Flyvevåbnets 
Redningshelikopter, Københavns 
Brandvæsens Pionertjeneste. 
Motorbanen ved Sjællandsbroen. Gra
tis opvisning af firehjuler, motorcross 
og speedway. 

Amager Fælled. Start ved Artillerivej 
71. Naturoplevelse for hele familien, 
med besøg i Naturværkstedet. 
Frederiksberg. Zoologisk haves tårn, 
mellem kl. 10.00 og 16.00. Gratis adgang 
til tårnet. 
Vandretur. Kl. 12.00, med start fra det 
sydøstlige hjørne af Finsensvej/Dalgas 
Boulevard. Turen går gennem Frede
riksbergs mange grønne områder og en
der ved Peblingesøen. 

EN DAG I NATUREN 
En aktiv fridag for hele familien. 

Venlig hilsen 
Hans Guldager 

DS repræsentant 
i København 

Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddei 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26-45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 
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FRIHAVNSORDNINGEN FH 92  
JYLLANDS VESTKYST: 
101 Højer Bådeklub 
102 Bådeklubben Vidå »LÆGAN«, Tønder 
103 Ribe Sejlklub 
104 Fanø Sejlklub 
105 Esbjerg Søsportshavn 
106 Varde Sejlklub 
107 Bork Bådelaug 
108 Stauning Bådklub 
109 Ringkøbing Sejlklub 
110 Hvide Sande Sejlklub 
111 Thyborøn-Harboøre Bådelaug 
112 Skaven Havn 

LIMFJORDEN: 
216 Lemvig Sejlklub, Marinaen 
217 Tambohuse Bådelaug 
218 Sallingsund Sejlklub, Glyngøre 
219 Skive Søsports Havn 
220 Virksund Havn 
221 Viborg Sejlklub, Hjarbæk 
222 Thisted Sejlklub 
223 Haverslev Bådelaug 
225 Sejlklubben »Limfjorden«, Aalborg 
226 Venstre Bådelaug, Aalborg 
227 Aalborg Sejlklub 
228 Nr. Sundby Sejlklub 
229 Sundby-Hvorup Sejlklub 
230 Mou Bådelaug 
231 Fiskerklyngen, Skudehavnen, Aalborg 
232 Holstebro/Struer Havn 
233 Nautilus-Hvalpsund 
234 Attrup Havn 
235 Thisted Havn 

JYLLANDS ØSTKYST: 
336 Frederikshavn Søsportshavn 
337 Kaløvig Bådelaug 
338 Egå Marina 
339 Horsens Båådeklub 
340 Horsens MBK 
341 Horsens Sejlklub 
342 Vejle Lystbådehavn 
343 Ry Marina, Ry Bådelaug 
344 Silkeborg MBK 
345 Skanderborg Sejl- og MBK 
346 Silkeborg Sejlklub 
347 Haderslev Sejlklub 
348 Haderslev Sejlforening 
349 Aabenraa Bådeklub, ABC 
350 Stevningnor Bådelaug, Als 
351 Sønderballe Bådelaug, Genner Bugt 
352 Ry Sejlklub 
353 Bådelauget »Krogen«, Århus 
354 Langå Bådelaug 
355 Stevelt Bådelaug, Haderslev 
356 Graasten Sejlklub 
357 Egernsund Brolaug af 1985 
358 Rønnerhavnen, Frederikshavn N 
359 Gråsten Havn 
360 Kolding Lystbådehavn 
361 De Tre, Egernsund 

RANDERS FJORD: 
367 Dronningborg Bådelaug 
368 Randers Sejlklub 
369 Sejlklubben »Fjorden« 
370 Sønderhald Sejlklub 
371 Randers MBK 
372 MBK af 1943 
373 Mellerup Bådelaug 

MARIAGER FJORD: 
376 Hadsund Sejlklub 
377 Mariager Sejlklub 
378 Mariager Kommunale Havn 
379 Hobro Sejlklub 
380 Kongsdal Baadelaug 
381 Høllet Bådelaug 

FYN: 
486 Odense Sejlklub, Stige 0 
487 Odense MBK 
488 Sejl- og MBK »Frem«, Odense 
490 Odense Yachtklub 
491 Sejlklubben Fjorden, Odense 
492 Varbjerg Motorbådsklub, Baaring Vig 

ROSKILDE FJORD: 
506 Frederiksværk Sejlklub 
507 Frederiksværk Motorbådsklub 
508 Frederikssund Lystbådehavn 
509 Kignæs Lystbådehavn, Jægerspris 
510 Veddelev Strands Bådelaug 
511 Jyllinge Lystbådehavn 
512 Skuldelev Bådelaug 
513 Jyllinge Nordhavn, Sejlklubben »Nord« 
514 Neder Dråby Bådehavn, Jægerspris 
515 Marbæk Lystbådehavn 
516 Herslev Strand Sejlklub 
517 Frederiksværk Havn 

SJÆLLAND, LOLLAND, FALSTER: 
626 Færgestedets Bådelaug, Hørby Havn 
627 Skælskør Amatør Sejlklub 
628 Appenæs Bådelaug, Næstved 
629 Nakskov Sejlklub 
630 Toreby Sejlklub 
632 Kramnitze Havneforening 
633 Sakskøbing Bådelaug 
635 Jungshoved Kirkehavn, Præstø-
636 Yachtklubben »Furesøen« 
638 Holbæk Marina 
639 Arresø Sejlklub 
640 Blans Bådeklub, Maribo 
641 Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn 
642 Poulsvig Bådelaug, Ydernæs, Næstved 
643 Langø Bådelaug, Nakskov 
644 Nysted Sejlklub 
645 Rosnæs Bådelaug, Nakskov 
648 Nyk. F Fiskerforening 

KØBENHAVNSOMRÅDET: 
766 Hvidovre Sejlklub, Suset 
767 Københavns Motorbådsklub 
768 Christianshavn Bådelaug 
769 Sejlklubben »Lynetten« 
770 Sejlklubben »Sundet«, Skudehavnen 
771 Brøndby Havn 
772 Bådelauget »Søhesten«, Skudehavnen 
773 Sejlklubben »Øst«, Skudehavnen 
774 Vallensbæk Havn 
775 Svanemøllehavnen 
776 »Gry«, Skudehavnen 
777 Lystsejlerforeningen Skudehavnen 
778 Kvindelig Sejlklub, Skudehavnen 
779 Sejlklubben »Triton«, Skudehavnen 
780 Hvidovre Jagtforenings MB-afd. 
781 Fisketorvets Motorbådsklub 
782 Sundby Sejlforening 
783 Hundige havn 

784 S/l Ishøj Havn 
785 Kastrup Broforening l/S 
786 Mosede Fiskerihavn 
787 FDF/FDP's bådelaug, Kalvebodsløbet 
788 Hvidovre Bådelaug 
789 CBC, Kalkbrænderihavnen 
790 »Kasernen«, Chr. havn 
791 Marmorbroens Bådlaug 

SYDHAVNS KLUBBERNE: 
(syd for Sjællandsbroen) 

705 Bådelauget Stigboderne 
706 Sejlklubben »Tokosten« 
708 Bådeklubben »Molen« 
709 Bådeklubben »Valby« 
710 Bådeklubben »Havjægerne« 
711 »De-Fire« 
712 »Broen« 
713 Bådeforeningen »Trekanten« 
714 Sejlforeningen »Mellemfortet« 
715 Kalvebod Bådelaug 
716 MBK »Slusen« 
717 MBK »Vest« 
718 B.KS. »Sjællandsbroen« 
719 Sejlforeningen »Enighed« 
720 Sejlforeningen »Syd« 
721 Bådelauget »Syd-Vest« 
722 Bådelauget »Skibsbroen« 

TYSKE HAVNE: 
800 Flensborg Yachtclub 
801 Segler Vereinigung Flensburg 
802 Segel Sport Flensborg - Harrislev 
803 Wassersportclub, Flensburg 
850 Sektion Segeln, Universitåt, 

Unterwarnow, Rostock-Gehlsdorf 
880 Sylter Segler Club, Munkmarsch 
881 Sylter Yacht Club, Hornum 
882 Nordstrander Wassersportverein 
883 BSG Segelsport Fischkomb. Rostok 

SVENSKE HAVNE: 
900 Edenryd Båtklub, Solvesborg 
901 Solvesborg Segelsållskap 
902 Christiansstad Segelsållskap, Åhus 
920 Klagshamn, Malmo 
921 Småbåtshamnen, Limhamn 
922 Lagunen, Malmo 
923 Båtklubben Malmohus 
924 Lomma Buktens Segelsållskap 
925 Ostpirens Båtklub, Landskrona 
927 Ångelholm-Skåldervikens 

Segelsållskap 
928 Ångelholm Foreningshamn 
950 Halmstad Segelsållskap 
951 Varberg Småbåtshamn 
952 Bua Båtsållskap 
953 Foreningen Sando Hamn, Kungsbacka 
954 Dumsten Bådeklub 
955 Amund Øns Bådklub 
956 Bjørklanda Kile Hamneforening 
957 Fiskabæcks Båtforening 
958 Hinsholmens Båtforening 
959 Saltholmens båtforening 
960 Segel Sållskapet »Frem« 
961 Tånguddens Båtklubb 
962 Ønnereds Båtlag 

NORSKE HAVNE: 
1001 Lier Bådeforening 11 



BACHER 
Stort udvalg af: 

Helly Hansen - Moncler - USA Marine 
Paul O'Shark - Henri - Lloyd - Bison - Levi's 

og mange flere! 

BACHER - bare bedre!!! 

10% til alle medlemmer af SSF på 
ikke nedsatte varer 

SCHILDER 
har åbnet en specialshop med 

Københavns største udvalg af 
Helly Hansen produkter på 

Nørre Voldgade 25 
(lige over for Nørreport Station) 

Besøg HH-shoppen! 
10% til alle medlemmer af SSF på 

ikke nedsatte varer 

J. P. Bacher A/S: J. P. Bacher 
Erhvervsbeklædning A/S 

Postboks 1909 Postboks 1733 
Torvegade 22 Ved Amagerbanen 13 
1023 København K 2300 København S 
Tlf. 31 57 45 02 Tlf. 31 54 49 85 
Fax 32 96 14 04 Fax 31 54 69 85 
Giro 3 02 40 67 Giro 3 49 95 53 

J. B. Schilder A/S: J.. B. Schilder A/S: 
Erhvervsafdelingen 

Frederiksborggade 15 Nørre Voldgade 25 
1360 København K 1358 København K 
Tlf. 33 12 20 58 Tlf. 33 13 62 87 
Fax 33 12 20 38 Fax 33 12 20 38 
Giro 5 42 24 93 Giro 5 42 24 93 

Støt vore sponsorer! 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Fliiggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

Amager 
banken 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til os 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

Amagerbanken 
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SUNDBY SEJLFORENINGS 

FAMILIESEJLADS 

AFHOLDES SØNDAG D. 21. JUNI KL 9.00 

Skippermøde kl. 9.00 i klubhuset med morgenandagt. Tag familien med — 
Ingen startgebyr. 
Efter sejladsen fællesspisning på prampladsen ved den nye flotte rygeovn. 
Foreningens ryge-eksperter vil i dagens anledning demonstrere deres færdig
heder med friske nyrøgede sild — hvis vejret tillader. 

SEJLBÅDE, MOTORSEJLERE, BESKØJTER o.lign. 

Alle kan deltage uden hensyn til målebreve m.m. Der sejles efter søvejsreglerne. 

Atter i år vil sejladsen byde på overraskelser som bekendtgøres på skipper
mødet kl. 9.00. Der vil blive præmier til alle deltagende fartøjer. 
Der sejles atter om vandrepræmien til bedste fartøj med ren pigebesætning, 
udsat af Svend Malm »Hov-Hov«. 

MOTORBÅDE 

Som tidligere år, vil der blive et par »Spasprøver« undervejs, så sejladsen ikke 
bliver for alvorlig - men vi skal selvfølgelig finde en vinder. 
Også her vil der være præmie til hvert deltagende fartøj. 

MØD OP OG FÅ EN SØNDAG MED FAMILIEN 

FAMILIE-REGATTAKOMITÉEN 
HANS & ELSE og MOTORBÅDSUDVALGET 

ÆRESDOMMER: JENS BOLDREEL, 
KASTRUP MARINE SERVICE 

kapsejlads 

KAPSEJLADS MAJ/JUNI 
Interne sejladser. 
Onsdag den 6/5 aftensejlads 
Onsdag den 13/5 aftensejlads 
Onsdag den 20/5 aftensejlads 
Onsdag den 27/5 aftensejlads 
Onsdag den 3/6 aftensejlads 
Onsdag den 10/6 aftensejlads 
Onsdag den 17/6 aftensejlads 
Søndag den 21/6 familiesejlads 
Onsdag den 24/6 aftensejlads 

Husk at tilmelde dig 
inden kl. 20.00 tirsdag. 
Læg tilmeldingen i postkassen til kon
toret. 

Andre sejladser 
Ynglinge stævne 9-10 maj 
McDonald Opti-stævne 30-31 maj 
IF/NF stævne 13-14 juni 
Match-race kredsmestersk.. 13-14 juni 

13 



Juniorafdelingen 

Monkey Cup for ynglinge 
d. 26.-26. april 1992. 
SSF stillede op med 3 ynglinge, 2 ju
niorbåde og en privat. Da det var VM-
udtagelse i Sundet (Svanemøllen), hav
de vi fredag aften lagt bådene i Helle
rup, så var der ikke så langt ud til banen, 
som blev lagt ud for Skovshoved Havn. 
Vi skulle have været 3 juniorbåde af
sted, men da Jackie (101) havde knæk
ket storsejlsfaldet, kunne han ikke nå, 
at få lavet det. Det var så kun Y24 og 
Y126 der var med. Vejret var nogenlun
de da det var let til frisk vind begge dage 
med regn og nogen sol. 
Der var tyvstart i fire sejladser, så vi 
kom hurtigt igang, det var nogle jævne 
sejladser, vinden sprang kun en lille 
smule en gang imellem, der var ikke så 
mange protester. 
Braskerne (Dracula) blev nr. 9 og Claus 
(Y 24) nr. 17 og (Y126) nr. 29. Claus 
(Y 24) og hans besætning er ved at være 
for gamle, så det er sidste år de kan 
komme med til VM, som juniorer, så re
sultatet var ikke det bedste da de skal 
være mellem de 15 bedste. 
En stor tak til Helmer og Britta, at de 
gad stå op og køre os til Hellerup og 
hente os igen når vi ringede. 

Med sejlerhilsen 
Henrik S., Mia H. 

Henrik H., (126) 

lllllllll 
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Månedens gæsteskribent! 
Eller månedens interview. 
Redaktionen indbyder på disse sider medlemmerne til at skrive om det der 
ligger dem på hjertet - rejseoplevelser - fritidsinteresser - og iøvrigt alt mel
lem himmel og jord, og som kan være af interesse for læserne 6g til gavn for 
Sundby Sejlforening. 
Skriv med den pen eller klo, som du har, vi skal nok sætte det sammen på den 
rigtige måde. 
Redaktionen vil ligeledes benytte disse sider til interviews med medlemmer 
og venner af SSF. 

Sommertogt med »Frida« 1990 

af Verner Poulsen 

13. juni 
Overligger- og dasedag. Vi snakkede om 
at leje cykler og køre øen rundt, da der 
var flere udlejningssteder i byen, og det 
var meget populært blandt turisterne, 
men vi fandt det lidt for dyrt, og der 
manglede måske også lidt energi. Vi 
fandt en solbeskinnet bænk på pladsen 
ved kirken. Her var byens mødested, og 
i et lille supermarked havde de kanon
kolde bajere, som vi skiftedes til at hen
te, altså Torben, Hardy og jeg, mens 
Bjarne gik lidt på sightseeing. Der var 
lidt køligt ved stranden, så den var helt 
tom, og vandet, fik vi at vide, var kun 
16°. Der var læ oppe på pladsen, hvor vi 
solbadede og så på franskmændene, 
der gik i timevis og spillede boule uden 
at blive trætte. 
Vi tog ombord og spiste til aften og 
planlagde at tage til La Ciotat næste 
dag. 

14. juni 
Vi hev ankrene kl. 9.00 efter morgenma
den og dampede af for motor uden vind. 
Vi rundede lige et par store katamara
ner, der lå og hyggede sig side om side 
uden for havnen - det lignede nogle, der 
kunne sejle stærkt, vi gættede på, at der 
skulle være noget ræs, da vi så flere af 
slagsen, eller også var der noget træf
stævne. 
Kl. 11.35 så vi delfiner og blev honoreret 
med en delfinbajer, og kl. 14.50 gik vi til 
kaj i marinaen. Det var begyndt at små
regne, da vi var lige uden for havnen, og 
da vi havde fået fortøjet i La Ciotat, fik 
vi lidt tordenregn, også så det væltede 
ned i tove, så vi var glade for at være 
nået i havn. Det gik over til bygevejr lidt 
senere, så vi kunne komme op og se lidt 
på byen og proviantere. 

La Ciotat var den første havn, jeg be
søgte i 1960, da jeg sejlede fra Marseille, 
og jeg husker den som en lille, hyggelig 
by, hvor vi lå langskibs ved en lille bro, 
og ret over for på kajen var der ligesom 
folkets park i Sverige, hvor ungdom
men dansede cha-cha-cha, barfodede 
på et træægulv til levende musik, der 
spillede »Cherie, je t'aime«, »Cherie,je 
t'adore«, som var ny og »in« dengang. 
Nu er der bygget et skibsværft å la 
B&W dér, hvor vores bro lå, og der kø
rer biler dér, hvor ungdomme morede 
sig. Skibsværftet er af en eller anden 
grund lukket efter at have fungeret om

kring 15 år. Det har givet 6000 arbejds
løse i byen, som ikke er ret stor, så det er 
jo noget af en katastrofe. 
Da det nu samtidig var regnvejr, kunne 
vi godt forstå, at folk så lidt sure ud, og 
vi bestemte os til at sejle videre næste 
formiddag til Cassis, som kun lå 7 sømil 
derfra. 

15. juni 
Vi fik (købte) et varmt brusebad i mari
naen for 7,50 frcs. om morgenen, og ef
ter morgenmaden gjorde vi sejlklar. 
Havnepenge for et døgn udgjorde 77,09 
frcs., d.v.s., 65 frcs. + 20% til skat. 

Indsejling til Cassis. 
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Dengang vi landede i La Ciotat, droppe
de vi krogen, men opdagede bagefter, at 
der var faste mooringer, og nu, da vi 
skulle have ankeret op, havde det selv
følgelig fisket en svær kæde, så Hardy 
måtte i dykkertøjet og frigøre det. Det 
klarede han hurtigt, men så ville moto
ren ikke starte, så han måtte ned og fin
de håndsvinget frem, og det lykkedes 
endelig at komme ud af havnen kl. 
10.40. 
Vinden var i snuden, så det gik for mo
tor alene de 7 sømil til Cassis. Solen 
skinnede, og der var livlig trafik i den lil
le havn, som var noget af en perle, så vi 
var hurtigt enige om at spendere en ek
stra dag her. Vi fik plads ved den stedli
ge yachtklub, hvor der var toilet, bad og 
50 meter derfra en herlig badestrand. 
Modsat side af havnen var gågade og 
promenade for hele byen om aftenen, 
og der var værtshuse side om side hele 
vejen langs havnen. 

16. juni 
Vi stod tidligt op og spiste morgenmad, 
da Bjarne og jeg havde bestemt at tage 
til Marseille og sørge for vore billetter 
til hjemrejsen med toget. Vi tilbragte 
det meste af dagen i Marseille, og jeg fik 
genopfrisket gamle minder fra vinteren 
1959-60, hvor jeg opholdt mig dér, indtil 
jeg sejlede derfra i midten af maj må
ned. 

Der er jo sket en del forandringer siden 
da såsom en tunnel under den gamle 
havn, og ved siden af Fremmedlegionen 
har de bygget et stort, grimt hotel på 
toppen af klippen, og mit stamværtshus 
var lavet om til en meget privat nat
klub, og den gamle havn havde fået en 
masse stikbroer over det hele undtagen 
enden af havnen oppe ved canebieren, 
hovedstrøget i Marseille, hvor alle ud-
flugtsbådene har reserveret pladser, 
som altid. 
Vi havde en fin dag og fik ordnet det, vi 
skulle. Havnepenge i Cassis var 90 frcs. 
om dagen, og da vi havde ligget her i 
halvandet døgn, var vi enige om at sejle 
for at spare de næste 90 frcs. 

17. juni 
Det lykkedes os at komme afsted lidt 
før kl. 8, og havnefogeden råbte ikke ef
ter os. Der var svag vind og noget dis, så 
vi sejlede for motor hele vejen. Vi sejle
de ind i Marseilles gamle havn, så Tor
ben fik set den, og derfra videre til Port 
Set. Louis ved Rhoneflodens udmun
ding, hvortil vi ankom kl. 17.45. Her lå 

Marseilles Havn. 

Marseille havn med megen trafik 
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flere både, som enten kom eller sejlede 
fra Rhone, blandt andre var her to dan
ske både, som vi fik en sludder med. 
Den ene var en Great Dane, som havde 
overvintret i Agvignon, og han sagde, at 
strømmen ikke var nær så slem, som vi 
havde regnet med, da floden er blevet 
tæmmet og udstyret med flere sluser 
op til Lyon. 
Efter aftensmaden tog vi storsejlet af 
og begyndte at lave klar til at få masten 
lagt ned. Vi var ovre og aftale med både
byggeren, som havde travlt med at hive 
master op og ned med sin elektriske 
kran, og han sagde, at vi bare kunne 
komme med skibet den næste dag. Vi 
blev så enige om at stå tidligt op og se, 
om vi eventuelt kunne nå til Aries. 

18. juni 
Da jeg vågnede og skulle på potten, var 
Hardy der allerede, skønt klokken kun 
var 5.30. Vi fikordnet morgenkaffen i en 
fart og fik købt de nødvendige kort for at 
navigere på Rhone- og Saone. Vi fik 
kontaktet slusemesteren og kom igen
nem som første båd ved nitiden, så da 
bådebyggeren ankom, var vi klar til det 
hele. 
Vi fik hurtigt lagt masten ned, og han 
fik sine 200 frcs., som det kostede, og vi 
fik et par pinde af ham, som passede til 
en saks agter, og forud kunne den hvile 
på søgelænderet. 

Kl. 10.45 kunne vi smide fortøjningerne 
og begynde sejladsen op ad Rhone. 
Det gik over al forventning, og vi fortø
jede uden på en amerikansk sejlbåd kl. 
16.00, og de var meget venlige til at tage 
imod vore fortøjninger. 
41 km havde vi sejlet op ad Rhonefloden 
fra Port Set. Louis til Aries, og Bjarne og 
jeg havde hermed gjort vores del af tu
ren, som forud aftalt, og vi havde jo lo
vet vore damer at være hjemme og pas
se på dem Set. Hans aften, hvor nogle, 
som bekendt, tager sig en lille flyvetur 
på kosteskafter. 
UNDSKYLD! - om igen: 
Vi savnede naturligvis vore koner efter 
at have været borte i godt 5 uger. 
Vi nåede at være lidt turister i Aries og 
Avignon og se de vigtigste gamle sevær
digheder, inden det gik hjemover med 
det fantastiske, franske hurtigtog. 
Torben og Hardy fortsatte turen op ad 
Rhone til Lyon, hvor Bjarne sejlmager 
og Mogens stod på for at gøre resten af 
turen hjem til S SF. 
Vi havde sejlet fra Laurion i Græken
land og til Aries i Frankrig, 1.120 sømil 
og haft en dejlig tur med en masse ople
velser, og resten af turen må en anden 
berette om. 
Hermed slut.... 

Verner 

Redaktionen takker hermed »Røde 
Verner« for hans beretning om turen 
med »Frida«. 

Redaktøren. 

Køb frisk morgenbrød 

hos Dorthe og Svend i 
Haveforeningen Amager 
Strand. 

Telf. 31 59 34 01 

Der er opsat møntbokse i 
baderummene. 

Poletter kan købes hos 
havnefogeden, Kirstine 
og på kontoret. 

Pris 5.- kr. 

Afsked på "Frida" på Rhonefloden i Aries 
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sejlerskolen 

Der er fuldt besat på alle hold, så efter-
tilmeldinger vil blive sat på ventelisten. 
Klargøring er nu næsten overstået, og 
der har været pænt fremmøde. Der er 
dog enkelte vi ikke har set eller hørt fra, 
og de pladser vil blive besat med folk fra 
ventelisten. 
På bagsiden af den udleverede holdlis
te er en aktivitetskalender for sejler
skolen. Der er et par aktiviteter som der 
allerede nu kan reserveres tid til i ka
lenderen. Den ene er søndags-sejladsen 
den 28/6-92 og den anden er weekend
turen den 28-29/8-92. 

Skolechefen 

Sejlerskolen 
Nu er navigationsundervisningen slut 
for vinteren 1991/92. Der var syv til ek
samen i »Dulighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere, teoretisk del«, alle har 
bestået. 
Tillykke til: Peter Smidt, Dorthe Ma
thiasen, Rolf G. Nielsen, Kenny Peder
sen, Sussi Heger, Heidi Christensen og 
Torben Christensen. 

Poul 

fra medlemmerne 

50 år 
Til bestyrelsen i Sundby Sejlforening, 
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed 
på min 50 års fødselsdag. 

Dan Knudsen 
Medl.nr. A825 

60 år 
Til alle vennerne i SSF 
Hjertelig tak til alle der var med til at 
gøre min 60 års fødselsdag til en ufor
glemmelig, minderig og »fed fest«. 
Tak til alle der begavede mig så overdå
digt. 
Også en stor tak til Kirstine og Tina, 
der i høj grad medvirkede til en vellyk
ket fest. 
En stor tak til SSF's bestyrelse der til
delte mig hædersnålen. Det var for mig 
et stort og stolt øjeblik. 
»Der fik I skovlen under mig«. 

Henning Skæg 
m/s Helios 

joller 

Oprydningsdag den 24. maj kl. 12.00, 
hvor vi vil rydde op på jolleplads, i jolle
hus og fjerne ubekendte joller! 
MØD OP! 
— og vi får lidt skik på stedet... 

Poul 

OBS! 
Bilparkering på pladsen er stadigvæk ikke tilladt 

Bestyrelsen 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

i. 

4. 

Lej med fuld kobsret 
Hos D:E:R kan du bade kobe og 

leje. Du kan starte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr. 

måned. Kober du sa senere, far du 

en stor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

Lej måned for måned 
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og 

HiFi måned for måned. Det gi'r 

dig mulighed for at afprove udsty

ret inden du beslutter dig. 

2, 

5, 

Fri service samme dag 
Gar dit TV i stykker eller trænger 

det f.eks. blot til at justeres en 

smule - sa ring inden kl. 10.00 og v 

loser dit problem samme dag. 

Fri ret til at bytte 
D:E:R's lejekontrakt binder dig 

ikke til een model. Du kan om

bytte modellen, nar du vil. 

3, Kæmpe udvalg 
Vælg TV, Video og HIF I  nyheder fr: 

topmærker som Bang & Olufsen, 

Finlux. Philips, Pioneer, JVC m.fl. 

VIDEO 
HI-FI-TV 

Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S. 

HØ 

Støt vore sponsorer! 
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Ship O' Højtaler 

Ship O'høj sommerture i Danmark 
Tag med Ship O'høj på sommertur i Danmark. 
Tur 1 går til Bornholm. Fra 11. juli til 24. juli 
besøger vi den smukke klippeø. Starten går fra 
Kerteminde mod Møn, det tidligere DDR og ende
lig Bornholm. På Tur 2, fra 25. juli til 7. august, 
sejler vi til Samsø, Jylland og Nordtyskland inden 
vi når Det Fynske Øhav. Yderligere oplysninger 
hos Jan Helles, Vestergade 77, 5000 Odense C, 
tlf 66 12 54 78. Biltlf. 3028 0955. 

Køb før 'søsonen' 
starter 
Drømmer du om en ny 
båd? Så kig der, hvor 
der er størst chance for 
at finde den. Danmarks 
største markedsplads 
for både er: Ship O'høj -
hver lørdag i Politiken. 

Ship O'høj Cup 
Politiken 1992 
Politiken og sejlklubben 
Lynetten indbyder til 
Politiken Ship O'høj 
Cup 1992 lørdag den 
12. og søndag den 13. 
september 1992. 
Stævnet, som er en 
kategori B sejlads, be
står af en distancebane 
på 10-13 sm lørdag 
eftermiddag og 2 
trekantbaner søndag. 
Sejladsen er åben for 
IOR-, Dansk Handicap 
(DH) 88-, entype-, 
klasse- og IMS-både. 
Oplysninger og tilmeld
ing: Ring til Klaus 
Barfoed, tlf. 33 15 76 47 
eller Politiken Marke
ting tlf. 33 11 85 11, 
lokal 597. 

Båddeling på skrift 
Få jeres aftale om båd
deling på skrift. Politi
ken har udarbejdet en 
standardkontrakt med 
de vigtigste fællesbe-
tingelser. Den fås gra
tis ved at ringe på tlf. 
33 11 85 11 lokal 775. 

Nyt fra de 7 have 
Er du hobbysejler, pro
fessionel eller bare sejl-
sportsinteresseret er 
der noget for dig - hver 
lørdag i Politiken. 
4. sektion af Danmarks 
største morgenavis er 
hver lørdag fyldt med 
både til salg, spænden
de artikler om søspor
ten, fra bl.a. Valdemar 
Bandolowski, og søny-
heder fra hele verden. 

powSjjgi 

Renlighed 
for 
fuld tryk! 
Politikens bådmarked 
Ship O'høj har indkøbt 
5 højtryksspulere. 
De udlånes gratis og t 
kan reserveres ved at § 
ringe til Politiken på ; 
hverdage 9-15 på ? 
tlf. 33 1185 11 lokal 775. I 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 86 
Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 31501978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 

Erna Christensen 31 593978 

Navneudvalg: 

Rasmus Bech 31594924 

Holger Nielsen 

Tilsynsførende 

med klubhuset 

• og festudvalg: 

Grethe Jacobsen 31501978 

Lillian Green Jensen 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31597995 

Skolechef: 

Johnny Pileborg 31950383 

Juniorleder 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Kontakt juniorlederen 32521605 

Målere 

Svend Heger 31596603 

Lars Schaldemose 31593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .. .. 31587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 315041 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 315801 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. . .. 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B, 1058 K 33133002 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 3287 0665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

O 
z 
CC 
LU 
* 
CC 
< 
CL 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. ^ 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. £C 

S A/fOffsettryk 
vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L Y 

N 
Januar X 11-15 X L Y 

N 
A 

Februar X 11-15 X 

L Y 
N n Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X 

L Y 
N s 

E 
R 

200 
April 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 
10-18 

9-15 
9-15 
9-15 

9-15 
9-15 
9-15 

E 
T 

s 
E 
R 

DK-1432 
København K 

Juli 
August 

10-18 
10-18 

9-15 
9-15 

X 
X 

T 
F V 

1 
Telefon 

September 13-18 9-15 X N 
S 

V 
1 31 57 61 06 

Oktober 
November 

- £ 13-17 
13-17 

- 13-17 

10-15 
10-15 

X 
X 

N 
S C 

E December 

- £ 13-17 
13-17 

- 13-17 11-15 X 

C 
E 

H ELLERS YACHTVÆRFT KAST RUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet 
Fredag den 7. august 1992 

er: 



fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde den 18. maj 1992 
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 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 21. 
april 1992 blev godkendt uden be
mærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Jollerepræsentanten Poul Hansen, har 
meddelt bestyrelsen at han på grund af 
sygdom, desværre ikke er i stand til at 
fortsætte som jollerepræsentant. Indtil 
videre vil juniorlederen Henrik Grave
sen være fungerende jollerepræsen
tant. 
Den 19. maj 1992 afholdes der stor
møde om Amagers udvikling. Fra SSF 
deltager næstformanden Ib Petersen. 
Tirsdag den 2. juni afholdes der møde 
i Ri veraudvalget, fra SSF deltager Ib 
Petersen. 
Arresø Sejlklub som har købt en yng
ling af SSF, har skænket foreningen en 
stander. 

Punkt 3 - Havn og plads 
De pæle som skulle flyttes, er nu fær
dige og pladserne til store både er nu 
klare. 
Havnepladser for sæsonen er uddelt. 
10 nye stikkontakter er blevet indkøbt 
til midterbroen. Endvidere vil der 
blive indhentet tilbud på el-arbejde på 
midterbroen. 
Der er stor tilfredshed med mastekra
nen efter at den er blevet repareret. 
Slæbestedet på Ndr. mole er i stykker, 

bestyrelsen vil indhente tilbud på repa
ration. 
På jollepladsen vil der blive lagt små
sten ud. 

Punkt 4 - Klubhus og fester 
Tilbud på rengøring af toiletter i gav
len af klubhuset i perioden den 1. juni 
til 1. september vil blive indhentet. 
Pinsemorgen er der traditionen tro 
morgenbord samt en lille en til halsen i 
jollehuset. Traktementet starter kl. 
8.00. Hornorkestret underholder. 

Punkt 5 - Sejlerskolen 
Begge både er i vandet og sejlklar, sæ
sonen er startet. 
Sejlerskolen har indkøbt værktøj og 
nyt tovværk. 

Punkt 6 - Juniorafdelingen 
Værktøjskasse samt en kasse med nød
udstyr er blevet stjålet fra afdelingen. 
Er der blandt SSF's medlemmer nogen 
der har bemærket noget vedrørende 
tyveriet bedes de kontakte juniorlede
ren. 
Produktionen af den nye yngling er i 
gang i Norge. Bestyrelsen har accepte
ret at købet finder sted nu. Så man mu
ligvis kan få båden allerede til efter
året. 
Masten til den nye yngling er indkøbt. 
Ynglingeafdelingen har afholdt en 
week-endtur som forløb over alt for
ventning. 

Punkt 7 - Kapsejlads 
Ynglingestævnet forløb fint, med stor 
tilslutning. 
Kapsejladschefen har fået en våbentil

ladelse, som man nu forlanger for at 
kunne indkøbe det materiale der skal 
bruges til startpistolen. 

Punkt 8 - Joller 
Jollepladsen skal fremover også benyt
tes til at sætte de små joller og motor
både i vandet. Når de små joller og mo
torbåde er på land, skal de placeres så
dan, at de står ud mod vandet. 

Punkt 9 - Motorbåde 
Familiesejlads vil blive afholdt den 21. 
juni. 

Punkt 10 - Sikkerhed 
Vagtsæsonen er forløbet godt. 
Der vil blive opsat yderligere 3 stiger 
på midterbroen. 

Punkt 11 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Eventuelt 
Lovændringsforslagsudvalget er ned
sat bestående af Ole Poul Petersen, 
Henrik Gravesen, Preben Jacobsen, 
Hans Guldager. Udvalget vil efter 
sommeren gå i gang med arbejdet, 
med at revidere vores love. 

Mødet slut kl. 21.30. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
sekretær 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER op 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Hf. 31-500504 
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Juniorafdelingen 
N 

Flydeprøver af Ynglinge 
Blop, hov hvad var det? Vores Yng
linge kunne heller ikke på trods af, at 
de havde det tidligere påbudte opdrift 
i sig. 
Hele historien startede sidste år i På
sken, da nogle Ynglinge ikke kunne 
flyde efter at de var bordfyldt. Proble
met blev slået stort op i Bådnyt, fordi 
Ynglingen er den mest udbredte juni
orbåd i Danmark. Den internationale 
Ynglinge Klub reagerede ved at ændre 
klassereglerne til, at bådene skal 
kunne flyde vandret med tre personer 
i når båden er fyldt med vand. 
Da vi første gang fyldte 126 med vand, 
måtte vi kæmpe en hed kamp for at få 
den ind på plads og op til overfladen 
igen. 101 hang meget med stævnen, 
men den kunne dog flyde uden de tre 
personer. 24 som her i foråret har fået 
lagt dobbeltbund i, kunne flyde bedre 
end de to andre men hang lidt bagtil. 
Næste dag købte vi en masse flydepu-
der, hvorefter alle både bestod. SÅ 
NU KAN ALLE TRE FLYDE. 
Claus, Martin og Nicolaj ville være helt 
sikre på at 24 kunne flyde, så de efter
prøvede den ved Sundbys VM-Udta-
gelse midt ude i Øresund. Det så me
get sjovt ud med en lille lyseblå båd 
nede i vandskorpen og en gul spiler 
som stod lige op i luften. Men den 
kunne flyde. 

Tonny 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Juniorudvalget: 
Henrik Gravesen 
Lillian Green 
Jan Knudsen 
Søren Jensen 
Lars Grønbech 
Tonny Povlsen 

32 52 16 05 
31 50 63 65 
32 52 72 87 
31 59 43 87 
32 84 20 02 
32 52 98 89 

Week-endtur til Taarbæk 
Lørdag morgen mødtes vi: 6 ledere og 
6 forventningsfulde optimistjollesejle
re, turen skulle gå til Taarbæk og om 
eftermiddagen til Dyrehavsbakken. 
Efter bådende var rigget til, måtte 
Henrik (næsten grædende) tage afsked 
med sin nyistandsatte båd. Der var 
frisk vind fra nord, og da vi satte forsej
let blev vi nødt til at tage et reb i stor
sejlet. Denne »kæmpe« opgave tog 
kun vores allesammens champingpong 
20 minutter. 
Efter et par timers kryds nåede vi 
Taarbæk havn. Der blev der spist fro
kost og nogle fik tørt tøj på. Om efter
middagen gik turen så til Dyrehavs
bakken, hvor det så ellers gik op og 
ned, frem og tilbage, og rundt og rundt 
og Da vi kom tilbage til havnen, 
hvor vi havde lånt klubhuset, grillede 
vi koteletter og pølser. Maden smagte 
fantastisk, gæt selv hvem der lavede 
den. Så blev det så tid til at lave numre 
for de små, for imens vi gjorde baks-
tørn, var der et par stykker som røg 
grillkul. Om aftenen efter vi var gået i 
seng, måtte den ene så på hospitalet 
for at få noget rent ilt i lungerne. Så 
næste gang vi skal på tur, har forman
den lovet os, at vi får nogle cigarer 
med. 
Næste morgen var alle friske, morgen
maden som Birgitte havde skaffet blev 
fortæret. Klubhuset blev ryddet og 
gjort rent. Ved tolvtiden gik vi en tur i 
skoven, hvor der blev spillet bold og 
meget andet. Efter frokosten gik turen 
mod Sundby på en pladt lænser i nogle 
store bølger. 
Da vi landede, stod der en del forældre 
og ventede. Der blev rigget af, hvoref
ter vi tog afsked med hinanden. Det 
havde været en god weekend, med 
masser af sol og sjove oplevelser som 
jeg sent vil glemme. 

Tonny 

Optimisterne »koksede« helt ud. 
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HT-Cup Referat af VM-Udtagelse i SSF den 9.-10. maj 1992 
HT-Cup var det første stævne som vo
res optimistsejlere skulle til. Vi star
tede med at klargøre bådene fredag af
ten, dette gav pludselig også anledning 
til at ukrudtet på jollepladsen skulle 
fældes. 
Lørdag morgen mødtes vi klokken 
08.00, hvor vi tog mod Kastrup med 
Tyveknægten og 4 optimistjoller. Sej
ladserne gik fint da det var rigtigt som
mervejr med 0-5 m/s. Og jeg syntes at 
vores sejlere klarede sig fint, selv om 
det var lidt svært at koncentrere sig i 
den tynde luft. Det var et velarrange
ret stævne, hvor HT havde sponseret 
madpakker til børnene om lørdagen, 
og om søndagen var der kage og soda
vand. Da vi tog hjem søndag aften, var 
alle godt trætte men den del erfaring ri
gere. 
Rent sportsligt gik det således: Car
sten blev nr. 4, Klaus nr. 6, Emil nr. 16 
og Thomas nr. 17 ud af 22 deltagere. 

Tonny 

VM-Udtagelse i Taarbæk 
I weekenden den 2.-3. maj var der 
VM-udtagelse i Taarbæk, det er bare 
et stævne ud af seks som vi sejler for at 
komme til VM. 
Lørdag morgen kl. 11.00 skulle første 
sejlads være igang, men Skovshoved 
havde desværre kapsejlads for Drager, 
så hele Ynglingefeltet tog og sejlede 
rundt på Dragernes bane, indtil en af 
Ynglingene fik øje på en lille prik ovre 
ved Sverige. 
Da vi endelig var samlet om den rigtige 
bane var klokken blevet kl. 12.00. 
Og da vi skulle til at starte havde dom
merne lavet startlinien så skæv at der 
skulle 4 omstarter til før de flyttede 
bagbord mærke. 
Vinden var SV 5-8 m/s, og vi sluttede 
som NR15 ca. Anden sejlads blev star
tet kl. 15.00, efter 3 omstarter. 
Vi var i mål som NR 15 ca. 
Søndag morgen kl. 10.00 var tredje sej
lads igang. Banen var lagt helt inde 
under land, vinden var V 5-10 m/s. 
Efter første mærke lå vi nr. 5, og vi 
holdt placeringen i mål. Det var bare 
guf. 
Fjerde sejlads gik kl. 12.30, og vi run
dede første mærke som nr. 10, og holdt 
denne udmærkede placering i mål. 
Vi sluttede sammenlagt som nr. 14 i 
stævnet, det var lige på vippen til VM. 

Hang Loose 
Team 24 

(Det gule lyn) 

Lørdag den 9. maj startede et af årets 
store begivenheder i SSF. VM-udta-
gelse af Yngling 1992. 
SSF's Junior afdeling blev repræsente
ret af alle tre både, YD-24, VD-101 og 
VD-126. 
Om lørdagen meldte Kastrup Luft
havn at der ville komme byger og at 
vinden ville komme op på 10 m/s, i pu
stene 18 m/s. På trods af dette mente 
dommeren, Ole Poul Pedersen, at der 
skulle startes. 
Alle tre både fra SSF, sejlede ud sam
men med ca. 35 andre både. YD-101 
fandt dog hurtigt ud af, at det blæste 
for meget og vendte derfor om og sej
lede ind, men på grund af et mindre 
uheld blev de senere trukket ind af en 
båd ovre fra fiskeriforeningen. Tak for 
det. 
YD-24 og YD-126 startede derimod og 
ved Topmærket havde YD-24 så flot 
en placering, som nr. 3. Desværre så 
man lidt efter at YD-24's gule spiler 
gik ned, idet de lavede en spiler kæn
tring. 

Sidste båd YD-126 var derfor den ene
ste båd der fuldførte lørdagens sejlads, 
dog ikke uden problemer. En af de 
mest omtalte er nok en uventet mand 
overbord da Juniorudvalgets Tonny 
Poulsen helt ubevidst hoppede i van
det med et pumpehåndtag i hånden, 
om han ville tømme Øresund fortæller 
historien intet om, han blev dog reddet 
og båden gik i mål som en flot nr. 15. 
Søndag den 10. maj var vinden 7-8 m/s, 
og solen skinnede, derfor blev de plan
lagte sejladser fuldført uden nogen 
problemer og YD-24 forelagde nogle 
flotte placeringer henholdsvis som nr. 
4 og nr. 7 også YD-126 forelagde et par 
pæne placeringer, en 22. og en 12. 
plads. 
Resultatet blev til en 13. plads for YD-
24, YD-126 blev nr. 15. Sidst, næsten, 
blev YD-101 der med en 26. og en 25. 
plads blev nr. 29 i det samlede resultat. 
38 både var tilmeldt. 

Med sejler hilsen 
YD-101 

Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter; 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddei 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425, 

1 2 - 2 5  H K  k r .  4 6 0 ,  
2 6 - 4 5  H K  k r .  5 2 5 ,  
46 - 75 HK kr. 650, 
80 -120 HK kr. 825, 

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 
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Sundby Sejlforening - den 9.-10 maj 1992 
Yngling Stævne - Yngling 

38 både deltog i Yngling Stævnet den 9.-10. maj 1992. Der blev gennemført en sej
lads første dag, anden sejlads blev skudt af da vinden var oppe på 23 s/m. 
Om søndagen var vinden mere moderat og der blev gennemført 2 sejladser. 
Se placeringen på de første 15 både. 

Resultatliste uden fratræk Olympisk pointsystem 

Sejlnr. Navn Klub 12 3 Point Plc. 

22 Mikkel Elmer 
Allan Dam 
Mads Vilsbæk 

RKS 8 3 1 19,7 1 

121 Thomas Gullacksen 
Morten Lunow 
Jacob Guhle 

KDY 9 2 2 21,0 2 

152 Christian Rasmussen 
Morgen Reinholt 
Thomas Hartvig 

RKS 1 6 6 23,4 3 

63 Claus Brask Thomsen 
Axel Brask Thomsen 
Søren Elsborg 

SSF 10 5 3 31,7 4 

138 Niels Gramkov Johansen 
Sverre Holdt 
Sebastian Andreassen 

SKS 4 10 5 34,0 5 

144 N. C. Andersen 
Daffy 
Calle 

KDY 3 15 4 34,7 6 

13 Mads Møllgaard 
Dorthe Nielsen 
Gustaf Jespersen 

YF 6 7 9 39,7 7 

151 Dean Olsen 
Michael Bandmark 
Mikkel Bro 

TS 5 11 13 46,0 8 

136 Claus Høj Jensen 
Bo Andersen 
Buddy Melchior 

KDY 2 1 DSQ 48,0 9 

132 Rasmus Fredsted 
Hans Løber 
Christian Stærmose 

KDY 7 17 8 50,0 10 

5 Peter Gøthche 
Anders Rehfeld 
Uffe Dreiser 

KDY 14 9 14 55,0 11 

29 Henrik Sørensen 
Jørgen Arildslund 
Casper Fischer 

TS 13 8 21 60,0 12 

24 Claus Zastrow 
Nicoline Clausen 
Martini Yversen 

SSF DNF 4 7 66,0 13 

MØN RUNDT 
SSF - 70 ÅR 

Kapsejladsen - Møn 
rundt vender tilbage 
Sundby Sejlforening arrangerer i an
ledning af 70 års jubilæet i 1993 den po
pulære sejlads der har ligget stille i 
nogle år. 
Sejladsen finder sted i dagene 13., 14. 
og 15. august 1993 og adskiller sig i 
mange henseender fra de tidligere 
Møn" rundt sejladser. 
Der røres ikke ved selve kapsejladsens 
grundelement, nemlig Møn" rundt og 
med Møn" om styrbord. Starten finder 
ligeledes sted fredag eftermiddag og 
slutter i løbet af søndagen. 
Deltagergebyret er i anledning af 
Sundby Sejlforenings 70 års jubilæum 
fastsat til kr. 70,00 pr. fartøj, hvilket er 
noget af en sensation i dagens Dan
mark. 
Sejladsen vil være åben for alle kapsej
lende fartøjer med en dybgang under 
1,85 meter der arrangeres særlige star
ter for skolefartøjer og flerskrogsbåde. 
70 års jubilæet vil også præge kapsej
ladsen på anden vis end lige netop del
tagerprisen, der vil således samme dag 
som sejladsen afsluttes blive afholdt 
præmieuddeling med tilhørende god 
gammel-daws sejlerfest i Sundby Sejl
forenings klubhus. 
Selve starten på kapsejladsen finder 
sted udfor Københavns Rivierakyst 
(Amager Strand) og der vil her være 
ideelle muligheder for 10.000 tilskuere 
til at overvære begivenheden. 
Det bliver muligvis den sidste kapsej
lads sydpå gennem Sundet i mange år. 
Den kommende Øresundsforbindelse 
med tunnel dæmnings og brobyggeri 
vil lægge sig hindrende i vejen for ar
rangementer af denne karakter. 

Møn" Rundt komiteen i 
Sundby Sejlforening 
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Alle så vi 
pinsesolen »danse«! 
Formanden Preben Jacobsen bød de 
morgenfriske velkommen til tonerne 
af »I østen stiger solen op« som det al-

~ tid velspillende Hornorkester bød på. 
y > , Det var en helt fantastisk morgen, so-

len skinnede fra en skyfri himmel og 
alle de svenske gæster og gæsterne fra 
Helsingør blev mødt af et overdådigt 
morgen »ta' selv« bord med dejlige 
rundstykker, ost i ruller, spegepølse, 
leverpostej samt marmelade der var 
endog cacaomælk og juice til børnene. 
I dagens anledning blev der stillet 
nogle spande på bordene, så hvis man 
syntes om dette morgenbord, ikke at 
forglemme Brændevin og Gammel 
Dansk, kunne slippe en skærv, hvor 
evt. overskud ville gå til svagfører-
festen. Vi af gæsterne puttede penge i. 
Der var det traditionelle »Amerikan-
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ske lotteri« med fine præmier, som 
både svenske og danske nød godt af. 
Tænk at vinde brændevinen til Pinse
frokosten! Herligt! 
Efter dette morgenbord kunne der kø
bes øl og vand, vel at mærket iskoldt, 
takket være Steen der kl. 5.00 om mor
genen kørte til Østerbro for at hente is 
til at køle læskedrikkene ned med. Tak 
til Steen. Der var en præmie til den der 
kunne gætte hvor mange svenske både 
der var i havnen. Den nærmeste med 
et gæt på 100 både vandt en flaske 
Gammel Dansk. Det var selvfølgelig 
en svensker der gættede rigtigt. Det 
rigtige tal var 114 både, optalt lørdag 
aften. Der rettes en særlig tak til Claus 
Steffensen fra Bageriet Napoli for le
vering af morgenbrød og til alle hjæl
perne på denne fine morgen som blev 
et tilløbsstykke og succes 



Sundby Sejlforening - den 30.-31 maj 1992 
McDonald's Cup - A Optimister 

Foreløbig resultatliste uden fratræk 

Sejlnr. Navn Klub Point Plc. 

6702 Kasper Uhd Jepsen ØSF 25,0 1 
6922 Anders Lynghøj Jense ØSF 26,7 2 
6821 Henrik Poulsen ØSF 29,0 3 
6885 Kenneth Bloch-Petersen ØSF 31,0 4 
6701 Kamilla Bach ØSF 33,1 5 
6923 Peter Havn SKB 36,7 6 
6869 Filip Mandrup ØSF 40,4 7 
6106 Sebastian Nissen SES 50,7 8 
6968 Thor Andersen KS 59,0 9 
6205 Thomas Christensen DS 64,0 10 
5943 Lasse Vibe SKB 68,0 11 
5554 Dirch Petersen DS 73,0 12 
6658 Hendrik Hansen SSF 77,0 13 
6343 Jesper Kristoffersen TES 79,0 14 
6405 Anne Persson ØSF 81,5 15 
6342 Marius Vendelbo TES 84,5 16 
5564 Rolf Njor Jensen SKB 95,0 17 
5444 Hans Henrik Appel DS 108,0 18 
5779 Christian Thygensen DS 108,0 18 
6333 Bjarne Nielsen SKB 108,0 18 

Sundby Sejlforening - den 30.-31 maj 1992 
McDonald's Cup - B Optimister 

Foreløbig resultatliste uden fratræk 

Sejlnr. Navn Klub Point Plc 

6153 Allan Tønnensen SKB 8,7 1 
6696 Bo Rasmussen KS 34,7 2 
6932 Lars Aanestad KS 35,0 3 
6433 Bo Steffensen KS 36,0 4 
4966 Brian Tønnensen SKB 40,4 5 
6934 Dan Rasmussen KS 42,7 6 
5751 Martin Scag'ensstierne SKB 44,7 7 
4960 Inge Schiødt FD 50,0 8 
6293 Esben Rosenlund ØSG 53,4 9 
4821 B. Christian Carlsen DS 64,0 10 
111 Christian Søgaard Hansen SS 67,0 11 
17 Maja Hjort Larsen SS 75,0 12 
3 Ditte Skov ASS 82,0 13 

5102 Lars Hansen ASS 84,0 14 
6 Jesper Skjoldborg ASS 92,0 15 

112 Alan Kligert SS 92,0 15 

Set. Hans Aften i Sundby Sejlforening 
Musik i klubhuset: 19.00-24.00 

Bål: 21.30 
Festudvalget 
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Sundby Sejlforening - den 30.-31 maj 1992 
McDonald's Cup - C Optimister 

Foreløbig resultatliste uden fratræk 

Sejlnr. Navn Klub Point Plc. 

6010 Kristoffer Markwardt KS 17,7 1 
5540 Kim Frandsen KS 24,7 2 
6306 Klaus Mikkelsen SSF 34,7 3 

63 Henrik Bulow KS 37,7 4 
5885 Christian Gosmer ØSF 39,4 5 
5886 Martin Egelund ØSF 41,0 6 
6461 Christina Andersen KS 44,7 7 

8 Martin Bech SSF 50,0 8 
5803 Anna Øster KS 67,0 9 
3818 Oliver Resag ØSF 71,0 10 

643 Carsten Hansen SSF 73,7 11 
6341 Henrik Plum KS 76,0 12 
4112 Martin Mauritzen DS 80,0 13 
6158 Michael Nielsen SSF 81,0 14 
5872 Jacob Sporen Fieder SSF 89,0 15 

601 Tom Gallus KS 91,0 16 
6307 Thomas Pedersen SSF 94,0 17 
6089 Eva Persson SSF 95,0 18 
2300 Anders Find DS 102,0 19 

Jesper Andersen ASS 106,0 20 
Paustian ØSF 106,0 20 

646 Jesper Weelander KS 116,0 22 

LØRDAG DEN 15. AUGUST 
1. Fællessejlads. 

2. Navigationssejlads. 
Begge sejladser går til BÅTKLUBBEN MALMOHUS. 

Skippermøde kl. 09.30 for begge sejladser. 

SPISNING - MUSIK - DANS 
i Malmohus Båtklub kl. 19.00 

Menu: 

KREBS og SILD å la SVENSKA 
drikkevarer medbringes 

Der sejles hjem søndag - man returnerer efter eget 
ønske. Deltagergebyr / spisning pr. person: Kr. 100,-

inkl. morgenmad søndag 

Tilmeldingslister i mellemgangen ved kontoret. 
Alle er meget velkomne - så husk datoen og 

mød op til en festlig week-end. 
Motorbådsudvalget 

KREBSE-KALAS! 

S 
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til orientering 

08 
Sejlerudsigter 
Danmarks Meteoroligske Institut ud
vider sin service for sejlerfolket. 
I sejlersæsonen vil fritidssejlere kunne 
få meget detaljerede udsigter for Øre
sund, den vestlige del af Limfjorden, 
Århus Bugt samt Lillebælt ved at ringe 
til DMI's betalingstelefonsvarer. 

Udsigterne udarbejdes for følgende 6 
områder: 
Område 1: Farvandet mellerm Hel

singør, Gilleleje og Kul
len. 

Område 2: Sundet fra Helsingør til 
København. 

Område 3: Sundet fra København til 
Stevns og Falsterbo. 

Område 4: Limfjorden vest for Ag
gersund. 

Område 5: Århusbugten. 
Område 6: Lillebælt fra Vejle Fjord 

til Als. 

Områdeudsigterne vil informere om 
vindforhold, vejret og sigtbarhed. For 
områderne 2-3 tillige om vandtempe
ratur og strømforhold, og for område 4 
strømforhold. Desuden vil samtlige 
udsigter medtage helt aktuelle vindob
servationer fra relevante observations-
steder. 
Udsigterne udarbejdes 4 gange i døg
net: kl. 7 gældende til samme dags af
ten, kl. 10 gældende til midnat, kl. 15 
gældende til næste dags morgen, og kl. 
19 gældende for natten og dagtimerne 
næste dag. 

Eksempel: 
Udsigt for Sundet mellem Helsingør 
og København, udsendt kl. 10 og gæl
dende til midnat: 
Langs den danske kyst: Omkring mid
dag vest eller skiftende, 0-3 m/s. I løbet 
af eftermiddagen ventes nord for 
Rungsted nordvest, 2-5 Syd for Rung
sted omkring syd eller skiftende, 0-3, 
mod aften syd og sydvest, en overgang 
2-6, men efter solnedgang aftagende. 
Solrigt vejr og temperatur op til ca. 15 
grader. 

Langs den svenske kyst: Vest og syd
vest, 2-5, der i eftermiddag drejer mod 
nordvest og tiltager til 5-10, kraftigst til 
aften. Efter solnedgang aftagende til 
under 5. Tørt og solrigt, temperatur på 
ca. 12 grader. 

Kl. 8 havde 
Nivå Bugt V 3 m/s 
Orja VSV 4 m/s 
Oskarsgrund V 3 m/s 
Ved Drogden var 
vandtemperatur 11 grader 
strømmen .... N-gående 0,5 knob 

Serviceordningen vil gælde i perioden 
1. april til 31. oktober. 

Tjenesten kosten 7,95 kr./min. 

Sådan gør du: 
Tast 90 23 23 21 

og derefter 

1 for område 1 
2 for område 2 
3 for område 3 
4 for område 4 
5 for område 5 
6 for område 6 

Danmarks Meteoroligske Institut. 

Støt vore sponsorer! 

BACHER 
Stort udvalg af: 

Helly Hansen - Moncler - USA Marine 
Paul O'Shark - Henri - Lloyd - Bison - Levi's 

og mange flere! 

BACHER - bare bedre!!! 

10% til alle medlemmer af SSF på 
ikke nedsatte varer 

SCHILDER 
har åbnet en specialshop med 

Københavns største udvalg af 
Helly Hansen produkter på 

Nørre Voldgade 25 
(lige over for Nørreport Station) 

Besøg HH-shoppen! 
10°/o til alle medlemmer af SSF på 

ikke nedsatte varer 

J. P. Bacher A/S: J. P. Bacher 
Erhvervsbeklædning A/S 

Postboks 1909 Postboks 1733 
Torvegade 22 Ved Amagerbanen 13 
1023 København K 2300 København S 
Tlf. 31 57 45 02 Tlf. 31 54 49 85 
Fax 32 96 14 04 Fax 31 54 69 85 
Giro 3 02 40 67 Giro 3 49 95 53 

J. B. Schilder A/S: J.. B. Schilder A/S: 
Erhvervsafdelingen 

Frederiksborggade 15 Nørre Voldgade 25 
1360 København K 1358 København K 
Tlf. 33 12 20 58 Tlf. 33 13 62 87 
Fax 33 12 20 38 Fax 33 12 20 38 
Giro 5 42 24 93 Giro 5 42 24 93 
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havn og plads 

F— 

M M M  
U U J r 

> 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen 
har kontortid: 
Mandag - torsdag kl. 14.30 -15.30 
Fredag kl. 14.00 -15.00 
Telefon: 31 58 14 24 

Ordensreglement 
PLADSEN 

§i 
Adgang til foreningens område 

Adgang til foreningens område er for
budt uvedkommende. 
Medlemmer skal nægte enhver ad
gang, som ikke på fyldestgørende 
måde kan opgive, hvem vedkom
mende søger. 
Låger og porte skal være aflåste i h.t. 
bestyrelsens bestemmelser herom. 
Ethvert medlem er ansvarlig for fami
liens og besøgendes opførsel overalt 
på foreningens område. 
Al cykel- og motorkørsel på havne
pladsen er forbudt, undtaget herfra er 
transport af varer til klubhuset og far
tøjer. 
Cykling og kørsel tillades på nordre 
mole langs skurene ad asfaltvejen til jol
leskur - jolleplads. 
Cykler og knallerter skal henstilles på 
de af bestyrelsen anviste pladser. Cyk
ler og knallerter, der henstilles uden
for disse pladser, fjernes uden ansvar. 
Hunde, som medtages på foreningens 
område, skal føres i snor. 

§ 2  
Renholdelse 

Al urenlighed overalt på pladsen og i 
havnen er strengt forbudt. 
Affald og ubrugelige ting skal anbrin
ges i de anbragte affaldsbeholdere. 

Henstilling 
Vi henstiller, især til de mandlige med
lemmer, om at forrette deres nødstørft 
på et dertil indrettet sted, i stedet for at 
gøre det: Bagved både, på både eller 
bukke på pladsen. 

Bestyrelsen 

Jørgen 
Sauffaus 
Memorial 

Mange af vore medlemmer har vi set gå bort i dette forstadie til den egent
lige sommer, pludseligt og i mange tilfælde uforståeligt for familie og ven
ner. 

Jørgen var en af dem. Trods sin ikke helt unge alder, syntes han befriende 
fri for alskens sygdom, både de alvorlige og de ubetydelige, og med et frisk 
syn i modereret form på livets glæder uden at gå for vidt. Uanset modgang 
eller medgang i livets gøremål, altid det samme afdæmpede og velover
vejende rolige gemyt. 

Jeg lærte Jørgen at kende i min formands-periode og senere som redaktør 
af vort blad. Han havde sin egen virksomhed der var en af de første her
hjemme, der indførte fotosats til tidsskrifter bogfremstilling og reklame
trykning. Det var derfor helt naturligt, at Jørgen på et tidspunkt og i samar
bejde med Arne Olsen Offset overtog fremstillingen af SSF bladet, og der
med var med til at give bladet det udseende og lay-out som kendetegner 
bladet idag. 
I forbindelse med bladet har periodens redaktører altid kunnet støtte sig til 
Jørgens sprogbegavelse, så selv de skrækkeligste manuskripter i hans hånd, 
blev læseværdige. 

En anden fremragende evne Jørgen var i besiddelse af var den musiske. 
Han har gennem årene i samarbejde med Otto frembragt adskillige melo
dier til SSF sangkoret »Hopla Pigerne«, og deltog indtil kort før sin død ak
tivt i sangkorets mange aktiviteter og gøremål, hans bortgang bliver svær at 
erstatte. 

Med disse ord om en bortdragen medlem og ven, ønsker venner og ikke 
mindst sangkoret, det bedste for hans hustru Rita og børn. 

Hans Guldager 

t 

Tak 
Til alle vennerne i SSF. 
Hjertelig tak for jeres deltagelse i vor 
store sorg. 

Med venlig hilsen 
Erik, Ole & Rita Sauffaus 
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motorbåde 

DMU-medlemmer kan afhente Dansk Søsports-
kalender på kontoret torsdage i kontortiden hos 

motorbådsrepræsentanten/havneudvalget. 

KMY i Kastrup afholder navigationssejlads: 
Onsdag den 12. august kl. 18.00 
Onsdag den 26. august kl. 18.00 
Intereserede SSF'ere er meget velkomne. 
Telefon, klubhus: 3150 06 :16. 

Ib Petersen 
Motorbådsrepræsentant 

Kontoret er lukket hele juli måned. 
Bestyrelsen 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

i. 

4. 

Lej med fuld kobsret 
Hos D:E:R kan du bade kobe og 

leje. Du kan starte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr, pr. 

måned- Kober du sa senere, far du 

en stor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

Lej måned for måned 
Hos D:E:R kan du leje TV. Video og 

H1F1 måned for måned. Det gi'r 

dig mulighed for at afprove udsty

ret inden du beslutter dig. 

2. 

5, 

Fri service samme dag 
Gar dit TV i stykker eller trænge 

det f.eks. blot til at justeres en 

smule - sa ring inden kl. 10.00 og * 

loser dit problem samme dag. 

Fri ret til at bytte 
D:E:R's lejekontrakt binder dig 

ikke til een model. Du kan om

bytte modellen, nar du vil. 

3, Kæmpe udvalg 
VælgTV, VideoogHiFi nyhederfr, 

topmærker som Bang & Olufsen. 

Finlux. Philips. Pioneer. ]VC m.fl. 

VIDEO 
HI-FI-TV 

Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S. 

HØ 

sejlerskolen 

Sejlerskolen 
Så fik vi bådene i vandet, rigget til og 
næsten som planlagt, begyndte at sejle 
i starten af maj. 
Tyveknægten har i år fået næse på 
stævnen for at dække over de mange 
småskrammer der efterhånden var 
kommet. Fint stykke arbejde af Hans 
Olsen og Bjarne Larsen. 
Øveballen har fået repareret stævn -
beslagene, som tidens tand havde gna
vet i. Michael Frænkel har stået for 
den reparation, så nu kan de beslag 
holde i 50 år til. 
Sejlerskolen holder ikke sommerluk
ket, men da der sikkert er nogle der 
skal på ferie, er det elever og instruk
tører på de enkelte hold, der selv afta
ler hvornår de holder sommerferie. 
Søndag den 21. juni er der familiesej
lads og alle på sejlerskolen er vel
komne til at deltage. Tilmelding i løbet 
af ugen op til sejladsen og holdforde
ling om søndagen. 
Søndag den 28. juni vil vi forsøge os 
med en søndagssejlads Saltholm rundt 
for sejlerskolen. 
Der er skippermøde søndag morgen 
kl. 9.00, derefter sejles syd om Salt
holm til sejlunionens udlagte bøje på 
østsiden af Saltholm. 
For at det ikke skal blive alt for kede
ligt, er det meningen at der skal løses 
opgaver undervejs, så alle færdighe
derne fra vinterens slid med navigation 
og tovværk bliver brugt i praksis. 

Skolechefen 

Støt vore sponsorer! 

Støt vore sponsorer! 
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HUSK! OLD BOYS stævne den 22.-23. august 1992. 
Nærmere herom ved opslag. 

2. pinsedag fyldte »Røde Verner« 60 år. Han ønskes hjertelig til lykke. 
.. Redaktionen 

fra medlemmerne 

Tak 
Hjertelig tak for venlig deltagelse. 

Maria, Karl Pedersen og børnene 

Tak 
I anledning af at jeg den 10. juni har 
stået »foran masten« i 25 år bringer jeg 
en tak til bestyrelsen for opmærksom
heden. 

Med sejlerhilsen 
Plambech 

Tak 
Tak til Eurosails for vores 2 nye opti-
sejl. Sejlene står meget flot og vil blive 
benyttet på 2 af vores bedste joller. 

Juniorlederen 

50 år 
Til vennerne i SSF. 
Hjertelig tak for opmærksomheden 
ved min 50 års fødselsdag. 

A 975, Torben Tipsmark 

Hjertelig tak 
Hjertelig tak til SSF's bestyrelse, 
Strandjægerne og alle vennerne i SSF 
for al den opmærksomhed der blev til
delt mig i anledning af min 50 års fød
selsdag. 
Maler Flemming 

Medlem nr. 1075 
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* Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j 

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Flligger byggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

TT 

l£ Amager 
banken 

Amagerbanken 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til oe 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJUFORIENING 
Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelsat 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 86 
Havnekontoret 31 5814 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 31501978 

Næstformand, Motortoådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær: 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 

Erna Christensen 31 593978 

Navneudvalg: 

Rasmus Bech 31 594924 

Holger Nielsen ...31953689 

Tilsynsførende 

med klubhuset 

-og festudvalg: 

Grethe Jacobsen 31501978 

Lillian Green Jensen ...31506365 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31597995 

Skolechef: 

Johnny Pileborg 31950383 

Juniorleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Kontakt juniorlederen 32521605 

Målere 

Svend Heger 31596603 

Lars Schaldemose .. 31593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .. .. 31587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 31504101 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 31 58 01 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. . . . 3151 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 
Havnegade 37 B,1058 K 33133002 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32870665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 

CC 
DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. ^ 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 
Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

SMQffsettryk 
vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP 31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 
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HELLERS YACHTV/ERFT KASTRUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra redaktøren: Dead line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 28. august 1992 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde den 15. juni 1992 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus og fester 
Punkt 5 Sejlerskolen 
Punkt 6 Junioraf delingen 
Punkt 7 Kapsejlads 
Punkt 8 Joller 
Punkt 9 Motorbåde 
Punkt 10 Sikkerhed 
Punkt 11 Bladet 
Punkt 12 Evt. 
Fraværende: Lillian Green på grund af 
ferie. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 18. 
maj 1992 blev oplæst og godkendt 
uden bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
skrivelser. 
I møde den 19. maj 1992 om Amagers 
udvikling frem til år 2000 deltog næst
formanden. Fra folketinget deltog 
Birthe Weiss og fra Københavns kom
mune deltog overborgmester Jens 
Kramer Mikkelsen. 
På mødet udtalte en af politikerne, at 
Ørestaden muligvis flyttes, samt at 
Nord/Syd trafikken ikke skal føres 
gennem byen (eksempelvis) fra Hel
singør. 
Rivieraplanen realiseres samtidig med 
den faste forbindelse til Sverige. Evt. 
med ændringer. 
Den 2.6.1992 var der møde i Rivie-
raudvalget, som består af 24 klubber 
med tilsammen ca. 5000 medlemmer. 
Emnerne på dette møde var: 
• Sydhavnsklubberne samt Broen/ 

Kastrup håber at få chancen for at 
flytte til Holmen 

• Banebro over Kalvebodløbet. 
• Der er i øjeblikket forskning vedrø

rende gennemstrømningen i Øre

sund. Disse forsøg skal danne 
grundlag for, hvordan det skal være 
efter bygningen af tunnel-bro. Man 
siger at man skal lande på »0« det vil 
sige at gennemstrømningen af vand 
ikke må ændres efter bygningen af 
Øresundstunnelbroen. 
Der skal være høring om rivierapla
nen den 10. juni 1992. Udvalget fik 
på dette møde forsamlingens fulde 
støtte til at Rivieraplanen evt. ryk
kes mod øst og i øvrigt forhandle sig 
frem til det bedst mulige for de im
plicerede klubber. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Havneudvalget har set sig nødsaget til 
at meddele en bådejer fra S/K Øst, at 
han på grund af dårlig opførelse ikke 
er ønsket i SSF. En motorbåd der var 
stjålet fra Prøvestenen er fundet i SSF 
og afleveret til ejeren i god behold. 

Punkt 4 - Klubhus og fester 
Nye vinduer er isat i Pejsestuen. Ren
gøring på udvendige toiletter fungerer 
godt. Håndtørrer og møntautomat til 
bad fungerer på både Nordre og 
Søndre mole. 
Pinsemorgen forløb over al forvent
ning. Der var fremmødt ca. 300 med
lemmer og gæster. Vejret og stemnin
gen dejlig. Sankt Hans aften vil der 
være musik i klubhuset. 

Punkt 5 - Sejlerskolen 
Materialer til reparation af teltet er 
blevet indkøbt. Vognen til Spækhug
geren er ved at blive lavet. 

Punkt 6 - Juniorafdelingen 
En optimistjolle vil blive istandgjort 
med Den Danske Bank som sponsor. 
Optierne sejler mandag, tirsdag og 
torsdag, der er stadig ledige pladser. 
Optiudvalget mangler trænere og bro
vagter. 
Fællestræning med Kastrup Sejlklub 
vil blive forsøgt etableret. 
Claus Z., Martin I. og Nicholas C. er 
blevet udtaget til VM i ynglinge i 
Østrig. 
Sejladser med seniorer i vore Ynglinge 
forventes at starte i løbet af ganske 
kort tid. 
Den nye Yngling er bestilt og forven
tes klar til afhentning i midten af sep
tember på værftet i Norge. 
Y 101 har lånt den nye rig, da den op
rindelige er itu og skal repareres for ca. 
6.000,- eller helt udskiftes. 
Halvtaget er blevet brugt til støbear-
bejde af ukendt, som desværre ikke 

har ryddet op efter sig. Juniorafdelin
gen henstiller derfor at brug af afdelin
gens faciliteter kun må finde sted efter 
forudgående aftale med juniorlede
ren. 
Foran juniorhuset vil der blive udlagt 
grus. 
Punkt 7 - Kapsejlads 
Til MacDonald stævnet var der til
meldt 57 både, hvilket er meget flot. 
Familiesejlads finder sted søndag den 
21. juni. 
Onsdagssejladserne forløber plan
mæssigt, men tilslutningen kunne godt 
være meget større. 

Punkt 8 - Joller 
Der har været jollesamling og der er 
flyttet noget om på jollerne, men pro
blemet jolleplads er langt fra ordnet 
trods rimelig god aktivitet er der fort
sat rodet og alt for mange joller mang
ler årsmærker. 
Vi vil forsøge at etablere et jolleud
valg. 
Joller uden årsmærker vil uden yderli
gere varsel blive fjernet. 
Jollepladsen vil blive opdelt i joller og 
småmotorbåde så flere kan benytte 
jollepladsen til isætning og optagning 
af både. 

Punkt 9 - Motorbåde 
DMUK afholdt møde den 23. maj 
1992. Her blev der advaret mod de 
mange nye sømærker i den Svenske 
Skærgård. DMUK mangler 2 supple
anter til bestyrelsesarbejdet - interes
serede bede henvende sig. 
Flakfortet: Rockkoncert den 15. au
gust og dansk/svensk navigationssej-
lads den 22. august. 
BMK - besøget i pinsen forløb plan
mæssigt. 42 BMK'ere deltog i fælles 
flæskestegsspisning - de elsker Kirsti
nes flæskesvære. 

Punkt 10 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Bladet 
Bladet har engageret en ny sætter: 
Keszler Fotosats. 

Punkt 12 - Eventuelt 
Der må stadig ikke cykles på nordre-
og søndre strandmoler. 

Mødet slut kl. 22.00. 

Preben Jacobsen, formand 

Aase Schou, sekretær 
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Sommerlejr i Skanor 
Alle kan nu sige, at de har en brugt 
sommerferie til salg, men det har været 
den bedste sejlersommer nogensinde 
vejrmæssigt, sol og lune aftener i mas
sevis. 
Vi har også overstået vores sommerfe
rie, 5 uger i Skanor, pragtfuldt, selvom 
man må sige 75 svenske kroner om da
gen er i overkanten. For få år siden, 
regnede man ikke havnepenge, som en 
post på feriebudgettet, men det er det 
blevet når man betaler over 2.000 
svenske kroner, desværre. 
Vi fik i den 1. uge af juli den glæde, at 
se Østersøkredsens sommerlejr i Ska
nor, 22 dejlige unger og 10 pragtfulde 
ledere hyggede sig med at sejle og bade 
i dette smukke område. Det var meget 
positivt, det gik lige efter en snor. Stor 
ros til lederne der havde styr på det 
hele. Klubhuset var som blæst hver 
dag, så vi er stolte over at være med
lemmer af SSF og Skanor bådklub. 
Tak for en god oplevelse. 

Medl. nr. 502 og Redaktøren 

- Nyåbnet 
HH® 

HellyHansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 HellyHansen 

SCHILDER 
Nørre Voldgade 25 

1358 København K 

Telefon 33 12 62 87 

BACHER 
SCHILDER 

Københavns største og flotteste udvalg 

o pa 

Nørre Voldgade 25 
(lige overfor Nørreport Station) 
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Gummibåd.. Havets motorcykel!! 
Det er snart 20 år siden jeg fik min 
gummibåd, den var et lille vidunder 
med 3,5 HK motor og kunne bære 4 
personer, den holdt ca. 12 år og havde 
et meget barskt liv, den blev bl.a. ned
frosset i isen i en af de strenge isvintre 
i starten af 80'erne. Efter den lille 
gummibåd havde jeg en Finn-jolle og 
fik sejlet ret meget i den men da det så 
var tid til at passe skole og arbejde blev 
der ikke meget tid til at sejle og jeg var 
jo osse født med benzin(diesel) i blo
det, interessen for sejlsport var også 
aftagende INDTIL ... en meget ivrig 
herre blandt sundbyere kaldet TATO-
SVEND en sommer-søndag morgen 
ca. kl. 05.30 ringede og spurgte om jeg 
ville købe hans gamle gummibåd, som 
han lige havde fået tilbage efter at den 
havde været stjålet, men jeg skulle da 
også lige have en tur inden jeg be
stemte mig, så hvis jeg lige ville 
komme ned til SSF med det samme 
(kl. 06.00) så vi kunne tage en tur. Den 
tur er den hidtil bedste tur jeg har haft, 
jeg blev vist at det var en dejlig tur
båd, man kunne stå på vandski, ligge 
og drive, sejle ind til Saltholm på lavt 
vand og det bedste af det hele var at 
den ikke bruger særlig meget benzin og 
der findes nu også motorer som kan 
køre blyfrit, så hvilken en dejlig måde 
at have et fartøj. Der blev hurtigt lavet 
en aftale om at jeg kunne købe Svend's 
gamle gummibåd og en motor hos 
Brøndbyøster MotorService. 
Der er nu gået fire år og jeg har udskif
tet Svend's gamle gummibåd til en ny 
og har haft mange gode timer i min 
gummibåd i SSF, der er idag 4-10 ak
tive gummibåds sejlere, men som så 
mange andre mindretalsgrupper har vi 
da osse vores problemer med folk som 
siger at det ikke er en båd og den ikke 
er et passende fartøj, men det har da 
også sine gode sider som f.eks. at man 
ikke behøver at betale havnepenge i 
KYRKABACKEN og den havnefo
ged kender alle vist, om end så ihvert-
fald af omtale. Gummibåde er faktisk 
et meget sikkert fartøj, men som med 
alle andre fartøjer skal man kunne 
sejle den og ikke bringe sig selv i fare, 
man udfordrer jo ikke naturen for det 
er farligt, men det er også sådan at hvis 
man laver fejl evt. sejler for stærkt i 
forhold til vejret, så mærker man det, 
og får kontant afregning i form af klask 
i bagen og dermed stryger det behage
lige og dette skaber en naturlig lige
vægt når man sejler, (fortsættes næste side) 



Men nu må læserne da endelig tro at 
det kun er fryd og gammen, en gummi
båd skal som så mange både også ved
ligeholdes den skal pudses, og der skal 
løbende repareres og forbedres på bå
den samtidig med at motoren skal til 
service og justeres for det går jo ikke at 
enten motoren går i stå ude på søen, el
ler at man pludselig opdager at båden 
er gået i en limning midt i sæsonen for 
så skal man jo på »værft«. Jeg har i år 
brugt ca. 2 uger på at få min båd i sejl
klar stand, fordi jeg havde ladet den 
ligge i vandet og dermed fået skaller på 
bunden af båden og det er ikke sundt 
for en gummibåd, hvis uheldet er ude 
skal man være meget forsigtig med at 
tage dem af for de kan faktisk lave hul 
i materialet som båden er lavet af. Ma
terialet som en gummibåd er lavet af er 
også ret vigtigt, det skal være meget 
stærkt og ikke det samme som de gum
mibåde som man kan købe i legetøjs
butikker er lavet af, materialet som en 
stor »rigtig« gummibåd er lavet af be
står af et »lærreds« lag med en speciel 
type gummi på begge sider, hvad ma
terialet så end hedder, så er det samme 
princip der går igen i de fleste af gum-
mibådsmateriale, det har da også for
skellige navne som f.eks. Hypalon, 
Strongan og Cadet stof, disse forskel
lige typer af materialer kan være svære 
at skelne fra hinanden og jeg skal ikke 
komme ind på hvad der så er det bed
ste, for det ville være som at starte en 
religionskrig . . . 
Som så mange andre, der har den 
samme type båd er der også et særligt 
fællesskab mellem os der har gummi
båd og vi har længe haft en lyst til at 
starte en klub for gummibåds ekvilibri
ster, men der var faktisk en svensker 
som kom os i forkøbet og lavede det 
store arbejde, det er at starte en klub 
for gummibåds indehavere, så skulle 
der være nogen i det ganske Danske 
Land, som er interesseret i at kontakte 
nogen med viden om gummibåde eller 
medlemskab i Svenska (snart nordi
ske) Gummibåds Klubben kan de bare 
kontakte os som sejler gummibåd i 
Sundby via SSF eller direkte til: 
Skandinaviske Gummibådsklubb 
c/o Fred Lundberg 
PL: 6421 Åspinge 
242 95 Hørby 
Sverige. 

Henrik Jacobsen, 
Medl. nr. 837 

Juniorafdelingen 

Første halvdel er 
overstået 
Første halvdel af sæsonen er overstået 
og vi er igang med de sidste måneder 
med varmt vejr. 
De forgangne måneder har været præ
get af sol og sommer, men også af flere 
forsøg på ændringer i juniorafdelin
gen. 
Kritikken fra mange sider er blandet, 
men lad mig slå fast at det går den rig
tige vej - men ikke tilfredsstillende i 
forhold til indsatsen! Vi må stramme 
grebet noget mere og vise at vi kan leve 
op til de krav der må stilles til en junio
rafdeling. 
Som de fleste ved er der nu bestilt en 
ny Yngling som skal afhentes i Norge 
ultimo september, hvorefter vi selv 
skal lave en del arbejde på båden inden 
den skal i vandet - formodentlig først 
til foråret. 
Jeg har deltaget i DM for Ynglinge i 
Skælskør, for at få nogle ideer til den 
nye båd og for at genopfriske mit 
kendskab til denne klasse. Når den nye 
båd er hentet vil der blive lavet et ar
bejdshold til at udføre arbejdet på 
denne båd; Der må forventes at det 
også bliver de samme personer som 
skal sejle den nye båd i næste sæson. 
Efteråret byder desuden på almindelig 
sejlerskole, kapsejladser, Saltholm-
stur, Åbent Hus arrangement, Junior
fest og en masse andet, faktisk burde vi 
også gå igang med nogle hårdt trængte 
reparationer på flere både, bl.a. vores 
optimister, men der er som bekendt 
meget lavvandet i afdelingens kasse, 
hvorfor vi nok må trækkes med proble
merne frem til først på året 1993. 
Senior sejlerskole i YD 101 er startet i 
august måned som forsøg, men det vil 
ikke komme til at påvirke afdelingens 
medlemmer, da vi i såfald vil stoppe 
igen. 
Ynglingesejlerne, er for sløve når det 
gælder den ugentlige sejlerskole, og 
det kniber stadig med at forstå de gode 
gamle udtryk: RYD OP, LÆG PÅ 
PLADS, OSV.! Det ser jeg gerne en 
ændring på meget hurtigt. 

Optimisterne sejler for det meste flit
tigt, men der er for mange der tager sig 
en »hviledag« uden at give besked til 
trænerne, ligesom det kniber med at 
møde op til tiden. Desuden vil det 
være dejligt, hvis forældrene vil del
tage lidt mere i optimistarbejdet, det 
er næsten Tordenskjolds soldater der 
møder op og giver en hånd med. 
Kort sagt, jeg skal se en større opbak
ning fra afdelingens medlemmer i de 
kommende måneder! 

Med sejler hilsen 
Henrik Gravesen 

Juniorleder 

DM - Ynglinge 1992 
i Skælskør 
YD 24 deltog med en noget speciel be
sætning, bestående af: Henrik Scharff 
(Junior), Tonny Povlsen (Juniorud
valgsmedlem) og Henrik Gravesen 
(Juniorleder). 
Af naturlige grunde havde vi ingen 
træning fået før sejladserne og formå
let var da også primært at deltage, 
hvorfor vi ingen forventninger havde 
om placeringerne. 
Sejladserne var præget af springende 
og ustabilt sejlervejr, og efter aflysning 
af fredagens to sejladser fik vi da også 
kun med held gennemført 5 sejladser. 
YD 24 sejlede for det meste med en 7 
år gammel fok, og vi måtte da også 
stille os tilfredse med en samlet 19. 
plads efter 27., 19., 19., 18. og 10. 
plads. 
Claus Z., der lige er vent hjem fra VM 
i Østrig sejlede med YD 63 som hen
tede en 10. plads i det samlede resul
tat. Lars G. havde indlogeret sig hos et 
par piger fra Hvidovre og sejlede dem 
hjem med en 31. plads. Der var 48 del
tagere, og ikke uventet blev det den 
nye verdensmester Christian Rasmus
sen, der vandt i meget overbevisende 
stil. 
Jeg selv fik god mulighed for at tale 
med nogle af de gamle rotter og se lidt 
på de nye både, og bl.a. på KDY's ny
istandsatte både, så jeg har den bedst 
mulige baggrund inden den nye båd 
skal monteres. 

Henrik Gravesen 

6 



Seniorsejleskole i 
Yngling 1992 
Nu har der været talt om dette emne i 
nogle måneder, men af flere årsager er 
det ikke blevet til noget. 
Men - Men, Nu er vi altså igang selv 
om vi har lidt problemer med at skaffe 
trænere, da det desværre er de samme 
som må klare arbejdet med optimister
ne, hvor vi også mangler hjælpere. 
Der er mange der har meldt sig til dette 
sejlerskoleforsøg, hvilket er meget po
sitivt og jeg håber så at vi sammen kan 
få noget godt ud af det. 
Hvis der er flere der ønsker at prøve 
dette ekstra tilbud og speciel sejlertræ-
ning kan jeg normalt kontaktes på 
kontoret torsdage kl. 19.00 til 20.30. 
Det skal dog bemærkes at dette tilbud 
rettes mod 2. eller 3. års sejlerne der 
ønsker at lære om f.eks. spilersejlads, 
trim eller kapsejlads. 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 

Juniorleder 

Old Boys Cup, et lille suk 
fra Juniorlederen 
Traditionen tro afholdes Old Boys 
Cup i klubbens Ynglinge den 22. og 23. 
august. 
Et meget populært stævne som natur
ligvis skal holdes i hævd; alligevel vil 
jeg godt bede deltagerne om at passe 
på vores både som i forvejen trænger 
kraftigt til en kærlig hånd og en pose 
guld, og vi har kun hånden tilbage! 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 

Juniorleder 

Huggert Pokalen 
den 13.-14. juni 1992 
To Junior besætninger fra SSF deltog, 
YD-126 med Henrik Heger, Martin 
Karlsen og Mia Kristensen og YD-101 
med Jackie Henriksen, Jacob Bryden-
felt og Lars Akkerman. 
Om lørdagen var der kun en sejlads. 
YD-126 sejlede flot og fik en 6. plads. 
Alt imens YD-101 dummede sig og 
kom 10 minutter forsent til start, dette 
resulterede i en 23. plads. 
Om søndagen skulle det så vise sig, om 
YD-126 kunne holde den flotte stil. 
Første sejlads om søndagen startede 
kl. 13.00, efter et par timers udsættel
se. 

YD-101 havde problemer kort tid for 
start og startede derfor 2 minutter se
nere end alle andre. YD-126 sejlede 
flot og taktisk korrekt, hvilket blev be
lønnet med en 3. plads, YD-101 fik sig 
derimod en næse og blev nr. 16 i mål. 
3. og sidste sejlads skulle så være en be
kræftelse på at YD-126 havde fortjent 
deres placeringer. Imens YD-101 
skulle vise at de også kan lidt. 
3. start gik uden problemer for YD-
101 og de lå derfor 3'er ved topmær
ket, YD-126 havde valgt den forkerte 
fløj og lå langt nede i feltet, men på 
sidste opkryds valgte de sammen med 
et par andre, at sejle langt ud på den 
ene fløj, hvorefter de sejlede sig op på 
en 5. plads. Hvilket var en stor præsta
tion. YD-101 fik en fjerdeplads som 
hjalp lidt på deres selvtillid. 
I det færdige resultat stod YD-126 på 
en fjerdeplads og YD-101 på en nien
deplads, heldigvis slog de feltets ene
ste svensker. 

Med sejler hilsen 
Juniorerne 

VM i vindstille... 
Intet VM for Ynglinge-både uden del
tagelse af sejlere fra SSF. I år deltog i 
Ginger Claus Zastow, Martin Iversen 
og Nikolaj Clausen, mens Brian Fri
sendahl sejlede med den tidligere ver
densmester Niels Chr. Andersen og 
Mads Damsgaard fra KDY. Lars 
Grønbach gastede hos Erik Hansen og 
Jesper Harsberg fra Kastrup. 
Sejladserne foregik på den lille sø 
Traunsee i Østrig, og i de 10 dage vi var 
dernede var det kun muligt at sejle i ca. 
21/2 dag, hvor kun 5 ud af 7 planlagte 
sejladser blev gennemført. 
De 5 sejladser foregik alle i vind på 
mellem 0 og 4Vi m/s! Der var masser af 
tyvstarter i alle sejladser på grund af en 
utrolig kort startlinie til de 50 star
tende både. Det var dog mere end ube
gribeligt, at kun meget få blev dømt for 
tyvstart, hvoraf Ginger meget heldigt 
blev dømt for en hård 5 min. 
Vindspring på op til 40 grader var helt 
normalt, ligesom både på samme kurs 
kunne sejle på forskellige halser blot få 
meter fra hinanden. Det var muligt, at 
tage/tabe 30 både på ingen tid, og in
gen placering var sikker før man kryd-
serde mållinien, som typisk lå midt i 
søen, hvor der kun sjældent kom en 
lille tynd vindstribe. 

Placeringsmæssigt skilte 6 både sig 
hurtigt ud bestående af Chr. Rasmus
sen (Rungsted), Claus Høj Jensen 
(Jyllinge), 3 østrigere og Jørgen Ring 
(KDY). Chr. Rasmussen vandt flot på 
en god bådfart, gode taktiske placerin
ger, gode starter og fremfor alt held i 
de afgørende situationer. Det bedste 
eksempel på heldet var på sidsteda
gen, hvor en 6. sejlads blev startet, og 
hvor Claus Høj og de 3 østrigere var en 
sømil foran med Chr. Rasmussen langt 
nede i feltet. Sejladsen blev underligt 
nok skudt af på lænserne, mens der var 
vind. Årsag: et vindspring ! ! 
For Ginger blev det til en samlet place
ring som nr. 27, Lars Grønbech blev 
nr. 24 og Brian Frisendahl nr. 20. 
Specielt Ginger havde en utrolig god 
bådfart, startede pænt midt på linien 
hver gang og slog godt. men i de afgø
rende situationer var det tydeligt, at 
der mangler VM-rutine. Til næste år 
bliver placeringen sikkert meget bed
re. Lars Grønbech i Kastrupbåden var 
også af og til fremme, men også for 
dem var det første gang. Brian Frisen
dahl, som tidligere har vundet sølv og 
bronze havde heller ikke heldet med 
sig, og tyvstarter. 720 graders vendin
ger, en for tung båd, forkerte sejl etc. 
giver ikke metal i et VM-felt. 
Kapsejladsmæssigt var det hele meget 
kompliceret og hvis de planlagte sidste 
2 sejladser var blevet gennemført 
kunne både fra nr. 8 til nr. 30 skifte 
placering, så tæt var hovedfeltet, som i 
alle sejladser var meget samlet. Så der 
var ikke råd til fejltagelser. 
Ellers var arrangementet perfekt med 
øltelt, østrigsk hornmusik, lederhose, 
solskin, perfekt campingplads, god 
stemning blandt sejlerne, forfærdelige 
pølser med sauerkrat, hviledag med 
besøg i saltminer, tømmermænd og 
meget, meget mere. 
Turen frem og tilbage foregik uden 
problemer i gode biler fra Finn Jørgen
sen og Autonorden. Tak for hjælpen. 
Alle Sundbyerne er enige om, at næste 
år i Hellerup skal vi nok vise de andre 
hvordan en Yngling skal sejles. 

Med sejler hilsen 
Yngelinge-sejlerne 

Støt vore sponsorer! 
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HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FlUggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. TIf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. TIf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. TIf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til os 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

TT 

l£ 
Amager 
banken 

Amagerbanken 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons j 

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

8 



til orientering 

Nye medlemmer 
A 34 Henning Hansen, 

Vejdammen 78, GI. Holte 
A 133 Jan Vangstrup, 

Blykobbevej 28, Kastrup 
A 138 Svetlana Divljakovic, 

Væbnervej 5, Kbhvn. NV 
A 145 Jimmi Bodal Franch, 

Keplersgade 20, Kbhvn. S 
A 218 Mogens Hansen, 

Valby Langgade 162, Valby 
A 270 Johnny Sørensen, 

Evald Grigsgade 14, Kbh. 0 
A 342 Frederik Rostrup, 

Egilsgade 44, Kbhvn. S 
A 401 GunnheidurM. Magnusson, 

Lergravsvej 37, Kbhvn. S 
A 402 Ole Jørgen Larsen, 

Brøndumvej 11, Vanløse 
A 410 Bill Johannes Jensen, 

Lundtoftegade 57, Kbh. N 
A 424 Benno Berg Staal Johansen, 

Kirkegårdsvej 5, Kbhvn. S 
A 439 Michael Bode, 

Italiensvej 12, Kbhvn. S 
A 452 Henrik Planck Pedersen, 

Såpassagen 6, Kbhvn. 0 
A 465 Jens Chr. Milbrat Stenfadt, 

Strandvejen 99, Hellerup 
A 479 Mikkel Lykke Petersen, 

Genuavej 19, Kbhvn. S 
P 1138 Zvonimir Divljakovic, 

Væbnervej 5, Kbhvn. NV 
J 1501 Karina Wigh Jørgensen, 

Feldborgvej 11, Kastrup 
J 1504 Mich. Gensmann Nielsen, 

Røde Mellemvej 142, Kbh. S 
J 1505 Louise Ditmar, 

Iranvej 16, Kbhvn. S 
J 1515 LianYang, 

Dalslandsgade 8, Kbhvn. S 
J 1521 Toivo Hiljander, 

Engkrogen 40, Søborg 

Slettede medlemmer 
pr. 1. juli 1992 
A 34 Jesper Møller, 

Westend 3,1., Kbhvn. V 
A 218 Claus Chr. Olsen, 

Gimles Allé 3 A, Kbvvn. S 

A 223 Bolette Møller Christensen 
Prinsessegade 13, Kbhvn. K 

A 267 Jess Thomsen, 
Reberbanegade 52, Kbh. S 

A 396 Kurt Ervin Schmidt, 
Ahorngade 10 C, Kbhvn. N 

A 403 Jesper Albrechtsen, 
Skøjtevej 46, Kastrup 

A 408 Erik René Bjørn, 
Hyben Allé 68, 2., Kastrup 

A 415 Leo Svendsen, 
Byglandsgade 9,1., Kbh. S 

A 496 Frank Nørmark Jensen, 
Sydstrandsvej 1 B, Dragør 

A 509 René Folke Larsen, 
Tårnvej 517, Rødovre 

A 623 Jan Christensen, 
Drogdensgade 9, st., Kbh. S 

A 911 Freddy Andersen, 
Hellestedvej 20, Brønshøj 

A 1029 Kåre Mogens Lønholt, 
Peder Lykkesvej 23, Kbv. S 

A 1038 John Wennemoes Nielsen, 
Etonvej 8, Kbhvn. S 

P 1202 Anne Ravnholt Mortensen, 
Holmbladsgade 22, 3., S 

P 1220 Poul Nielsen, 
Kastrupvej 316, Kastrup 

P 1276 Kurt U. Vørs, 
Sundparken 27, Kbhvn. S 

P 1282 Marie Eskildsen, 
Højbjergvej 35, Herlev 

J 1524 Nina Christiansen, 
Ladefyldevej 17, Hvidovre 

M 1620 Kristian Glysing, 
Ågården 63, 2., Ishøj 

M 1625 Jon Christensen, 
Backersvej 108, Kbhvn. S 

Pressemeddelelse 
Politiet kommer 

Politiet kommer til regionsfinalen i 
Hafnia Cup (DM i Match Race 1992) 
ved Flakfortet den 29.-30. august 
1992. 
Ved Østersøkredsens udtagelses-
stævne i Sundby Sejlforening vandt 
mandskabet fra Politiets Idrætsfor
ening - Sejlsportsafdelingen, alle sine 6 
matcher. 
Det betyder, at holdet, der består af: 
Patrick Sebbelov, Kurt Rasmussen og 
Sten Mikkelsen, vil være blandt favori-
terne, når de møder hold fra Køge 
Bugtkredsen, Sydstævnskredsen og 
K.D.Y. 
På anden- og trediepladsen i de meget 
tætte og spændende sejladser, der fo
regik i International Yngling, var hol
dene fra Sundby Sejlforening og Sejl
klubben Lynetten. 
Sunderbyerne, Claus Brask Thomsen, 

Jan Knudsen og Axel Brask Thomsen, 
der er erfarne Yngling-sejlere, har sta
dig chancen for deltagelse, da de sam
men med de øvrige toere skal sejle 
kvalifikationssejlads den 24. juni. 
Yderligere oplysninger kan fås hos: 
Ole Poul Pedersen 
telefon 31 24 57 59 eller 
31 10 6011 # 330. 

fra Berlingske Tidende 

| Kend søvejsreglerne er et godt råd, 
stærkt og detailleret gennemgået i en 
artikel i motorbådsklubbernes blad 
»Fritid til Søs«, hvor forfatteren 
Bjarne Sibbern Larsen minder om, at 
de første søvejsregler i oldtiden var 
gældende for mennesker, der sejlede i 
udhulede træstammer, og fra Romer
rigets tid kendes loven: »Hvis et skib 
forliser som følge af kollision, skal 
begge kaptajner henrettes, thi der er 
plads nok til at sejle udenom«. 

• Sejlerne får stadig mere ud af at be
søge Flakfortet - »sejlernes egen ø«. 
Der tilføres mere jord til dette kun
stige kanon-fundament - og »Opera
tion Jord« fortsætter - og der er plantet 
3.800 vildroser på skrænterne for at 
holde på sandet. Restaurantionsfor-
holdene forbedres stadig, og flere fest
arrangementer er i år sikret til afhol
delse på fortet. 

• Sejlerturister i Svendborg og på de 
sydfynske øer får i denne sæson en sær
lig tryksag på 36 sider udleveret med 
mange nyttige oplysninger, med ajour
førte havne - og bykort samt kalender 
for de begivenheder der finder sted i 
sommerens løb. 

Det var måske en god ide til Amager -
klubberne som service til gæstesejlerne. 

Redaktøren 

Støt vore sponsorer! 
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kapsejlads 

Kapsejladser - August/september 
5. august Aftensejlads kl. 19.00 

12. august Aftensejlads kl. 19.00 

15. august Klubmesterskab 

22.-23. august Old Boys (se nu at få tilmeldt jer) 

26. august Aftensejlads kl. 19.00 

Interessen for lørdags sejlads er meget lille, DERFOR fortsætter vi aften-
sejladserne ind i september, men med den ændring at vi starter kl. 18.30. 

2. september Aftensejlads kl. 18.30 

9. september Aftensejlads kl. 18.30 

16. september Aftensejlads kl. 18.30 Slut for denne sæson 

19. september Ballad-Alb. Exprex-Accent Stævne 

20. september Forterne rundt 

Tak for denne sæson - Birgitte 

joller 

Jolleafdelingen 
De fleste bjørne er ufarlige, men de 
kan ikke lide at blive forstyrret i deres 
hi. 
Jolleafdelingens repræsentant i besty
relsen har måtte trække sig og hans ar
bejdsområde er lagt over til juniorle
deren indtil videre. 
Dette betyder bare ikke nødvendigvis 
at jollesejlere ikke skal overholde for
eningens vedtægter, men det betyder 
sandelig heller ikke at der fortsat kan 
arbejdes på at forbedre forholdene for 
jollesejlerne. 
Trods utallige opfordringer, person
lige henvendelser m.v. skulle der altså 
ubehagelige (for alle) metoder i brug 
for at få jollesejlerne op af liggestole
ne. 
Jeg har læst og hørt den kritik der er 
kommet i sommeren, og jeg forstår 
godt at nogle føler sig trådt over tæer
ne, desværre er der nogle som må bære 
det tunge læs ligesom der nok også er 
nogle som er klar over at de har båret 
for lidt! ! ! 
Jeg kan forstå, efter samtale med flere 
jollesejlere, at der er mulighed for at få 
nedsat et jolleudvalg til at tage sig af af
delingens interesser i det daglige - i 
samarbejde med undertegnede (itv.) -
og derfor har jeg indkaldt til JOLLE-

MØDE, MANDAG DEN 24. AU
GUST 1992 KL. 18.30 

Med venlig hilsen 
Henrik Gravesen 

<§! 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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havn og plads fra medlemmerne sejlerskolen 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen 
har kontortid: 
Mandag - torsdag kl. 14.30 -15.30 
Fredag kl. 14.00 -15.00 
Telefon: 31 58 14 24 

Pladser uddelt i 1992 
Medl. 
nr. Navn Indmeldt 

Plads 
nr. 

A 566 Gert Rasmussen 07-04-46 152 
A 174 J.Jørgensen 10-02-76 158 
A 1076 Verner Dvoracek 03-06-76 180 
A 119 Michael Ronild 17-02-77 218 
A 798 Torben Hansen 10-03-77 132 
A 644 Lars Schaldemose 14-04-77 25 
A 859 Martin Friis 01-09-77 6 
A 871 Per Lauring 01-09-77 11 
A 1028 Frank Andersen 27-10-77 161 
A 78 Kaj Mogensen 24-11-77 139 
A 304 Niels Bo Schmidt 02-03-78 131 
A 741 Herm. Mortensen 06-08-79 90 
A 593 Jan Nielsen 15-11-79 140 
A 954 Steen Jensen 17-04-80 135 
A 658 Freddy Thorsen 19-02-81 241 
A 23 Sv. Albrechtsen 06-02-86 245 
A 22 Caubert Petersen 03-05-90 243 

* 

Week-end tur 
Den 29.-30. august er der weekendtur 
for sejlerskolen. Der er skippermøde 
ved skolebådene lørdag kl. 9.00, hvor 
det besluttes hvorhen vi skal sejle. 
Forplejning er som sædvanlig op til 
den enkelte selv at sørge for. Den for
ventede hjemkomst er Sundby søndag 
kl. 18.00 

Duelighedsprøve 
Tilmelding til duelighedsprøven skal 
være senest den 1. september. 
For dem der skal op til prøve vil der 
blive arrangeret et kursus i fritidsfartø-
jets maskineri. 
Kurset bliver afholdt søndag den 6. 
september kl. 10.00 i Green House, og 
der er mødepligt for prøve aflæggere 
men alle elever på sejlerskolen er vel
komne. 

Fremmøde 
Det er iøvrigt en dårlig vane at undlade 
at melde afbud, hvis man er forhindret 
i at komme til de almindelige sejlafte
ner. Så derfor husk at give besked til 
instruktøren eller en anden på holdet, 
så instruktør og hold ikke kommer til 
at vente forgæves. 

Skolechefen 

SSF 
Tak for jeres opmærksomhed ved Carl 
Jensen's bisættelse den 1. juni 1992. 
Også tak for jeres flotte reception for 
ham på hans 90 års fødselsdag, der glæ
dede både ham og os meget. 

For familien 
Ib Kristensen, SKB 

Hej SSF 
Hermed vil jeg sige SSF hjertelig tak 
for den store hjælpsomhed og hurtige 
indsats, da min far blev syg under fami
liesejladsen. Det er helt sikkert med
virkende til, at han allerede i dag har 
det meget bedre. 
Endnu engang tusinde tak. 

Karlig hilsen 
Lotte Woltemaht 

Tak 
En tak til Kristine og Vennerne i SSF 
for opmærksomheden ved min 50 års 
fødselsdag. 

Edel (Stork) 
Medl. nr. 0028 

Tak 
Tak til alle de fremmødte der gjorde 
dagen til en uforglemmelig oplevelse, 
og tak for de mange dejlige gaver. 

»Røde Verner« 

60 år 
Tak til alle vennerne i SSF for op
mærksomheden ved min 60 års fød
selsdag. 

»Snuller Poul« 
Medl. nr. A671 

Sælges 
Pressenings-stativ alminium med tele
skopstænger til 27-30 fods båd. 
Sælges for 3.000 kr. 

L. Jakobsen 
Tlf. 42 16 4722 

Sælges 
Volvomotor MD 32 med BW-gear. 
Kørt 650 timer. Renoveret for 12.000 
kr. Kan prøvesejles. Meget fin stand. 
Pris kr. 35.000 kr. 

Henvendelse tlf. nr. 43 53 03 10 
efter kl. 18.00 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER °T 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 * DK-2770 Kastrup 

Tie. 31-500504 
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Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddei 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26 - 45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 86 

Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 
Preben Jacobsen 31 501978 

Næstformand, Motorbådsrepræsentant og Vagtchef: 
Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 
Erna Christensen 31 593978 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 594924 
Holger Nielsen 31 953689 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Grethe Jacobsen 31 501978 
Lillian Green Jensen 31506365 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31 597995 

Skolechef: 

Johnny Pileborg 31950383 

Juniorleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 
Kontakt juniorlederen 32521605 

Målere 
Svend Heger 31 596603 
Lars Schaldemose 31 593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 

Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S . .. 31587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 31504101 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 31 5801 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 

Saltværksvej 134, 2300 Kastr 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 

Havnegade 37 B, 1058 K 33133002 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32870665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

S AfOffsettryk 
v/ Tina og Saren Moller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 

O 
Z 
CC 
UJ 
* 
CC 
< 
0. 

O 
z 
CC 
UJ 
* 
CC 
< 
o. 
E 
u. 

31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Januar 
Februar 
Marts 
April 
Maj 
Juni 
Juli 

August 
September 

Oktober 
November 
December 

Hverdage 

10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
13-18 

- H> 13-17 

!* 13"17 

z± 13-17 

Lørdage 

11-15 
11-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
10-15 
10-15 
11-15 

Søn- og 
helligdage 

9-15 
9-15 
9-15 

L Y 
N 
E 
T 
T 
E 
N 
S 

l 
D 
S 
E 
R 
V 
I 
C 
E 

Refshalevej 
200 

DK-1432 
København K 

Telefon 
31 57 61 06 

HELLERS YACHTVÆRFT KASTRUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 2. oktober 1992 
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Opti-sommerlejr 1992 
Søndag den 28. juni mødtes 23 små op-
tisejlere og 10 ledere ved færgen i Dra
gør. Vi sejlede over på den anden side 
af sundet til et land der hedder Sveri
ge, der var vi så heldige at der holdt en 
bus og ventede på os. Bussen kørte os 
til Skanør, hvor vi slog alle vores telte 
op på stejlepladsen. 
Efter alle var kommet på plads og vi 
havde spist frokost, var der officiel åb
ning af lejren med standerhejsning og 
gratis sodavand. På det tidspunkt var 
vi lidt forsinkede, så vi måtte udskyde 
1. sejlads, og bade på den prægtige 
strand i stedet for. Aftensmaden blev 
lavet af en svensk kok (ikke ham fra 
Muppet Show), der lavede god dansk/ 
svensk mad da han var tidligere dan
sker. Da børnene var smidt i seng og 
teltene var blevet låst, sad vi der var 
gamle nok til det og passede på lejren. 
Hver morgen var der morgenbadning 
kl. 8.00 hvorefter vi spiste morgen
mad. Mandag kl. 10.00 skulle alle jol
lerne på vandet, dette foregik på et 
slæbested der var mindre og dårligere 
end Sundby's. Vi fik sejlet nogle sej
ladser på to baner; en for de øvede og 
en for de mindre øvede. Da vi skulle i 
seng var vi så heldige, at der ca. 5 me
ter fra mit telt var et stort cirkustelt 
med levende musik til kl. 01.00. Et par 
af børnene gik da også over i teltet, for 
'at høre om de ikke ville skrue lidt ned, 
men udsmideren mente at de ikke 
kunne høre noget uden for teltet. 
Tirsdag skulle vi på tursejlads til Fal-
sterbo fyr, på udturen skulle alle jol
lerne krydse. De foreste sejlede tre 
gange så stærkt som de langsomste og 
var umulige at holde tilbage, men til 
gengæld var de sidste så langsomme, at 
nogle af lederne måtte sejle for dem. 
Da vi var kommet frem og alle joller og 
motorbåde var slæbt op på stranden, 
kom der en gut og sagde at vi ikke 
måtte være, der da det var et fuglere
servat. Så måtte vi flytte alle vores ting 
100 meter længere hen af stranden. Ef
ter vi havde spist mad, var der en dreng 
som hed Svend der sad og legede med 
sin kop i sandet, mens vi andre lå og 
slappede af. Pludselig skreg han: hvor 
er min kop?, hvorefter halvdelen af le
derne måtte igang med at grave i san
det. Da vi skulle hjemad mod havnen 
gik det lidt nemmere da det var slør
sejlads. 

Lederne fra Dragør, Kastrup og SSF i hyggelig samtale med redaktøren. 

Om aftenen var der så sjov sejlads, det 
gik ud på at børnene blev slæbt efter 
motorbådene i sildekasser, på vandski 
og på et surfbræt. 
Næste dag sejlede vi nogle sejladser 
om formiddagen, om eftermiddagen 
var vi på en lidt kikset byvandring i 30 
graders varme, det uheldige var at gu
iden udeblev, men vi sluttede da med 
en is-kold cola ude foran supermarke
det. Om aftenen grillede vi pølser og 
nakkekoteletter. 
Torsdag var ugens højdepunkt for de 
fleste af børnene, da skulle vi i Tom-
melila sommerland. Da vi var kommet 
der ind, må jeg også indrømme, at jeg 
morede mig ganske fortrinligt. De 
havde bl.a. Nordeuropas længste 
vandrutschebane og en anden bane, 
som de kaldte »Surfing Hill«, hvor 
man kørte på en pude. Det gik så 
stærkt, at man nærmest fløj ud over de 
knæk som banen den slog. Men det 
sjoveste og meste energikrævende var 
nogle store hoppepuder. Den ene var 
tør og man kunne hoppe rundt og få 
hinanden til at vælte, den anden var 
der vand på og der galdt det om at få 
hinanden helt ned fra puden. Det var 
meget sjovt, men det var der nogle for
ældre til nogle svenske børn som ikke 
syntes. 
Fredag kom Preben og Grete og gav is 
til alle børnene, hvilket de blev meget 
glade for. Fredag aften startede silde

markedet, eller jeg vil hellere kalde 
det gedemarkedet. Der var radiobiler, 
lykkehjul og en masse fulde svenskere. 
Senere på aftenen lå de simpelthen og 
flød rundt omkring. Der var også 
mange som ikke kunne finde ud af at 
bruge toiletterne, det morede vi os 
ganske fortrinligt med, da vi kunne få 
dem til at rejse sig, trække bukserne og 
løbe på en gang ved at lyse på dem med 
et par lygter. 
Den sidste dag lørdag pakkede vi sam
men og gjorde rent i klubhuset som vi 
havde lånt hele ugen. Så var der stan
dernedtagning og præmieuddeling. 
Carsten vandt på den lille bane og Ja
cob blev nr. 3 efter at have bestukket 
dommeren, som tilfældigvis var mig. 
Tilsidst vil jeg takke alle som var med 
på turen for en god uge, og Skanørs 
Båttklubb for lån af havn og klubhus. 
Og redaktørparret som hjalp os ind 
imellem, især med at spise resterne af 
vores mad. 

Tonny 

FORSIKRINGSSAGER. 

HAFNIAS assurandør Søren Schuster 
kan kontaktes på tlf. 31 20 24 00, 

eller 
2. torsdag i hver måned på kontoret, 

mellem kl 1900 og 2000. 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde d. 17. august 1992 
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 Evt. 
Fraværende: Ib Petersen og Holger 
Nielsen på grund af ferie. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 15. 
juni 1992 blev godkendt. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden meddelte, at der i Ndr. 
Mole var indkøbt en ny mønttelefon 
samt opsat en telefonboks som for
manden havde istandsat. Den er gan
ske pæn. 
På grund af spændingsfald på el på 
midterbroen er der indhentet et tilbud 
fra Kemp & Lauritzen på el-arbejde. 
Tilbuddet er accepteret og arbejdet vil 
blive påbegyndt inden for den nærme
ste tid. Plambech har efter eget ønske, 
bedt om at blive fritaget for arbejdet 
med opkrævning af havnepenge og 
salg af benzin. 
Freddy har i sommerperioden påtaget 
sig arbejdet med henholdsvis opkræv
ning af havnepenge og salg af benzin. 
Der er indkaldt til Kredsmøde den 
7.9.1992 i Sundby Sejlforening. Så 
mange bestyrelsesmedlemmer der kan 
afse tid hertil, vil deltage. Lovudval
get vil i september måned gå i gang 
med at revidere vores love, og forven
ter at resultatet af arbejdet, vil være 
klar til fremlæggelse på forårsgeneral-
forsamlingen i 1993. 

En mindre trækutter havde i sommer
ferien revet sig løs ud for jollepladsen 
og ødelagt vores jollebro, men den er 
nu istandsat af ejeren. I den forbin
delse besluttede Henrik Gravesen, at 
trække båden ind i havnen, for at und
gå, at dels båden og dels jollebroen tog 
yderligere skade. Dette medførte et 
yderst beklageligt sammenstød mel
lem Henrik Gravesen og et andet klub
medlem, som i lettere beruset tilstand 
antastede Henrik Gravesen såvel ver
balt som korporligt til trods for, at 
medlemmet intet havde med den på
gældende båd at gøre. Henrik Grave
sen har adskillige vidner til episoden 
og mener, at bestyrelsen på det skar
peste må tage afstand fra den slags an-
tastelser og anbefaler, at sådanne til
fælde i fremtiden vil medføre karan
tæne fra klubben. Det kan trods alt 
ikke være meningen, at bestyrelsen og 
andre medlemmer der gør et stort 
stykke arbejde for klubben skal udsæt
tes for den slags. En enig bestyrelse 
kunne tilslutte sig dette. 
Foreningen har modtaget to nye stan
dere, 1 fra Lagunen og 1 fra Essener 
Yacht Club. 

Punkt 3 - Havn og plads 
En ildslukker er blevet fjernet fra Ndr. 
Mole ved indhakket. 
Havneudvalget vil forsøge, at udar
bejde en plan for opsætning af en stati
onær kran samt en bedre udrustnings-
kaj på Ndr. slæbested. Ndr. slæbested 
er midlertidig ude af drift på grund af 
dårlig stand. 
Kabinebåde må ikke udsættes fra jolle
pladsen, men vil i stedet få tildelt plad
ser ved ovennævnte slæbested. 
Bestyrelsen debatterede emnet Fri-
havnsordningen og enedes om, at vur
dere sagen yderligere og evt. frem
sætte forslag om udmeldelse på efter-
årsgeneralforsamlingen. Bestyrelsen 
er gået i gang med tilrettelæggelsen af 
toilet på Sdr. Mole. 

Punkt 4 - Klubhus og fester 
Brandvæsenet har tilskrevet os, at der 
ved eftersyn er konstateret, at de to 
døre ud til den fri terrasse er blevet ud
skiftet, og har låse der kan aflåses in
defra. Låsene skal på den indvendige 
side forsynes med vridere, så de kan 
åbnes indefra uden anvendelse af 
nøgle eller særlig værktøj. 
Festudvalget har tilskrevet ca. 40 af 
vore ældre medlemmer og inviteret de 

pågældende til at deltage i svagførerfe-
sten. Dette har givet et meget positivt 
resultat. 

Punkt 5 - Sejlerskolen 
Ynglingesejladserne er kommet i 
gang. 
Strømmen i skuret er genetableret. 
Teltet er blevet rep. 
Vognen til spækhuggeren er rep. og i 
orden. 

Punkt 6 - Juniorafdelingen 
Afdelingen har mangel på opbakning 
fra vores ynglingesejlere og forældre, 
til det daglige ungdomsarbejde. 
Enkelte gør jo et virkeligt stort stykke 
arbejde for afdelingen. 
Juniorlederen frygter, at det store ar
bejdspres kan betyde, at nogle vil køre 
træt for tidligt og afdelingen vil derfor 
i efteråret gøre en ekstra indsats for at 
skaffe flere hjælpere til ungdomsarbej
det. 
Claus Z. er trådt ind i juniorudvalget, 
med ynglingene som arbejdsområde 
og fortsætter året ud som junior og 
overgår i 1993 til aktiv. 2 optimister og 
en leder har været på sommerlejr med 
Østersøkredsen, og alle var meget til
fredse med turen, så vi håber at kunne 
sende et større deltagerantal til næste 
år. 
Alle vore 3 ynglinge har deltaget i DM 
for juniorer i Veddelev, hvor vi igen i 
år fik en 2. plads med YD 24. Et meget 
flot resultat selv om 1. pladsen smut 
tede i sidste sejlads. 
Vores 3 ældste juniorer har været i 
Østrig til VM og er vendt hjem med en 
27. plads, hvilket må siges, at være et 
pænt resultat. De er ikke selv helt til
fredse med dette resultat. 
Flere af optimistjollerne og ynglinge
bådene er i så dårlig stand, at de for at 
være sikkerhedsmæssige forsvarlige 
skal repareres. 
På grund af økonomien i afdelingen, 
må man i første omgang nøjes med 
nødtørftige løsninger. Rep. vil for en 
stor dels vedkommende blive udført af 
afdelingens juniorer og hjælpere. 
Juniorhuset trænger til maling og afde
lingen ansøger om et tilskud på 2.000-
3.000 kr. Dette bevilgedes. 
Efter aftale med Hempels laborato
rium bliver vores Dorry påført en ny 
vandbaseret bundmaling for test. 

Punkt 7 - Kapsejlads 
I år vil der ikke blive afholdt lørdags-
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sejladser, men i stedet fortsættes med 
aftensejlads i september måned, med 
start en halv time før. 
I klubmesterskabet deltog 15 både. 
Under dette stævne mistede afdelin
gen 1 bøje og et anker. 
Old Boys sejlads vil blive afholdt den 
22.-23. august. 
Birgitte vil arbejde på at få nedsat et 
PR-udvalg, med den begrundelse, at vi 
afholder mange store sejladser, men 
bliver sjældent omtalt i bladene. Lige
som sejlerskolen og undgomsarbejdet 
vil kunne få meget glæde af et sådant 
udvalg. 
Så hvis der er en skrivende ånd, der 
kunne tænke sig dette, kan henven
delse ske til Birgitte. 

Punkt 8 - Joller 
I løbet af sommeren er der blevet ryd
det op på jollepladsen. Mange af pro
blemerne er blevet løst, men der er sta
dig mange løse ender. 
Bl.a. stadig 8 joller uden årsmærker. 
Der er indkaldt til jollemøde den 24. 
august og bestyrelsen vil afvente resul
tatet af dette møde. 

Punkt 9 - Motorbåde 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 10 - Sikkerhed 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 11 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Evt. 
Under dette punkt var der en del debat 
vedrørende antal skure pr. medlem 
samt det meget store el-forbrug på 
grund af køleskabe m.m. i skurene. 
Disse forhold vil blivet yderligere de
batteret senere. 

Mødet slut kl. 23.30. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
sekretær 

Støt vore sponsorer! 

UDFLUGT TIL 

MOTORBÅDSKLUBBEN »WEST« 

Lørdag den 26. september 1992, kl. 12.00 

Morgendram i SSF's klubhus kl. 09.00, afgang ca. kl. 10.00. Der sej
les gennem Københavns Havn, så vi kan mødes ved Sydhavnsslusen 
kl. 11.00. 
Derpå sejles der samlet ind til »West«. 
Sydhavnsslusen åbnes igen kl. 17.00 til hjemturen. 

Tag frokosten med - eller køb den i »West« 

MUSIK - DANS - FEST - LOTTERIER 

Har du mast på - tag bus, bil eller cykel! 

Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddei 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tænd ingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26 - 45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80-120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 
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FISKETUR 

Lørdag den 3. oktober 

Morgenbøn kl. 9.00 
Startskuddet går kl. 10.00 
Du skal være inden for molerne kl. 16.00 
Vejningen (renset vægt) starter kl. 16.15 
Pris pr. deltager: Kr. 10,-

Middag: Skipperlabskovs i klubhuset kl. 18.00 
Spisebilletter fås hos Kirstine til kr. 40,- pr. stk. 

S£Gr m ituOST 
VfnJDE. B/O KRS>S£. 

1 RK 

tf 

PRÆMIEUDDELING - MUSIK - DANS 
Bollen er reserveret for medlemmer uden fartøj - Kontakt Preben Rasmussen (Fedt & Olie) 

Hvem kommer med den største, længste, mest sjældne og mindste fisk? 

Fest og motorbådsudvalget 

AFRIGGERGILDE 
KÅRING AF ÅRETS »SUNDBY'ER!« 

DEN 17. OKTOBER 1992 KL. 17.00 

S.S.F. gi'rigen en å eller 
Middag kl. 18.00 

Menu: Tout de Paris (fisk) - Gammeldags oksesteg med gemuse og surt - Citronfromage - kaffe 

Bordbestilling hos Kirstine - PRIS KR. 120,00 

MUSIK • DANS • GODT HUMØR 
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Old Boys Cup m/k 1992 
I weekenden den 22.-23. august af
holdt Sundby Sejlforening den årlige 
Old Boys Cup, SSF's svar på »Ameri-
cas Cup«. Vi sejlede efter SKSF's for
skrifter. DS sejladsbestemmelser samt 
det af vore udmærkede dommere ud
arbejdede sejladsprogram. Det inde
bar at stævnet blev klassificeret som 
katergori C plus, for professionelle. 
Skippermødet var fastsat til klokken 
09.00 lørdag morgen i klubhuset, men 
stiv kuling havde blæst »den gamle 
dansk« næsten til Helsingør, så mødet 
måtte udsættes til forsyning var frem
skaffet. Om det var blæsten eller glem
somheden, der var skyld i at opvarm
ningsprogrammet, som sidste år hen
rykkede alle, blev overladt til den en
kelte, skal være usagt, men med en 
times forsinkelse kunne arrangemen
tet så småt starte. 
Der var tilmeldt nitten mandskaber, 
og det betød, at der skulle afvikles 26 
sejladser. Vejrprofeten Henrik Vold
borg, der sommetider er mere »vejr« 
end »profet«, havde lovet stiv kuling i 
løbet weekenden, og søndagen blev nu 
også ganske blæsende, så voldsom at et 
par havfruer vendte tilbage til deres 
rette element, og som sirenerne i den 
græste mytologi med deres sang søgte 
at lokke de søfarende i ulykke. 

^ Sejladserne blev afviklet på olympisk 
bane efter system B, og lørdagssejlad-
serne forløb uden problemer. Henrik 

»Hansen og Poul Christensen m/hund 
^sørgede på bedste vis for færgefart 
Hr mellem bro og Bolle, og »eleverne« 
V Tonny Povlsen og Claus Zastrov ind-
Wp gik som fremtidens folk på udmærket 

vis i dette team. Mellem sejladserne 
var der masser af forfriskninger i 
»Opti-huset«, optimalt styret af Bo 
Hansen og Jannie Thomsen. Som no
get nyt kunne man købe frokost, hvil
ket mange benyttede sig af, og Jannies 
kage var helt »opti«. 
Efter lørdagens sejladser lå fire både 
med hver to førstepladser, og det lo
vede godt for nogle spændende opgør 
om søndagen. 
Sidste års vinder, Niels Peter og 
gasterne Grethe og Trille skulle arran
gere dette års sejlads og bl.a. tilrette
lægge festen lørdag aften. Med sand 
virtuositet var denne arrangeret i ita
liensk stil. Sjældent har vi set Kirstine's 
køkken så smukt arrangere en middag, 
med fiskeret, spaghetti, ost, kaffe og 
skøn kage. Til denne udsøgte middag 
serveres fine italienske vine, herunder 

7 



en dejlig CHIANTI, og Tonny leve
rede den skønneste operamusik. 
Søndagen oprandt med optræk til om
talte kuling, men en let regn dæmpede 
det ellers så urolige vand, og kun gan
ske få både ønskede ikke at sejle. Efter 
skippermøde i »Opti-huset«, kunne de 
dygtige dommere Axel og Claus Brask 
Thomsen samt Jan Knudsen starte da
gens sejladser. Ved en heldig lodtræk
ning havde det maget sig sådan, at 20. 
sejlads blev et opgør mellem tre meget 
dygtige sejlere, som alle havde tre 
førstepladser og som i almindelighed 
ikke ønsker at tabe til hinanden. Men 
kort før mål, hvor Niels Peter førte en 
anelse foran Tommi og med et par 
længder ned til Jens Green skete det 
uforudsigelige at to skønne havfruer 
ganske forlod deres havmand. Lis, 
som ikke så det ske, blev rædselssla
gen, da hun så dem i vandet. 
Skipper Tommi og gasten Niels, som 
var helt på det rene med sirenernes 
sang, sejlede til Lis' fortrydelse videre 
i et forsøg på at blive diskvalificeret for 
ikke at hjælpe. Om havmand, Niels 
Peter endnu sejler omkring og kalder 
på »Agnete«, skal vi ikke kunne sige, 
men en ny sejlads måtte til for at finde 
dette års vinder. Tommi Nymand og 
Ole Juul måtte ud i en femte sejlads om 
retten til at arrangere næste års sejlads, 
og vinder blev Ole med Anni Juul og 
Leif Guldbæk som dygtige gaster. På 
andenpladsen Tommi, Lis Jensen og 
Niels Birkelyng, som de evige toere, 
med retten til at skrive om »Old Boys 
Cup«, 1992. Hanne Skov, som sam
men med Jens Peter og Henning sej
lede glimrende, ydede på stedet psy
kolog-hjælp, så andenpladsen ikke går 
hen og bliver et traume. På tredieplad-
sen stod to mandskaber lige, men de 
altid upartiske dommere, Claus, Axel 
og Jan klarede også denne situation og 
lod hurtighed og beslutsomhed være 
afgørende for, at Jens Green, Bjørka 
Schandorff og Dan Knudsen bestatte 
trediepladsen. 
Præmieoverrækkelsen blev tilført flere 
nye dimensioner til den traditionelle 
vandgang. Flere af vinderne fik bade
dyr og snorkel, og Tommi blev iført 
den mest bedårende badedragt, man 
længe har set i SSF, og med Kirstines 
vandrepokal og den nødvendige stok 
til det vindende mandskab sluttede 
alle i det våde element, hvor man 
endnu kunne høre sirenernes sang. Og 
det er ganske vist. 
Til slut skal lyde en tak til søværnet, 
som hvert år beredvilligt stiller seks 
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både til rådighed for SSF, til alle som 
hjalp til med at hente og bringe både
ne, og til Preben og Henning, som 
førte Bollen. 

Tommi, Lis og Niels 

Billedtekst til side 7: 

Tidligere juniorleder Poul Christensen 
m/hund stillede sig til disposition i sid

ste øjeblik som færgeskipper. 

Dommerbåden »Bollen« manglede 
heller ikke mandskab. 

Niels Peter »Havmand« med sine våde 
»Sirener«. 

Billedtekst til side 8: 

Dette års vindere: Ole og Anni Juul 
samt Leif »Guldfisk«. 

De »evige to'ere«: 
Tommi, Lis og Niels 

Tredjepladsen gik til: 
Jens Green, Bjørka og Dan m/badedyr 

Billedtekst til side 9: 

Vmieuddelingen. Selv »Højgravide« 

f """ 
W i 

Ikke alle var lige heldige med, at 
hjælpe vinderne i det våde element. 

Vel Henning? 

Badedyrene blev afprøvet ved denne 
lejlighed 
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GENERALFORSAMLING 

Formand: Preben Jacobsen 

Søndag den 25. oktober Kapsejladschef: Birgitte Akkermann 

kl. 9.00 Juniorleder: Henrik Gravesen 

i klubhuset Klubhusrepræsentant: Nyvalg 

Festudvalgsrepræsentant: Nyvalg 

Havneudvalgsmedlem: Holger Nielsen 

Jollerepræsentant: Nyvalg 

Dagsorden: 1. suppleant: Lillian Green Jensen Dagsorden: 
2. suppleant: Grethe Jacobsen 

1. Valg af dirigent 
Kasserersuppleant: Annie Lindquist 

1. Valg af dirigent (ønsker ikke genvalg) 
2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 

5. Andre forslag bestyrelsen i hænde senest 

6. Eventuelt. den 4. oktober kl. 9.00 6. Eventuelt. 
Bestyrelsen 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FlUggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til os 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

TT 

Amager 
banken 

Amagerbanken 
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Sakset fra Søsportens information nr. 25 

Spiritussejlads 
Desværre er det også i år nødvendigt at 
bringe denne overskrift, fordi der 
åbenbart stadig er fritidssejlere, der 
ikke forstår, at det under sejlads er 
nødvendigt at nyde spiritus med om
tanke. De spiritussager, som Søfarts
styrelsen behandler, er over for poli
tiet rejst af andre fritidssejlere og per
soner, der på det pågældende tids
punkt har befundet sig på havneområ
det, hvor den berusede ved sin sejlads 
og mere eller mindre forgæves forsøg 
på at fortøje med usvigelig sikkerhed 
har gjort opmærksom på sin person og 
sin tilstand. 
Som bekendt indeholder sølovens pa
ragraf 371, stk. 3, i modsætning til 
færdselsloven ingen faste promille
grænser, så ingen kan efter at have 
drukket nogle genstande vide sig sik
ker på, om man falder ind under para
graffens bestemmelse i forbindelse 
med f.eks. en søulykke. 
Paragraffens stk. 3 lyder således: 
»Har en skibsfører, der udfører ar
bejde om bord i et skib, nydt spiritus 
eller andre rusmidler i et sådant om
fang, at han er ude af stand til at udføre 
sin tjeneste på fuldt betryggende 
måde, straffes han med bøde eller hæf
te«. 
1991 bragte nogle retsafgørelser i spri-
tussager, som nok kan have interesse 
for læserne. 
1) En fører med en promille på 2,58 

foranledigede ved sejlads i en 
Nordsjællandsk havn påsejling af et 
fortøjet fritidsfartøj. Søfartsstyrel
sen fandt, at føreren havde nydt 
spiritus i et sådant omfang, at han 
var ude af stand til at udføre sin tje
neste under sejladsen på fuldt be
tryggende måde. 
Den pågældende fører fik en bøde 
på 2.000 kr. 

2) Efter et havnebesøg i Sundområ
det, hvor besætningen havde indta
get et betragteligt kvantum spiri
tus, sejlede man for motor mod 
Bornholm. Den automatiske sty
ring var slået til, og trætheden 
meldte sig! Sejlturen blev noget 
forkortet, idet fartøjet grundstødte 
ud for den svenske kyst. 
Søfartsstyrelsen henstillede til an
klagemyndigheden, at der blev 

rejst tiltale mod føreren af fartøjet, 
og han blev i retten idømt en bøde 
med en forvandlingsstraf på hæfte i 
6 dage 

Støt vore sponsorer! 

op til 99.999 

6 annoncer for 80 kr. 
hvis båden ikke bliver solgt*) 

Deres annonce indrykkes i Politiken 6 på 
hinanden følgende lørdage. 

Er båden ikke solgt senest 8 dage efter 
sidste indrykning, har de 6 annoncer kun 
kostet Dem 80 kr. i ekspeditionsgebyr. 

*) Bliver båden solgt, betaler De, udover 
ekspeditionsgebyret, 0,7% af den højst an
noncerede salgspris (dog minimum 100 kr.), 
uanset hvordan De har opnået kontakt med 
køberen. 

Når båden er solgt, ringer De til 33118511 
og beder om Ship O'høj, så standser vi Deres 

annonce. 
OBS! De kan skrive op til 25 ord, som 

indrykkes 6 gange. Hvis teksten er over 
25 ord, forbeholder Politiken sig ret til at 
forkorte. 

Sælges: 
• Sejlbrætter • Motorsejlere 
• Joller • Motorbåde 
• Sejlbåde • Andre fartøjer 

Ønsker De et gratis 'Til salg-skilt' til at 
sætte på båden, bedes De sætte kryds i 
dette felt • 

Kuponen sendes til Politiken, 'Ship O'høj', Rådhuspladsen 37, 1785 København V, ved
lagt ekspeditionsgebyret på 80 kr. Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00. 

Bådmodel: Pris:. 

Tlf. nr.: 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: _ By: 

Egenhændig underskrift: 

Hvis vi ikke hører fra Dem inden for annonceringsperioden (6 uger + 8 dage), får De 
automatisk en faktura i form af en giroblanket med annoncebeløbet. Hvis båden ikke 
er blevet solgt i perioden, afriver De blot midterste del af giroblanketten og sender 
den til os. På denne del ('Tro og love-delen') skriver De Deres underskrift og erklærer 
dermed, at båden ikke er blevet solgt, og at De derfor ikke skal betale for annoncerne. 
Såfremt tro og love-delen ikke er afsendt 14 dage efter modtagelsen indtræder betalings
forpligtelsen ubetinget. 

POLITIKEN LØRDAG 
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FORSIKRINGS 
HAFNIA Forsikring, som SSF har be
nyttet i en årrække med tilfredshed, 
har tilbudt vores forening en samar
bejdsaftale som i første omgang giver 
flere af vores medlemmer mulighed 
for billigere forsikring og desuden gi
ver bedre information om forsikring 
og forebyggelse af skader. 
Aftalen, som bestyrelsen vil tage ende
lig stilling til på det kommende besty
relsesmøde, vil i første omgang betyde 
at foreningens medlemmer, der kun 
ønsker deres fartøj ansvarsforsikret vil 
få tilbudt en ansvarsforsikring, dæk
kende sejlads hele året incl. henliggen 
i godkendt havn hele året, for kun 
150,-. 
Dette svarer til en elitesejlerforsikring 
incl. 50 % rabat og med udvidet sejlads 
uden tillæg. 
Medlemmer der ønsker forsikring 
dækkende kasko kan individuelt indgå 
aftale om sådan med HAFNIA's assu
randør: 
Søren Schuster på telf. 31 20 24 00, 
eller 
hver 2. torsdag i måneden på 
bestyrelseskontoret mellem 
kl. 19.00 og 20.00. 

hvor man også har mulighed for at af
klare øvrige forsikringsspørgsmål. 
Bl.a. tilbyder HAFNIA 20 % rabat til 
kerne-kunder, dvs. alle forsikringer 
hos HAFNIA. 
Tegning og opsigelse af denne gruppe
forsikring vil ske gennem foreningen, 
mens øvrig korrespondance, opkræv
ning mv., hovedsagelig vil ske direkte 
mellem forsikringstageren og HAF
NIA. 
Desuden vil HAFNIA bistå forening 
med foredrag, rådgivning og informa
tionsmaterialer til gavn for vores med
lemmer samt tilbyde medlemmerne 
store rabatter på diverse sikringsud-
styr. 
Såfremt man har spørgsmål vedrø
rende omtalte kan man henvende sig 
på bestyrelseskontoret eller kontakte 
assurandør Søren Schuster på oven
nævnte telefonnummer. 
Det skal understreges at omtalte aftale 
ikke vil indebære udgifter for forenin
gen og vil være frivillig for hvert enkelt 
medlem. 

Bestyrelsen 

TILBUD! 

"̂̂ de over 100.000 

Deres annonce indrykkes i Politiken 6 på hinanden følgende 
lørdage for 360 kr. 

Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager De en 
giroblanket på annoncebeløbet - altså 360 kr. 

Bliver båden solgt, inden periodens udløb, ringer De til tlf. 
33 11 85 11, beder om Ship O'høj, så standser vi Deres annonce -
og fakturabeløbet vil stadig være 360 kr. 

De kan skrive op til 25 ord i annoncen. Er teksten over 25 ord, 
forbeholder Politiken sig ret til at forkorte. 

Sæt kryds ved den ønskede rubrik. 
• Sejlbåde • Motorbåde 
• Motorsejlere • Andre fartøjer 
Ønsker De et gratis 'Til salg-skilt' til at sætte på båden, bedes De 
sætte kryds i dette felt • 
Kuponen sendes til Politiken, Ship O'høj, Rådhuspladsen 37,1785 
København V. Afleveringsfrist torsdag kl. 13.00. 

Bådmodel: Pris: 

Tlf.: 

Navn: 
Adresse: 

Postnr.: By: 
Egenhændig underskrift: 

POLITIKEN LØRDAG 
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fra Berlingske Tidende 

Der stjæles i lystbåde
havne som aldrig før 

Det er sæsonen for sejlerfolket med 
feriesejladser, godt fyldte havne og i 
skrivende stund endnu med strålende 
sol - men det er også højsæson for ty
veknægte, der hjemsøger lystbådehav
ne, meddeler Forsikringsoplysningen. 
Det synes især at gå ud over Køben
havns-området og Øresunds-kysten. 
Man har betydeligt flere tyverianmel
delser fra uheldige fritidsbådejere end 
i samme periode i fjor, og da der i 1991 
blev stjålet for ca. 15 mill. kroner, 
langt den største del af tyverierne hid
rørte fra grej om bord, et mindre beløb 
i direkte tyveri af en hel fritidsbåd, 
frygter man en stigning i år. Om årsa
gen siger konsulent Jess Christensen, 
at med det flotte sommervejr er der 
flere fritidsbåde i de enkelte havne, 
måske spiller det gode vejr også ind på 
den måde, at sejlerne er mindre påpas
selige med at få lukket og låst, når de 
forlader båden. 
Kaskoforsikringen omfatter tyveri og 
hærværk af fastmonteret udstyr, men 
det er en betingelse, at det har været 
nødvendigt at benytte værktøj eller 
vold for at fjerne udstyret. Og forsik
ringen har en max. grænse på 10 pet. af 
forsikringssummen, højst 10.000 kr. 
Familieforsikringen dækker kun, hvis 
båden har været beboet - altså ikke for 
tyverier midt i ugen, hvis der kun er 
nogen om bord i weekenden. 
Forsikringsoplysningen henleder op
mærksomheden på påhængsmotoren, 
der åbenbart synes at være det mest ef
tertragtede for bådtyve. 
Gode råd går på, at man skal lade være 
med at have fristende ting lagt synligt 
frem i båden, tag påhængsmotorer 
med hjem, mærk dit udstyr eller andre 
værdifulde effekter, og mærkningsud-
styret kan lånes hos politiet eller for
sikringsselskaber, incl. mærkater der 
viser »Operation Mærkning«. 
Og så kan man da - som andre steder i 
landet - tage initiativ til opsyn også 
med nabobåden - og gensidig basis na
turligvis - og så tilrådes det at fjerne en 
vital del af motoren eller lave en skjult 
afbryder, så motoren ikke kan starte. 

Juniorafdelingen 

Juniorudvalget 
Henrik Gravesen, tlf. 32 52 16 05 
Lillian Green, tlf. 31 50 63 65 
Søren Jensen, 31 59 43 87 
Tonny Povlsen, 32 52 98 89 
Lars Grønbech, 32 84 20 02 
Claus Zastrow, 32 97 34 27 

TAK 
Claus, Nicolay og Martin vil gerne sige 
tak for den utrolige opbakning vi fik 
fra medlemmerne. Uden jer var vi ikke 
kommet ret langt. 
Vi vil her rette en tak til vores sponso
rer. 
Den største tak til Finn Jørgensen, Ci
troen, Kemp & Lauritzen, OTA sol
gryn, Meka Møbler, Motorola, Arne 
Olsen Offset Tryk, DSB og Euro Sails. 
Så støt vores sponsorer! 

Med venlig hilsen 
Claus Zastrov, 

Nicolay Clausen og Martin Iversen 

Klubmester 1992 
Klubmesterskab for juniorer, forsøges 
afholdt søndag den 27. september. 
Forældre og venner er velkomne på 
kajen. 

Ny Yngling til SSF, 
med hjælp fra 
Graae & Hilmand. 
Ved redaktionens afslutning, har ju
nior-afdelingen fået et meget flot til
bud fra 

GRAAE & HILMAND 
INSTALLATION A/S 
som vil hjælpe os med hjemtranspor
ten af den nye Yngling fra Norge. Fir
maet har været særdeles positive og vi 
takker for deres opbakning, og vender 
tilbage i næste blad med mere om den 
nye Yngling og hjemtransporten. 

Juniorafdelingen 
Så er det snart ved at være slut med 
denne sommers sejladser, men i det 
omfang det er muligt og der er interes
se, vil vi sejle med enkelte både hele 
vinteren. 
Vi har fået en ny Yngling som skal 
klargøres i løbet af vinteren og flere af 
vores øvrige både skal have en ordent
lig overhaling inden de igen skal på 
vandet. 
Der skal arrangeres vinterundervis
ning, nogle skal på navigationskursus 
og vi skal i svømmehal og på udflugter. 
Der bliver kort sagt noget at lave det 
meste af efteråret og forår og en del af 
vinteren. 
Som nogle nok har bemærket er det 
ikke lykkedes at gennemføre alle de 
arrangementer vi gerne ville i denne 
sommer, hvilket bl.a. skyldes at vi ikke 
har været dygtige nok til at skabe inte
resse omkring disse ting, både hos sej
lerne og hos forældrene som vi ikke 
kan undvære som hjælpere i afdelin
gen, og så må vi nok også konstatere at 
vi ikke har planlagt de ekstra arrange
menter langt nok frem. 
Det er naturligvis noget vi må ændre 
på til den kommende sæson, og jeg vil 
gerne opfordre forældrene til at give os 
et lille praj om i hvor stor grad vi kan 
forvente jeres individuelle hjælp, så vi 
bedst muligt kan planlægge de kom
mende 12 måneder. 

Med sejler hilsen 
Henrik Gravesen 

Juniorleder 

Sejlerskole i Yngling 
Der har været en meget stor interesse 
omkring sejlerskole i Yngling, og det 
er naturligvis glædeligt. 
Kun tiden kan vise om dette kan/skal 
fortsætte til næste sæson, men det er 
nok rimeligt at understrege, at denne 
form for sejlerskole ikke skal betragtes 
som en afløser for den nuværende 
form, men et tillæg hvor der skal være 
mulighed for at lære noget af det der 
ikke bliver gjort så meget ud af på den 
almindelige sejlerskole. 
Det er naturligvis ment som et tilbud 
til alle klubbens medlemmer, men vi 
ser helst at deltagerne har et vist 
grundkendskab til sejlads. 
Jeg har fået nogle henvendelser fra 
medlemmer der ønsker at sejle grund
læggende sejlerskole i Yngling i stedet 
for i Øveballen og Tyveknægten, og 
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disse medlemmer er indtil videre ble
vet afvist. 
Såfremt en sådan sejlerskole skal etab
leres vil det nok kræve at sejlerskolen 
får stillet en Yngling til fuld rådighed -
enten via køb eller lån. Evt. »lån« fra 
juniorafdelingen i en periode hvor vi 
har et mindre antal ynglingesejlere. Til 
de medlemmer der går med sådanne 
tanker kan jeg kun anbefale at lufte 
tankerne rundt omkring blandt med
lemmerne for derigennem at få et 
overblik over interessen. 
Det er jo helt klart en dårlig ide hvis 
det medfører dårlig belægningspro
cent på de eksisterende skolebåde! 
Ovenstående er naturligvis drøftet 
med skolechefen. 

havn og plads 

u 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen 
har kontortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00 -15.00 
Telefon: 31 58 14 24 

joller 

Først skal jeg beklage at sætternissen 
havde udeladt et »ikke« i sidste indlæg 
under joller. Fejlen var dog så tydelig 
at jeg vil forbigå dette uden yderligere 
kommentarer. 
Enkelte jollesejlere har kraftigt ud
trykt utilfredshed i løbet af sommeren, 
men ingen af disse mødte op på jolle
mødet den 24. august, så jeg må gå ud 
fra at det var en storm i et glas vand. 
Trods et begrænset fremmøde den 24. 
august, fik vi nedsat et jolleudvalg - be
stående af fire positive jollesejlere som 
fremover vil tage sig af den daglige le
delse af jollepladsen (Naturligvis i et 
vist samarbejde med bestyrelsen, læs: 
undertegnede). 
Jeg håber at alle jollesejlere vil bakke 
op omkring dette udvalg og give dem 
en hånd når de kalder, også når visse 
formaliteter skal bringes i orden. 
Jolleudvalgsnavnene bringes andet
steds under joller! 
Bemærk ligeledes at der skal vælges en 
ny jollerepræsentant til den kom
mende generalforsamling, og der e^ 
forhåbentlig en kandidat blandt dett® 
udvalg. 1 
Skulle der være spørgsmål som jolle
udvalget ikke kan klare for jer er i altid 
velkommen til at kontakte mig i kon
tortiden. 

Med sejler hilsen 
Henrik Gravesen 

Juniorleder 

HUSK! 
Master skal være afrigget inden de læg
ges i skuret! 

Havneudvalget 

EN HÅNDFULD FLOTTE 
FORDELE HOS D:E:R 

i. 

4. 

Lej med fuld kobsret 
Hos D:E:R kan du både kobe og 

leje. Du kan starte med at leje dit 

TV med fuld kobsret fra 98 kr. pr 

måned. Kober du sa senere, far du 

en stor del af det sidste ars leje 

tilbage, og vi ombytter det du lejer 

til tilsvarende splinternyt. 

Lej måned for måned 
Hos D:E:R kan du leje TV, Video og 

H1F1 måned for måned. Det gi'r 

dig mulighed for at afprove udsty

ret inden du beslutter dig. 

2, 

5, 

Fri service samme dag 
Gar dit TV i stykker eller trænge 

det f.eks. blot til at justeres en 

smule -saringindenkl. 10.00 og \ 

loser dit problem samme dag. 

Fri ret til at bytte 
D:E:R's lejekontrakt binder dig 

ikke til een model. Du kan om

bytte modellen, nar du vil. 

3, Kæmpe udvalg 
Vælg TV, Video og HiFi  r 
topmærker som Bang S 

Finlux. Philips, Pioneer, 

lyheder fr: 

Olufsen. 

JVC m.fl. 

VIDEO 
HI-FI-TV 

Amagerbrogade 68, tlf. 31 54 40 00, Kobenhavn S. 

mø 

Med sejlerhilsen 
Henrik Gravesen 

Fung. jollerep. 

Referat af jollemødet 
afholdt den 24.08.92 
Fremmødet var overvældende og alle 
jollesejlere bakkede op om følgende: 
At der etableres et jolleudvalg bestå
ende af: 
Claus Villadsen, tlf. 31 57 79 90 
Frederik Rostrup, tlf. 31 57 20 80 
Thomas Benzon, tlf. 33 13 55 87 
Kirstine Theilgaard, tlf. 31 58 07 04 
Jolleudvalgets vigtigste forestående 
opgave er at skabe et rart jollemiljø, 
hvor vi kan sejle kapsejlads om onsda
gen og mødes i jollehuset og hygge os. 
Her kan vi tale om at organisere plad-
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stildeling, rydde op i jollehuset og på 
pladsen med henblik på, at jollemolen 
skal være et smukt sted, samtidig med 
at tingene fungerer praktisk og hen
sigtsmæssigt. 
Nu skal du, som jolle- og surfejer, 
sørge for at dit årsmærke bliver sat på 
din båd/brædt, ellers kan vi ikke se om 
du hører til på jollepladsen. 
På gensyn på onsdag. 

Jolleudvalget 

kapsejlads 

Klubmesterskab 
den 15. august 1992 
Dagen startede med morgenandagt og 
skippermøde kl. 09.00. Vejret var no
genlunde med en moderat vind. 
Kl. 10.55 
gik første start som bestod af 3 Ynglin
ge, kun de 2 mødte op og en udgik, så 
Tonny's første placering var hjemme. 
Kl. 11.05 
gik anden start som bestod af 6 NF'er 
(takket være Johnny), så Johnny for
tjente faktisk at vinde hvad han jo også 
jorde. 
/okalen som Johnny har udsat til hur
tigste folkebåd, måtte han bære hjem 
igen. Nr. 2 NF blev Niels Hassenkam. 
Kl. 11.15 
gik tredje start som bestod af 4 Band-
holmere. Jens startede 5 min. før de 
andre så han var sikker på at vinde, 
hvad han jo også gjorde. 
4 løb i start 3 
bestod af 2 Spidsg. og en Manba, dette 
løb vandt Svend Heger. 
Overalt vinderen klubmesteren blev: 
Tonny Povlsen med YD 126. Flot -
flot. 
Der blev gennemført 3 sejladser, med 
en lidt lang ventetid mellem 1. og 2. 
sejlads, en bøje drev og det gik så 
stærkt at den aldrig blev fundet, trods 
en ihærdig eftersøgning. En følgebåd 
måtte ind og hente en ny bøje og an
ker, og selv om det er træls at vente. 
Tog alle det med et godt humør. 
En tak til dommerne og hjælperne, 
uden dem kan det ikke lade sig gøre. 

Birgitte 

sejlerskolen 

Vintersæsonen 
Så er det tid for tilmelding til naviga
tion og tovværk. 
I lighed med sidste år vil der blive af
holdt navigations kursus i GREEN 
HOUSE SSF på tirsdage med Poul 
Christensen som lærer og med start 
torsdag den 29. september kl. 19.30. 
Der vil afhængig af tilmeldinger også 
blive et kursus i tovværk. Se nærmere 
på opslagstavlen i mellemgangen. 

Prøver 
Duelighedsprøven i praktisk sejlads 
bliver i år afholdt lørdag den 26. sep
tember kl. 9.00 med søndag den 27. 
september som alternativ. 

Afrigning 
Efter prøverne skal bådene tømmes og 
afrigges inden de bliver sat på land. 
Det sker forhåbentlig i weekenden den 
3.-4. oktober, men kan blive udsat en 
uge. 

Skolechefen 

KOBSAIG 
Sælges 
Pressenings-stativ alminium med tele
skopstænger til 27-30 fods båd. 
Sælges for 3.000 kr. 

L. Jakobsen 
Tlf. 4216 4722 

Sælges 
Volvomotor MD 32 med BW-gear. 
Kørt 650 timer. Renoveret for 12.000 
kr. Kan prøvesejles. Meget fin stand. 
Pris kr. 35.000 kr. 

Henvendelse tlf. nr. 43 53 0310 
efter kl. 18.00 

fra medlemmerne 

Det er ikke til at se det!! 
- Hvis man ikke lige 
ved det!! 
Men mit personummer kan jeg ikke 
komme uden om. Dette starter med 
08 10 37 - hvilket indebærer at jeg den 
8. OKTOBER 1992 
runder endnu et skarpt hjørne, nemlig 
de 60 år. 
Dette er faktisk ikke noget at fejre, det 
er nærmest sørgeligt, når man stadig 
ser på de unge piger med de samme 
øjne som da man var 18. 
Derfor vil jeg nok på denne torsdag 
være at finde i en lettere deprimeret 
sindstilstand og jeg vil derfor spørge li
gesom Osvald Helmuth da han spil
lede Mr. Doolittle: 

KOM OG HJÆLP MIG 
LIDT PÅ VEJ !! 

Jeg holder åbent hus på KRIMSVEJ 
13, 1. sal - Det er noget med genbrug, 
hvilket er meget rammende for denne 
dag. 
Da jeg af erfaring ved at venner fra sø
sporten altid ved middagstid har nålen 
på tørstmeteret helt oppe på MAX, vil 
jeg naturligvis sørge for en lille tår 
koldt, samt lidt til de små maver. 
Derfor glæd mig, - hjælp mig ! ! ! 
TORSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 
13.00 TIL 17.00 ? ? 

Vagn Preisler 
(Sildesvingeren ) 

Medl. nr. 675 

Når broen kommer! 
Ja, hvad sker der så? I hvert fald, lige 
nu, så ligger der en række helt unikke 
klubber langs med Amager Strand. I 
de følgende år vil jeg i fotografi forsøge 
at beskrive vandlivet på strækningen 
Benzinøen-Lufthavnen. Da jeg selv er 
medlem af SSF, så vil jeg gerne be
gynde mit projekt her. Vil I hjælpe mig 
med det? Ideen er min egen, og hen
sigten er ikke andet end jeg har lyst til 
at beskrive livet og kulturen her ved 
kysten. 

Med venlig hilsen 
Kirstine Theilgaard, fotograf 
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HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER cy^ <&' 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Hf. 31-500504 

€1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

[ Sejl-og motorbåde indtil 6 ton« j 

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 



Den nye Ynglingebåd ankom til SSF med hjælp fra Graae & Hilmand 

NOVEMBER 1992 Nr. 11 51. ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 31 58 32 96 

Havnekontoret 31 58 14 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 31501978 

Næstformand, Motorbédsrepræsentant og Vagtchef: 
Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer 

Erna Christensen 31 593978 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 594924 
Holger Nielsen 31953689 

Tilsynsførende 
med klubhuset 
- og festudvalg: 

Grethe Jacobsen 31501978 
Lillian Green Jensen ...31506365 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31597995 

Skotechef: 

Johnny Pileborg 31950383 

Juniorleder 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant 

Kontakt juniorlederen 32521605 

Målere 

Svend Heger 31596603 

Lars Schaldemose 31593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 

Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .. . . 31587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 315041 01 

Bladets ekspedition: 
Annie Lindquist, 
Øresundsvej 74, 2300 Kbh. S 31 58 01 76 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 

Havnegade 37 B,1058 K 33133002 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 

SMQffsetsyk 
31 51 71 79 
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SALTVÆRKSVEJ 134 

v/ Tina og Søren Møller 

• 2770 KASTRUP 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Tlf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Januar 
Februar 
Marts 
April 
Maj 
Juni 
Juli 

August 
September 

Oktober 
November 
December 

Hverdage 

10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
10-18 
13-18 

- 2> 13-17 
13-17 

•{= 13-17 

Lørdage 

11-15 
11-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
10-15 
10-15 
11-15 

Søn- og 
helligdage 

9-15 
9-15 
9-15 

L Y 
N 
E 
T 
T 
E 
N 
S 

D 
S 
E 
R 
V 
I 
C 
E 

Refshalevej 
200 

DK-1432 
København K 

Telefon 
31 57 61 06 

H ELLERS LACHTVÆRFT KASTR UP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 30. oktober 1992 
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fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde d. 21. sept. 1992 
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 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 17. 
august 1992 blev godkendt uden be
mærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden oplæste indkomne takke
kort. 
Bestyrelsen var enige om, at indrykke 
en annonce i Amagerbladet med hen
blik på at få flere medlemmer samt nye 
vinteroplæggere. 
Frihavnsordningens regulativer skal 
reguleres og formanden vil tage 
spørgsmålet op på Sejlerdagen. 
Bestyrelsen har indhentet tilbud ved
rørende toiletbygningen på Sdr. Mole. 
Hafnia-Forsikring tilbyder rabat til 
SSF medlemmer. 
Formanden bad bestyrelsen om god
kendelse til at Poul Christensen tidli
gere juniorleder, trådte ind som un
derudvalg til formanden vedrørende 
forsikringer. En enig bestyrelse vedtog 
dette. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Ndr. slæbested vil blive rep. Dykkere 
vil undersøge hvor stor skaden er og 
hvor meget der skal rep. for at det kan 
blive brugbart. 
De manglende kontakter i jollehuset 
vil blive opsat. 
Bestyrelsen forventer at gå i gang med 
fornyelse af bolværket langs kanalen 

til midterbroen i løbet af efteråret/vin
teren. 
Bestyrelsen diskuterede hvilke perso
ner der officielt kan godkendes som 
bruger af spillet i pladsmandens fra
vær. 
Efterfølgende vedtog bestyrelsen at 
godkende 3 personer. 

Punkt 4 - Klubhus og fester 
Svagførerfesten forløb over al forvent
ning. 
Klubhusudvalget vil indhente tilbud 
på pålægning af nyt gulv i pejsestuen. 

Punkt 5 - Sejlerskolen 
Spækhuggeren har været udlånt, og 
har fået en skade. Som naturligvis bli
ver rep. på lånerens regning. 
Sejladserne sluttes i uge 40. 
11 elever skal til prøve den 26. septem
ber 1992. 
I lighed med tidligere år vil der blive 
afholdt kurser. Opslag i mellemgan
gen og annoncering i næste nr. af bla
det herom. 
Sejlerskolen vil afrigge den 4.-5. okto
ber 1992. 
Sejlerskolen vil prøve at arrangere et 
metereologi-kursus. 
Sejlerskolen overtager en af ynglinge
bådene på lånebasis. 

Punkt 6 - Juniorafdelingen 
En opti-mast er blevet ødelagt. 
Planerne for vintersæsonen vil blive 
offentliggjort i næste nr. af medlems
bladet. 
Den nye yngling er under klargøring. 
24 og 126 trænger til rep. og der vil 
blive indhentet tilbud. 
Følgebådene er ligeledes i meget dår
lig stand og skal under rep. i vinter. 
Hovedparten af Optimisterne er også i 
meget dårlig stand og afdelingen vil 
prøve at få dem sejlklare til sæsonen 
starter igen. 
Klubmesterskaber afholdes søndag 
den 27. september. 
Resten af efteråret vil der blive sejlet 
når vejret tillader det. 

Punkt 7 - Jolleafdelingen 
De 4 udvalgsrepræsentanter blev god
kendt af bestyrelsen. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Sæsonen er slut. 
I det sidste stævne Forterne Rundt del
tog 65 både. 
Ballade-stævnet forløb godt. 
Kapsejladschefen er blevet forespurgt 
om SSF var interesseret i at afholde 

Business Cup, en sejlads som Nyheds
magasinet Børsen sponsorerer. 
Kapsejladschefen undersøger mulig
hederne for dette. 

Punkt 9 - Motorbåde 
Krebseturen forløb godt og BMK stil
lede igen i år med krebs i lange baner, 
festpyntet lokale og levende musik. 
Fra SSF kom dog kun 10 medlemmer 
fordelt på 3 både, så vi lader nok denne 
tur hvile et par år. 

Punkt 10 - Sikkerhed 
Vagtordningen starter den 1. oktober 
1992. 

Punkt 11 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 12 - Evt. 
Bestyrelsen gennemgik budgettet for 
1993 og godkendte dette. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
Sekretær 

FORSIKRINGSSAGER. 

HAFNIAs assurandør Søren Schuster 
kan kontaktes på tlf. 31 20 24 00, 

eller 
2. torsdag I hver måned på kontoret, 

mellem kl 1900 og 2000. 

Støt vore sponsorer! 
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40 års jubilæum -
Svagførefest -
Seniorhøstfest 
Igen i år forløb festen godt. Alle gæster 
kom på plads til tonerne af hornor
kestrets musiciseren, og de dygtige 
samariter, der gelejdede alle køresto
lene på plads ved det veldækkede 
bord, som Hoplapigerne havde gjort 
festligt og flot med røde duge, blom
ster, snacks, chokolade m.m. Hans og 
Toivo ordnede spots, så signalflagene, 
som de satte op i loftet og scenen var 
vel belyst. Det var et flot skue, en rig
tig sejlerfest værdig. Preben holdt vel
komsttalen og uddelte gaver til 40 års 
jubilarerne: Poul Petersen som gen
nem alle årene har ledet kørslen og 
samariterne, dog i år gæst af helbreds
mæssige grunde. 
Eli Olsen der også har arbejdet som 
samarit i alle fyrre år og still going 
strong ... og Katrine som nu er gæst. 
Maden blev serveret af alle pigerne 
som lige nøjagtig vidste, hvem der 
skulle have hvad og så gik Kurt Vilken 
og Flemming igang med taffelmusik
ken. Et særligt bord i år, noget nyt - se
nior SSF'er, her sad Harry for borden
den, og det kan nok være snakken gik 
lystigt, mange havde jo ikke set hinan
den i mange år. 
Så kom det kunstneriske indslag i form 
af Hoplapigerne, der veloplagte og 
dejlige sang et meget godt program, 
jeg glemte at de også sang velkomst
sangen. 
For at underholdningen skulle udvi
des, bad Else forsamlingen om, at hvis 
der var nogle, der kunne synge eller 
fortælle historier var de meget vel
komne oppe på scenen og ville blive 
belønnet med 3 præmier for de bedste 
indslag. 

Formanden Preben Jacobsen byder 
gæsterne velkommen. 
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Det var ialt 6 som modtog opfordrin
gen og nu var det svært at udvælge 3, så 
man enedes efter votering og vor com
puters »Klappometerprogram« at ud
dele præmier til alle seks: 4 stk. tre-
diepræmier, 1 andenpræmie og 1 først
epræmie, der gik til Emma for 2 dejlige 
sange. Een af historierne kan jeg 
endnu huske: En ældre dame mødte en 
fe, der lovede hende et ønske. »Jo, jeg 
vil gerne have at min kat derhjemme 
bliver til en smuk ung mand«. Da hun 
kom hjem stod en smuk ung mand i dø
ren og modtog hende med følgende: 
»Er du ikke ked af at du kastrerede 
mig som killing«?. 
Is og portvin, fælles sang og Hoplapi
ger, alt var godt og så kom dagens 
clou: Et Brudepar .... Linda og Mi
chael havde reception i skipperstuen, 
blev budt ind og til Kurts akkompag
nement dansede de brudevals til store 
klapsalver fra os alle. Det var ungt og 
yndigt. 
Opbrudets time var nær og gaver blev 
uddelt til alle vore gæster, røde pølser 
fra Kirstine blev spist og så pakkede 
man alle gaver, chokolade og blomster 
i tasken og hjemtransporten etablere
des. 
Igen var samariterne med Oluf i spid
sen perfekte. I løbet af 35 minutter var 
salen tømt for over 100 gæster og HT 
og frivillige fra SSF kørte alle, der ikke 
selv kunne komme hjem. 
TAK: til alle samariterne med Solveig, 
Oluf og Eli som ledere, det var præsi-
tionsarbejde og hjælpsomhed i skøn 
forening. 
Hoplapigerne ydede som altid en flot 
indsats, både som hjælpere og måske 
især deres glade optræden. De er et 
stort plus for vor forening (Rie fik en 
blomst for sin debut). 
Hornorkestret som gjorde starten fest-
lig 
Hans, Toivo, Erna, Inge, Mette, Ulla, 
Fini, Ib, Åse, Henrik, Preben og alle 
vore medlemmer som har spyttet i bøs
sen. 
Alle som har sponsoreret og ikke 
mindst Kirstine, som med dejlig mad, 
is og pølser til en meget fornuftig pris. 
Kort sagt (eller måske langt? . . . .) tak 
til alle jer, der gjorde denne dag mulig 
og festlig. 

Grethe 

Lind og Michael danser brudevals. 

Senior-SSF'ere ved det særlige bord. 

5 



GENERALFORSAMLING 

Formand: Preben Jacobsen 
Søndag den 25. oktober Kapsejladschef: Birgitte Akkermann 

kl. 9.00 Juniorleder: Henrik Gravesen 

i klubhuset Klubhusrepræsentant: Nyvalg 
Festudvalgsrepræsentant: Nyvalg 
Havneudvalgsmedlem: Holger Nielsen 
Jollerepræsentant: Nyvalg 

Dagsorden: 1. suppleant: Lillian Green Jensen Dagsorden: 
2. suppleant: Grethe Jacobsen 
Kasserer: Erna Christensen 

1. Valg af dirigent Kasserersuppleant: Annie Lindquist 
2. Protokol og beretning (ønsker ikke genvalg) 
3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt. 

Bestyrelsen 

Forslag fra Bestyrelsen: 

Under 5. andre forslag: 
Nedlæggelse af nordre slæbested 
Nordre slæbested nedlægges. I stedet 
projekteres opsætning af ny kran på 
nordre plads til optagning af fartøjer 
indtil ca. 2 tons. 
Søndre slæbested vedligeholdes såle
des at mindst 2 vogne altid er til rådig
hed. 

Motivering: 
Nordre slæbested er i så dårlig stand, 
at det vil være en for bekostelig affære 
fortsat at vedligeholde dette. Desuden 
har de seneste år vist at behovet på et 
sådant slæbested på nordre plads er 
yderst begrænset, hvorfor de tilbageb-
livne brugere fra nordre plads uden 
større problemer i fremtiden vil kunne 
bruge slæbestedet på søndre plads. 
Desuden har udviklingen vist at vi i 
SSF har et stigende behov for en bedre 
kran til optagning af mindre fartøjer. 

Tilføjelse til ordensreglementet: 
HAVNEN § 7, 2. afsnit: 
Det nuværende lyder således: 
Bestyrelsen fører en ekspektanceliste 
for tildeling af havneplads og låne
plads. 
For at komme på ekspektancelisten 
skal ansøgning skriftligt meddeles be
styrelsen. 

Tilføjelsen: 
HAVNEN § 7 
Bestyrelsen fører en ekspektanceliste 
for tildeling af havneplads og låne
plads. 
For at komme på ekspektancelisten 
skal ansøgning skriftligt meddeles be
styrelsen inden den 1. marts hvert år. 

Motivering: 
Havneudvalget arbejder med hensyn 
til faste pladser med en ekspektance
liste, som er adskillige år gammel og 
pladssøgning ofte ikke er aktuel ved 
tildeling af fast plads. 

Bestyrelsen 

Forslag fra medlem nr. 791 Else Thu-
ring: 

Det foreslås, at det indkøbte elektri
ske spil til mastekranen på søndr 
mole opsættes snarest. 

Motivering: 
Svend Kukkerik sponsorerede for ca. 
2-3 år siden kr. 5.000,00 til køb af spil
let, endvidere sponsorerede Harry 
Trudsøe kr. 1.000,00 til samme formål 
- ialt kr. 6.000,00. 
Jeg har personligt siddet i båden og 
iagttaget de forskellige koner der hiver 
og slider i håndsvinget med stor fare 
for at komme til skade - derfor dette 
forslag. 

Venlig hilsen 
Else Thuring 

Medl. nr. 791 
Loup de Meer 

grjj 
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Foreløbigt budget 1993 
Indtægt Udgift 

Indtægt: 1.250.000 

Udgift: 
Havn og plads 620.000 
Klubhus 50.000 
Bladet 140.000 
Fester 25.000 
Administration 50.000 
Bestyrelse 10.000 
Sejlerskole 25.000 
Juniorer 65.000 
Kapsejlads 20.000 
Motorbåde 10.000 
Joller 10.000 
Renter 15.000 
Diverse: Jubilæum, udgravning m.m .... 140.000 
Disponibelt 70.000 

1.250.000 1.250.000 

Suset fra Flakfortet... 
Det kunne lige så godt have været Bar
celona, da sejlklubben Lynetten og 
Forsikringsselskabet Hafnia havde sat 
de fire mandskaber fra region 4 stævne 
på Flakken i match-race (Hafnia Cup), 
hvor en vinder skulle findes til superfi
nalerne i Middelfart den 12.-13. sep
tember. 
Det var et så godt arrangeret stævne, 
at det ville fylde en hel bog, så vi sætter 
blus under og koger det ned ved 
110°C. 
Afviklingen løb af stabelen den 29. au
gust kl. 8.00 med afgang fra Lynetten 
til Flakfortet, hvor kaffe og morgen
mad ventede. Ved titiden var der skip-
permøde i Sailors Corner. Jens Nør
gaard (En arbejdsplads i Danmark) 
håndterede mikrofonen mesterligt, da 
han herefter præsenterede de forskel
lige mandskaber, officials og arrangø
rer, f.eks. Cecilie Friis, Flakfortets tu
ristchef, Thomas Ekdahl, S/K Lynet
ten og repræsentanter fra Hafnia. 
Derpå var der lodtrækning om både
ne . (fortsættes side 12) 

- Nyåbnet specialshop -

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Nørre Voldgade 25 
(lige overfor Nørreport Station) 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Nørre Voldgade 25 

1358 København K 

Telefon 33 12 62 87 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

BACHER 
SCHILDER 
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kapsejlads 

Resultatliste - weekendstævne 
Forterne Rundt den 19.-20. september 

Start 1 Start: kl. 10.00 Banelængde: 21,9 sømil 

Løbl Mål: 8.10-9.55 

Sejlnr. Båd Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

04.59.22 
05.02.44 
05.05.23 
05.08.09 
05.10.20 

DNC 

1 Bann.41 Jan B.Hansen DenR.Rulade Lyn 9.40 03.43.47 
S194 X99 Lennart Andersson Miss Lizzy MSS 8.30 03.58.16 
6 Ravag 36 Lennart Buch Ragnerok RKS 8.35 04.00.21 
29 Diva 35 Carsten B. Nielsen Unique Lyn 8.10 04.05.56 
4013 Dynamic Bertil Svendsson Joybird SKS 9.55 03.53.22 
96 Cayenne Ole Gjedved Tootsie KS 8.50 DNC 

Løb 2 Mål: 6.70-6.85 

Sejlnr. Båd Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

S24 7170.D. Anders Hansen Fladmule MSS 6.85 04.19.11 05.05.16 
160 Banner 2 Ole Kroongaard Gråskæg DS 6.80 04.20.52 05.06.13 
S9944 Cast. lA TorstenBergh Æggaskalet LSS 6.70 04.30.22 05.14.14 

Løb 3 

Sejlnr. Båd Skipper 

Mål: 6.20-6.20 

Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

429 Alb. Exp. Svend Betak Lille Pus KS 6.20 04.37.23 05.13.18 
291 Alb. Exp. Jan Mørk Larsen Sørine KAS 6.20 04.44.41 05.20.36 
257 Alb. Exp. StigMunchaus Xpresso SS 6.20 04.50.14 05.26.09 
186 Alb. Exp. Bjarne A.Larsen Skum SSF 6.20 05.07.03 05.42.58 

Start 2 Start: kl. 10.05 Banelængde: 21,9 sømil 

Løbl Mål: 8.10-9.55 

Sejlnr. Båd Skipper Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

934 Ballad H. P. Johansen Pingvin DS 6.20 04.32.31 05.08.26 
S 919 Ballad Lasse Larsson Lazy Lady MSS 6.20 04.33.18 05.09.13 
S1420 Ballad Krister Ahlkvist Drabant MSS 6.20 04.33.25 05.09.20 
676 Ballad Steen Gøransson Ellis SS 6.20 04.38.35 05.14.30 
S1039 Ballad Lennart Flygare Henrietta MSS 6.20 04.39.25 05.15.20 
1186 Ballad Hansen& Christensen Fifty-Fifty RKS 6.20 04.40.36 05.16.31 
2001 Ballad Jens Damgaard Jensen Siri RKS 6.20 04.43.44 05.19.39 
S 950 Ballad Peter Oxhamre Maja Grædn. MSS 6.20 04.48.24 05.24.19 
574 Ballad Mogens Petersson Bloody Mary RKS 6.20 04.49.54 05.25.49 
970 Ballad Claus Løvig Eva RKS 6.20 04.50.00 05.25.55 
620 Ballad Poul Bybjerg Røde mor KS 6.20 04.51.08 05.27.03 
707 Ballad Bent Knudsen Marianne SSF 6.20 04.52.59 05.28.54 
S 836 Ballad Thoms Nevstad Gratia MSS 6.20 05.00.04 05.35.59 
475 Ballad Hans Meyer Elisabeth NIV 6.20 05.00.31 05.36.26 
683 Ballad T. Pless Pascal KS 6.20 05.08.17 05.44.12 
1316 Ballad Holger Nielsen Dione RKS 6.20 04.42.44 DSQ 

Start 3 Start 

Løb 5 Målt 

Sejlnr. Båd Skipper I 

30 Dynam.35 Bjarne Riis S 
4 Langø 10 Henrik Ringhøj l 
D2 All AB 12 PoulBorchum S 
1 Langø 10 Anders Dylov 1 
25 Conc.38 Søren Bech F 

Løb 6 Mål 

Sejlnr. Båd Skipper 

89 Alb.Alfa Bjarne H. Hansen 
19 Gran. Reg. L. Bjørn Sørensen 
2 Warship Jørgen Friland 
218 Mamba Mogens Petersen 
37 Mosq.88F RonaldTan 
127 Alb.Alfa Ole Hansen 
169 Alb.Alfa PeterHagaard 
525 Feeling Flemming Krebs 

Løb 7 Mål 

Sejlnr. Båd Skipper 

385 Int. 806 Jan Johansen 
148 L-23 Niels Mogensen 
81 Spæghug. Gitte Henriksen 
175 Spæghug. Kent Nielsen 
230 Drage Søren Bitsch 

Start 4 

Løb 8 

Sejlnr. Båd Skipper 

94 Drab. 24 Frank Weyhe 
312 Accent Bent Andersen 
14 Drab. 24 Gunner Nyholm 
226 Accent 26 Schmidt/Rochat 
471 Accent 26 Ole L. Langen 
923 Fenix Rene Enemark 

Løb 9 Mål: 

Sejlnr. Båd Skipper ] 

291 Bandh.24 Poul Zastrow -

87 Bandh.26 Jens Green 
249 Alb. Vig. Willy Hansen : 

889 Alb. Vig. Frank Olesen 
950 Veka Michael Fraenkel : 

Løb 10 Mål: 

Sejlnr. Båd Skipper 

193 IF Torben Dam Jensen 
S 30 Spidsg. SvendHeger 
SS 17 Spidsg. Niels Bo Schmidt 

Star 
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i. 10.10 

<5 - 8.80 

Banelængde: 21,9 sømil 

Inavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

ppenålen Lyn 8.40 03.49.00 04.54.34 
jpy Sailin KRS 7.45 04.08.47 05.03.06 
irina Lyn 8.80 04.04.49 05.14.35 
im SIF ØSF 7.35 DNF 
/hesten HAD 7.65 DNC 

90-6.35 

inavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

)hina KS 5.90 04.49.43 05.20.24 
psB SØ 6.30 04.43.16 05.20.50 
lene SSF 6.20 04.48.31 05.24.26 
rola SSF 6.10 04.55.11 05.29.23 
oto Lyn 6.20 04.59.06 05.35.01 
S SSF 6.15 05.06.59 05.42.03 
! KS 6.15 05.11.30 05.46.34 
;bsen KS 6.35 06.28.25 07.06.48 

45-6.05 

dnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

neøret DS 5.95 04.43.23 05.14.58 
i-Do SSF 5.45 04.58.38 05.20.42 
itares KS 6.05 04.58.07 05.31.27 
veknægten SSF 6.05 05.16.38 05.49.58 
ff Lyn 5.45 DNC 

kl. 10.15 Banelængde: 21,9 sømil 

60-5.75 

dnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

ildur SS 5.60 04.54.42 05.19.45 
»hei KS 5.70 04.59.50 05.26.48 
anuts Lyn 5.60 05.11.27 05.36.30 
rtout NIV 5.70 05.12.11 05.39.09 
quila NIV 5.70 05.13.19 05.40.17 

KAS 5.75 05.34.37 06.02.32 

*05-5.50 

dnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

'ia SSF 5.05 05.37.48 05.51.18 
der Wessel SSF 5.10 05.44.51 05.59.29 
s SSF 5.15 05.57.29 06.13.13 
ki SSF 5.15 06.00.13 06.15.57 
izar SSF 5.50 06.05.06 06.28.10 

.85-5.35 

idnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

isabeth SSF 4.95 05.16.18 05.27.31 
vi SSF 5.35 05.23.36 05.43.37 
jna SSF 4.85 05.37.11 05.46.02 

Løb 11 

Sejlnr. Båd Skipper 

Mål: 4.50-4.50 

Bådnavn Klub DH88 Sejltid Præmietid 

779 NF Henning Lauersen Molly SSF 4.50 05.25.08 05.25.08 
886 NF Carsten Rohde Laissez-Fair SSF 4.50 05.27.49 05.27.49 
770 NF Niels Hassenkam Cremefrøen KS 4.50 DNF 
641 NF Kim Fogde Grønskolling KS 4.50 DNC 

Sundby Sejlforening - den 19. september 1992 
Ballad Stævne 

Resultatliste uden fratræk Olympisk pointsystem 

Sejlnr. Navn Klub 1 2 3 Point Plc 

919 Lasse Larsson MSS 2 1 2 6,0 1 
676 Steen Gøransson SS 1 2 4 11,0 2 

1420 Krister Ahlkvist MSS 4 3 3 19,4 3 
934 H. P. Johansen DS 3 10 1 21,7 4 

1039 Lennart Flygare MSS 5 4 5 28.0 5 
970 Claus Løvig RKS 7 5 10 39,0 6 
950 Peter Oxhammer MSS 9 7 8 42,0 7 

1186 Hansen&Christensen RKS 13 6 6 42,4 8 
836 Thomas Nevstad MSS 6 9 13 45,7 9 
574 Mogens Petersson RKS 11 11 9 49,0 10 

2001 Jens Damgaard Jensen RKS 14 12 7 51,0 11 
1316 Holger Nielsen RKS 8 8 DSQ 51,0 12 
707 Bent Knudsen SSF 10 14 12 54,0 13 
620 Poul Bybjerg KS 12 15 11 56,0 14 
475 Hans Meyer NIV 15 13 14 60,0 15 
683 T. Pless KS 16 16 15 65,0 16 

Der er også sport 
i en god økonomi 

Der er mange, fine glæder 
i din sport. Og mange gode 
klubkammerater, som du 
har det hyggeligt med. 

Men der er også sport i 
at have en god økonomi. 
Og i Amagerbanken kan du 
tale med flinke mennesker, 
der kan fortælle dig om 
pengene og din fremtid. 

For det er let at få en god 
økonomi, når man har en 
god bank. 

Prøv at komme ind til oe 
i Amagerbanken. 

Der er mere sport i os, 
end du tror... 

TT 

l£ Amager 
banken 

Amagerbanken 
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Juniorafdelingen 

Klubmesterskaber 
for Juniorer 1992 
Den 27. september afholdte junioraf
delingen årets klubmesterskaber for 
optimister og ynglinge. 
Trods det sene tidspunkt på sæsonen 
blev det en rigtig god dag på vandet, og 
for tilskuerne både på land og på van
det. 
Sejladserne blev præget af meget lidt 
vind, og vi sejlede derfor også på me
get små baner for at gennemføre så 
mange sejladser som muligt. 
Det blev til 4 sejladser for optimistjol
lerne og 5 for ynglingene idet vi måtte 
have en afgørelse i denne klasse. 
Første sejlads blev startet ca. kl. 11.20 
lige ud for jollepladsen, med ynglin
gene i første start og optimisterne til 
start 3 minutter efter. 
Ynglingene sejlede efter system B, 
mens optimisterne kun benyttede top
mærket og målliniemærket. 
Både optimisternes og ynglingenes sej
ladser blev meget spændende med en 
del elevator-sejlads hos optimisterne, 
mens ynglingene først 100 meter før 
mål i sidste sejlads fandt en yderst be
synderlig afgørelse. 
Førende båd, og dermed kommende 
klubmester, runder bundmærket for
kert!. og da de får dette oplyst af anden 
båd er det for sent at rette den fejl. 
Klubmester 1992 i yngling blev derfor 
Y101 med: Jackie, Jakob og Mia. 
Nr. 2 blev: Henrik, Mia og Henrik. 
Nr. 3 blev: Henrik, Lars og Sune. 

Optimisterne var delt i to grupper, b 
og c sejlere. 
Selv om flere af c-sejlerne ofte var 
oppe og markere sig ved første mærke
runding blev det en meget overbevi
sende b sejler der tog pokalen. 
Samlet klubmester 1992 i optimistjolle 
og klubmester for B-sejlere blev: Mar
tin. 
Nr. 2 for B-sejlere: Carsten. 
Nr. 3 for B-sejlere: Klaus. 
C-sejlerne fik også en meget overbevi
sende vinder i: Thomas. 

Mens der var meget hård kamp om 2. 
pladsen, idet Eva Persson måtte tage 
til takke med æren af en 3. plads med 
en pointforskel på kun 0,4 point til 
c-sejlernes nr. 2: Jacob. 
Nr. 3 for c-sejlerne: Eva. 
Nr. 4 for c-sejlerne: Louise. 

Nr. 5 for c-sejlerne: Lian. 
Alle præmietagerne går på indkøb i 
KMS, og KMS og juniorudvalget siger 
tillykke til vinderne og tak for en rigtig 
god dag til både sejlere og forældre 
som viste en dejlig interesse omkring 
arrangmentet. 
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Efterårs- og vinterplan for Optimister: 
Lørdag den 24. oktober 1992 
Lørdag den 31. oktober 1992 
Lørdag den 7. november 1992 
Lørdag den 14. november 1992 
Lørdag den 21. november 1992 
Lørdag den 28. november 1992 

December og januar holdes fri. 

Lørdag den 6. februar 1993 
Lørdag den 13. februar 1993 
Lørdag den 20. februar 1993 
Lørdag den 27. februar 1993 
Lørdag den 6. marts 1993 

Lørdag og 
Søndag den 13.-14. marts 1993 
Lørdag den 20. marts 1993 
Søndag den 21. marts 1993 
Lørdag den 27. marts 1993 

Afrigning m.m. 
Video og teori 
Svømmehal Frankrigsgade 
Spil og teori 
Tovværk og teori 
Video/Spil og afslutning 

Svømmehal Frankrigsgade 
Teori og video 
Udflugt 
Tovværk 
Svømmehal 

Weekendtur 
Juniorsamling 
Juniorsamling 
Klargøring af joller 

Alle dage mødes vi kl. 10.00 i havnen. 
Der kan forekomme ændringer og vi vil forsøge at give besked ca. en uge før de 
dage, hvor vi har ekstra behov for hjælp fra forældre. 

Med sejlerhilsen 
Søren, Tonny og Lars 

Klubmesterskab for Juniorer d. 27. september 1992 
Ynglinge 

Plc.Båd Navn 1 2 3 4 5 Point 

1 Y101 Jackie Henriksen, Jacob 
Brydenfelt, Mia Jahn 0 0 3 3 0 6 

2 Y126 Henrik Heger, Mia 
Kristensen, Henrik Hansen 3 3 0 0 3 9 

3 Y24 Henrik Scharff, Lars Akker-
mann, SuneMethmann 5,7 5,7 5,7 5,7 6,7 29,5 

Klubmesterskab for Juniorer d. 27. september 1992 
Optimister - B-sejlere 

Plc.Båd Navn 1 2 3 4 Point 

1 Martin Bech 3 0 0 0 3 
2 Carsten Hansen 0 3 3 3 9 
3 Klaus Mikkelsen 5,7 5,7 5,7 5,7 22,8 

Klubmesterskab for Juniorer d. 27. september 1992 
Optimister - C-sejlere 

Plc.Båd Navn 1 2 3 4 Point 

1 Thomas Pedersen 0 5,7 3 0 8,7 
2 Jacob Sporon-Fiedler 3 3 0 8 14,0 
3 Eva Persson 5,7 0 5,7 3 14,4 
4 Louise 
5 Lian 

Fra Juniorlederen 
Sejlsæsonen for optimister er slut, 
mens det gik rigtig godt fremad, men 
der er en aktivitetsplan klar for de næ
ste måneder og jeg håber at I alle vil 
møde op lørdag kl. 10.00. 
Ynglingene går igang med vintertræ
ning, men der er også meget forestå
ende arbejde med bådene. 
2 Ynglinge og nogle optimister er i så 
dårlig stand at vi muligvis må sende 
dem på værft i løbet af vinteren, men vi 
vil så forsøge at gøre det i december og 
januar hvor det er koldest. 
Arbejdet på den nye yngling er igang 
og i det næste blad vil vi have fordelin
g e n  a f  b å d s m æ n d  k l a r . . . .  
Der er mange aktiviteter hver we
ekend så mød op, tal med din fører el
ler træner; der skal sejles, males, sli
bes, vaskes, poleres, lakeres, bores og 
meget, meget mere . . . 

Henrik 

Besøg fra 
Christianshavns skole 
d. 30. sept. og 1. okt. 
På opfordring af lærerne på Christians
havns skole, der havde planlagt en em
neuge med temaet »alternativ sport«, 
stillede vi både og instruktører til rå
dighed den 30. september og den 1. 
oktober. Onsdag morgen kl. 9.30 
mødte 15 elever og to lærere op, og fik 
en smule teori, samt instruktion i at til
rigge bådene. Vinden var forholdsvis 
let, og efter tilrigningen tog 6 optier, 
og en Yngling ud, og resten ventede i 
følgebådene. Efter ca. 10 minutters til
vænning, sejlede eleverne helt pænt, 
og efter en time skiftede mandska
berne ude på vandet. 
Efter endt sejlads kl. ca. 12.00 riggede 
vi af og fik en snak om dagens hændel
ser over en sodavand, inden eleverne 
skulle tilbage til skolen. 
Torsdag var der næsten ingen vind og 
det resulterede i at nogle af de 18 ele
ver fik lyst til en dukkert i stedet for at 
sejle (måske med en smule hjælp fra 
anden side). Men som bekendt er van
det koldt, så efter afrigning blev nogle 
af sodavandene skiftet ud med varm 
the. Da madpakkerne var spist og eva
lueringen var overstået, sagde vi farvel 
(og på gensyn, håber vi). Alt i alt et 
meget sjovt arrangement. 
Tak til Christianshavns skole for ideen 
og opfordringen. 

Søren 
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Kl. 12 gik første start. Det var mellem 
KDY og SSF. Da gaten blev åbnet (4 
min. før start), begyndte bådene at se 
hinanden lidt an. Det blev ikke til me
get, men nok: SSF blev fanget i styr
bord fælde. Så da starten var gået, 
skulle SSF lige lave en 270° vending. 
Resultat: KDY vandt med ca. 2 minut
ter. 
2. match var mellem Politiet og Val
lensbæk. Her blev der kæmpet lidt 
mere. Politiet kom bedst fra start (me
get svag vind), og Vallensbæk drev ind 
i topmærket (stærk strøm), så inden 
fejlen var rettet, var Politiet så langt 
foran, at sejren var sikret. 
3. match mellem Vallensbæk og SSF 
viste lidt pust a'la Barcelona - rundt og 
rundt det gik - men Vallensbæk kom 
bedst ud af det og vandt med 55 sekun
der. 
4. match mellem Politiet og KDY var 
som så. Vinden var dog vendt tilbage. 
KDY'erne var de tungeste, holdt bå
den godt oprejst og vandt med 2 minut
ter. 
5. match mellem SSF og Politiet var 
det en fornøjelse at se. Der blev kæm
pet, fra gaten blev åbnet og til mål. 
Rundt og rundt, på styrbord, på bag
bord. SSF protesterede. Den blev af
vist, og så gik starten. Politiet kom af 
sted med et forspring på 2 sekunder, 
som blev holdt hele vejen i dansen op 
til topmærket, som blev rundet, og så 
røg spilerne op. Det gik »bare sådan«, 
så stod de der! Løberen gik perfekt. 
Her kom SSF lidt foran, men ved 
bundmærket havde de lidt problemer, 
og Politiet gik inden om og holdt et for
spring på 3 sekunder til topmærket, 
hvor der igen kom gang i spilerne. Det 
kan de bare! SSF indhentede igen, 
men igen var der problemer ved bund
mærket, så Politiet var igen inden om. 
Dog fik de ikke rigtig spileren ind i bå
den, så SSF sejlede igennem deres læ 
og vandt matchen med 8 sekunder. 
Det blev dagens bedste match! Det 
skal her bemærkes, at alle sejladser lø
bende blev kommenteret af Jens Nør
gaard, som over højttalere holdt publi
kum orienteret oppe på toppen af 
Flakfortet. Virkelig en god ting. 
6. match mellem KDY og Vallensbæk 
begyndte. Vallensbæk røg lige i fæl
den, blev straffet, og det var så det. 
KDY'erne, som sejlede og håndterede 
deres båd s . . . . godt, vandt, og der
med var de klart til søndagens finale. 
De andre skulle ud i 2 matcher og lod
trækning, inden finalemodstanderen 
var fundet. 

Kl. 17.45 afgik officials og mandskaber 
til Lynetten, hvor køkkenet havde la
vet en virkelig super middag. Efter en 
god dag på havet sluttede vi med spis
ning, vindrikning og snak ved 23-ti-
den. 
Søndag kl. 8.00 var der afgang til Flak
ken, hvor der igen ventede kaffe med 
brød. Kl. 10.00 var der skippermøde 
og lodtrækning. 

Derefter startede matcherne med, at 
Politiet mødte Vallensbæk i en dyst, 
hvor vi i dommerbåden syntes, at de 
var lidt for tæt på!. 
Vallensbæk startede bedst og holdt 
det, indtil spileren skulle op. Da så det 
ud til, at nissen havde været ombord. 
Politiet gik forbi, holdt forspringet og 
vandt. 
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2. match, Politiet mod SSF, tog 3 mi
nutter og 5 sekunder. Politiet startede 
1 sekund for tidligt og havde nu 3 mi
nutter til at rette fejlen. Det skete 
ikke, så SSF vandt og var i finalen. 
Vallensbæk og Politiet sejlede om 3. 
og 4. pladsen i en match, der lignede 
en dansekamp, sådan som de holdt på 
hinanden hele vejen rundt: dog kom 
Vallensbæk først. 
Nu var der frokost på øen og lodtræk
ning om finalebådene, hvorefter vi 
kom i gang kl. 13.25 med først match 
mellem SSF og KDY. 
Der kom aldrig gang i denne kamp. 
SSF røg ind i en tvivlsom straf, og så 
var det løb kørt: KDY vandt. 
I anden match startede KDY bedst, og 
ved topmærket var de 10 sekunder for
an. På løberen var SSF'erne lidt uhel
dige, da en af gasterne pludselig ville 
bade, og KDY vandt igen. OK - de var 
de bedste, og vi ønsker dem »good 
luck« ved superfinalen. 
Hafnia stod for præmieuddelingen. 
Der var lidt taler, og ellers gik vi over 
til oprydningen. 
Afslutningsvis skal det tilføjes, at Flak
fortet, som er alle sejleres ø, viste sig at 
være det rigtige sted for et sådant ar
rangement. Publikumsvenlig, da der 
altid kan laves baner tæt på land med 
god udsigt »oppefra«. Lad os bruge 
øen noget mere, men - for der er et 
men - den er meget sårbar. Ret jer ef
ter de få regler, der er, og ellers bare 
nyd det. Det var et flot syn med alle de 
både i havnen og de mange menne
sker. Der kunne have været flere. 
Til sidst blot en tak til alle jer, der del
tog. Tak for et par gode dage og et me
get flot og vellykket stævne. 

En SSF er på Margrethe 

Få et motoreftersyn nu og se 
frem til en problemfri sommer 

Navtek Marine Center klarer alle dine problemer. Vi klargør din 
påhængsmotor og udfører om nødvendigt alle reparationer. 

Forårsklargøringen omfatter: 
* Affedtning af motoren med OMC 

motoraffedtningsmiddel 
* Olieskift i gearkasse 
* Alle bevægelige dele gennemsmøres 
* Rensning af karburator og filter 
* Check af tændingssystem 
* Motoren testes i prøvekar 
* Motoren behandles med rustbeskyttelse 
Priser excl. moms. 
2 - 5  H K  k r .  3 8 5 , -
6-10 HK kr. 425,-
12-25 HK kr. 460,-
26 - 45 HK kr. 525,-
46 - 75 HK kr. 650,-
80 -120 HK kr. 825,-

Navtek Marine Center, Wilders Plads 52, 
tlf. 31 57 37 72. 
Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer * marine udstyr 
* autoriseret værksted for påhængsmotorer * 15 ton kran. 
Forhandling af Stroco oliefyr, Nicro solventilatorer, 
LYAC solceller. Alt skibstømmrer arbejde udføres. 
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• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

[ Sejl- o g  m o t o r b å d e  i n d t i l  6  t o n s ]  

PREBEN 
JACOBSEN 

Telefon 31 50 19 78 



havn og plads til orientering 

u 

Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen 
har kontortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30 -15.30 
Fredag kl. 14.00 -15.00 
Telefon: 31 58 14 24 

Takster for optagning og udsætning af fartøjer 
Priser for optagning og udsætning med assistance af pladsmand indenfor 
normal arbejdstid. Betaling til pladsmand. 

Under 20 m2 Kr. 125,00 

Fra 20 m2 til 30 m2 Kr. 175,00 

Over 30 m2 Kr. 250,00 

Priser for ophaling og affiring på slæbested. 
Herunder medlemmer som, hvis nødvendigt - selv lægger skinner, selv sæt
ter fartøjet på vogn henholdsvis tager fartøjet af vogn. Disse takster er til 
vedligeholdelse af foreningens materiel og betales som følger: 

1. Til pladsmand indenfor normal arbejdstid. 

2. Udenfor normal arbejdstid til vedkommende medlem, som af bestyrel
sen er godkendt til at betjene spil/traktor og opkræve foreningens ved-
ligeholdelsesgebyr. 

Under 20 m2 Kr. 75,00 

Fra 20 m2 til 30 m2 Kr. 100,00 

Over 30 m2 Kr. 150,00 

• • • • • 

Priser for trykspuling: 

1. Kr. 75,00 pr. spuling, når pladsmand foretager spulningen. 

2. Kr. 25,00 pr. spuling til vedligeholdelse, når medlemmet selv foretager 
spulingen. 

• • • • • 

Aflønning af medhjælp er foreningen uvedkommende. 

• • • • • 

Til orientering: 
Foreningens værftsforsikring og arbejdsskadeforsikring dækker kun fa
stansatte, altså pladsmand. Dvs. medhjælp handler på egen risiko, og både
jeren på egen risiko, når arbejdet foretages af andre end pladsmand. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. september 1992 

Nye medlemmer 
A 44 Erik Mørch 

Hvf. Mozart, Kbh. SV 
A 223 Peter Stig Andersen 

Samosvej 18, København S 
A 317 Jens Erik Bruun Ohrt 

St. Møllevej2,3.th., Kbh. S 
A 336 Morten Ellehauge Ryborg 

Aisgade 10,1764 Kbh. V 
A 337 Jesper Stenstrup 

Absalonsgade 13,2.tv. 
1658 København V 

A 383 Teddy Henning Witzansky 
Østbanegade 103, 
2100 København 0 

A 396 Kaj Pedersen 
Bedfordvej 9, København S 

A 403 Kurt Carstensen 
Øresundsvej 68, Kbh. S 

A 508 LarsSiert 
Vordingborggade 6C 
København 0 

A 639 Steen Svanum Sørensen 
Nyhavn 59,2., Kbh. K 

P1185 Knud Rødgaard 
Langelandsvej 19, Frd. 

P1186 Betina Krogh-Andersen 
St. Møllevej 2, Kbh. S 

joller 

JOLLEBROEN 
Slæbestedet og jollebroen skal tages 
op den 1. november. Kl. 12.00 starter 
arbejdet. 

ÅRSMÆRKER 
Alle joller og surfbrædder og andet 
UDEN årsmærker blive definitivt fjer
net fra jollemolen. 

Jolleudvalget 
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fra medlemmerne 

Læserbrev 
Hvis man skulle have haft en chance 
for at deltage i det af Henrik Gravesen 
indkaldte jollemøde den 24. august, 
skulle H. G. have annonceret lidt tidli
gere i bladet og ikke først i september
nummeret, som jeg modtog den 25. 
august. 
Normalt deltager jeg til planlagte jolle
møder, broarbejder etc., selv om jeg i 
de 2 sidste år ikke har været sejlerak-
tiv. Men man kan godt have et par 
svage sejlersæsoner, når man ellers har 
været aktiv i over 20 år. 
Tidligere har jeg fremsendt forslag 
om, at redaktionen skriver, hvilken 
dato SSF-bladet afleveres/udsendes 
til/af postvæsenet - evt. samme sted i 
SSF-bladet med oplysninger om dead
line for indlevering af bladstof. 

Med venlig hilsen 
Poul Erik Clausen 

Medl. nr. 737 

Til Poul Erik Clausen! 

Tak for dit indlæg, somjohar2emner. 
Først vedrørende jollemødet: 
Efter forespørgsler hos jollesejlere på 
pladsen havde jeg fået forståelse af at 
det har været almindelig praksis, at 
indkaldelser, til jollemøder og andet 
fællesarbejde, primært er sket ved op
slag i jollehuset. 
Jeg kan forstå at der er flere medlem
mer, der for sent blev opmærksom på 
det omtalte møde, hvilket jeg kun kan 
beklage. 
Jeg vil derfor opfordre jolleinteresse-
rede medlemmer til at holde kontakt 
med det nye jolleudvalg som tager sig 
af det daglige arbejde omkring afdelin
gen, ligesom udvalget naturligvis vil få 
overbragt indholdet af dit brev. 
Jeg håber du fortsat vil være aktiv og 
hjælpe jolleudvalget med de forestå
ende arbejder omkring jollepladsen. 

Med sejler hilsen 
Henrik Gravesen 

Fung. jollerepræsentant 

Din bemærkning vedrørende SSF-bla
det: 
SSF-bladet sendes normalt til postvæse
net for omdeling 14 dage efter dead
line. 
Jeg håber dette klarer den sag. 

Med venlig hilsen 
Inger Pfeiffer 

Redaktør 

West-turen 1992 
Hej »Tarzan«, »Stork« og »Blik«. 
Den klarede I med bravur, alletiders 
tur med dejlig mad, god musik og højt 
humør. 
Vi siger tak for jeres indsats og glæder 
os til næste West-tur. 
Ligeledes tak til Pluto og Fido der tog 
os med i deres båd, da vi jo har »pind« 
på. 

Hilsen 
Kitty og John 

KØB SALG 
Sælges 
Evinrude påhængsmotor. 20 HK, 
langbenet med elstart (1991), tank + 
fjernbetjening (kørt 15 timer). 
Pris kr. 17.000,-
Garantibevis medfølger. 

Henvendelse: 
Medlem 844 SSF 

Tlf. 31 58 42 12 

Sælges 
4 HK Johnson motor med indbygget 
tank. Meget god stand. 
Pris kr. 1.500,-

Simonsen 
31 55 95 80 

Sælges 
Albin Express D 628 Martha er til salg. 
Pris kr. 85,000,-
Evt. bytte til større båd. 

Simonsen 
31 55 95 80 

Sælges 
Volvomotor MD 32 med BW-gear. 
Kørt 650 timer. Renoveret for 12.000 
kr. Kan prøvesejles. Meget fin stand. 
Pris kr. 35.000 kr. 

Henvendelse tlf. nr. 43 53 0310 
efter kl. 18.00 

sejlerskolen 

Lørdag den 26. september blev der af
holdt prøve i praktisk sejlads - på 
grund af for lidt vind blev en del af prø
verne udskudt et par dage, og der er i 
skrivende stund 8, der har været til 
prøve og bestået. 

Kurser i vintersæsonen 
Kurset i navigation startede tirsdag 
den 6. oktober, og der er endnu en
kelte ledige pladser, mens kurset i tov
værk starter den 26. oktober 1992. 
Så det haster med tilmelding, hvis 
nogen skulle have lyst til at deltage. 
Der også sat tilmeldingslister til kursus 
i førstehjælp/brandbekæmpelse og 
VHF op. 
Afholdelse af disse kurser afhænger 
dog af, om der kommer tilmeldinger 
nok. 
Der skal være mellem 15-20 deltagere 
pr. hold til førstehjælp/brandbekæm
pelse (der kan oprettes flere hold) og 
minimum 12 deltager for VHF. 
Kurset i førstehjælp/brandbekæm
pelse starter torsdag den 4. februar 
1993 kl. 19.00 og er ialt 4 torsdage fra 
kl. 19.00-21.45. 
Prisen 100,- kr. og afholdes af civilfors
vars-forbundet. 
Se mere om tilmelding til kurserne på 
opslagstavlen i mellemgangen. 

Skolechefen 
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Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
Fluggerbyggefinish 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Tlf. 31-500504 



Årets »Sundby'er« blev i år Tonny Povlsen, 
for sit store arbejde for klubben 

DECEMBER 1992 Nr. 12 51.ÅRGANG 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 

Amager Strandvej 15, 2300 København S 

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund 
Dansk Sejlunion 
Københavns Sejlunion 

Foreningens telefoner: 

Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 
Restaurationen 31 58 32 96 
Havnekontoret 31 5814 24 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 
Formand: 

Preben Jacobsen 31 5019 78 

Næstformand, Motortådsrepræsentant og Vagtchef: 

Ib Petersen 32522544 

Sekretær 

Aase Schou 36305082 

Kasserer: 

Erna Christensen 31593978 

Havneudvalg: 

Rasmus Bech 31 594924 
Holger Nielsen 31953689 

Klubhusrepræsentant: 

Elo Nielsen 31 571340 

Festudvalgsrepræsentant: 

ElseThuring 32535964 

Kapsejlschef: 

Birgitte Akkermann 31 597995 

Skolechef: 

Johnny Pileborg 31950383 

Juniorleder: 

Henrik Gravesen 32521605 

Jollerepræsentant: 

Claus Villadsen 3157 7990 

Målere 

Svend Heger 31596603 
Lars Schaldemose 31593733 

Ansvarshavende redaktør: 
Inger Pfeiffer, 
Bremensgade 48,1 .tv., 2300 S .. .. 31 587576 

Medarbejder ved bladet: 
Holger Møller, 
Postparken 30, 2770 Kastrup 315041 01 

Bladets ekspedition: 
Jørgen Rindal, 
Hollands Allé 27, 2300 Kbh. S 32970939 

Tryk: 
SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2300 Kastr. . . . 31 51 71 79 

Fotosats: 
Keszler Fotosats, 

Havnegade 37 B, 1058 K 331330 02 

Radiokontakt: 
Kirsten Olesen 32970665 

Oplag: 1.500 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30 
i kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 
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Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 
Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 

Alt i bogbinderiarbejde 
Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

Fotografering til brochure brug 
Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. 

DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 

Vi er behjælpelig med at give et tilbud på Deres tryksag. 
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SALTVÆRKSVEJ 134 

vi Tina og Søren Møller 

• 2770 KASTRUP • 31 51 71 79 

Vi er ikke Danmarks største bådudstyrsbutik, men med over 20 års 
virke, hvoraf de første 10 år i SSF; er vi måske den mest erfarne. 

Så kan du klare dig med omkring 10.000 artikler/dimser her og nu 
- så kan vi også hurtigt - få den sidste hjem. 

NB: Vi er forøvrigt heller ikke Danmarks dyreste... 

Med venlig hilsen LYNETTENS BÅD SERVICE 
Lise & Klaus Schlichter i Sejlforeningen Lynetten 

Hf.: 31 57 61 06 
Åbningstider for 1992. 

Hverdage Lørdage Søn- og 
helligdage L Y 

N 

? 
Januar X 11-15 X L Y 

N 
A 

Februar X 11-15 X 

L Y 
N D Refshalevej 

Marts 10-18 9-15 X 

L Y 
N S 

E 
R 

200 
April 
Maj 
Juni 

10-18 
10-18 
10-18 

9-15 
9-15 
9-15 

9-15 
9-15 
9-15 

E 
T 

S 
E 
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DK-1432 
København K 

Juli 
August 

10-18 
10-18 

9-15 
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X 
X 
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Telefon 
September 13-18 9-15 X N 
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V 
1 31 57 61 06 

Oktober 
November 

- S5 13-17 
13-17 

•i= 13-17 
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10-15 

X 
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N 
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O
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December 

- S5 13-17 
13-17 

•i= 13-17 11-15 X 
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HELLERS YVCHTVÆRFT KASTRUP 

• Træ- og glasfiberreparationer 
• Spec. OSMOSE-skader 
• Install. og reparation af bådmotorer 
• Forsikringsskader 
• Glasfibermaterialer til selvbyggere 
• Bedding til 15 tons 

- gå hellere til HELLER og få et godt tilbud! 

Amager Strandvej 407 - 2770 Kastrup - 01 503017 

Fra redaktøren: Dead-line for indlevering af stof til bladet er: 
Fredag den 27. november 1992 
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Atter en sæson er slut 
Og hvilken sæson, ønskevejr næsten 
hele vejen igennem hele sommeren. 
Mange dejlige sejlture er det blevet til, 
ja, helt til Færøerne er der et medlem, 
der har været. 
Mange dejlige dage og aftener har vi 
haft i vores havn. 
I det daglige tænker vi nok ikke så me
get på vores dejlige fristed. Naturligvis 
er der noget, der skal ændres hen af ve
jen, men i det store og hele fungerer 
vores havn perfekt. Alle vore gæster 
siger at vi har en pragtfuld havn, vi lig
ger meget centralt til alt, hvis man vil 
gæste Københavnsområdet. 
Rivieraplanen bliver sandsynligvis til 
noget, og her vil Hans Guldager som 
formand for Rivieraudvalget fortælle 
om, hvor langt man er kommet til ge
neralforsamlingen . 
Som æresmedlem i vor klub er sagen 
hans mærkesag og jeg ved han ikke vil 
sky nogen midler for at bevare vor 
havn. 
Vi har et fristed som vi må værne om 
og løfte i flok. 
Hermed haler vi standeren. 

t Husk vi ses til JULEFROKOST i 
* i Sundby Sejlforening lørdag den 12. december kl. 14.00 # 

<^> Du tilbydes »Det Store Usandsynlige Kolde/Varme f v* 

# Julebord« a'la Kirstine. / ^ 
Bemærk i år ingen gaveauktion, men vi lover et par ( A7 AT 

^ traditionelle lotterier. /tT s ^ 
Billetter til julefrokosten købes hos Kirstine - Pris kr. 100,- <V> 

X • • • • J 

* /r\ l * Børnenes juletræ / fv 

Søndag den 20. december 1992 kl. 14.00 

^ Kom og få en god dag sammen med dine børn . ) i\ 
Q eller børnebørn. 11L Wl ± 
^ Billetter til børnene hos Kirstine mod forevisning tF 
s/- af medlemsbevis. - Kun 1 billet pr. barn. \̂ > "v 
# Entre for voksne kr. 20,00 - købes ved indgangen. ^ 

Else, Rita og Grethe 

# * 



fra bestyrelsen 

Referat af bestyrelses
møde d. 26. oktober 1992 
Dagsorden: 
Punkt 1 Protokol 
Punkt 2 Beretning 
Punkt 3 Havn og plads 
Punkt 4 Klubhus 
Punkt 5 Fester 
Punkt 6 Sejlerskolen 
Punkt 7 Juniorafdelingen 
Punkt 8 Kapsejlads 
Punkt 9 Joller 
Punkt 10 Motorbåde 
Punkt 11 Sikkerhed 
Punkt 12 Bladet 
Punkt 13 Evt. 

Punkt 1 - Protokol 
Referat af bestyrelsesmøde den 21. 
september 1992 blev godkendt uden 
bemærkninger. 

Punkt 2 - Beretning 
Formanden indledte mødet, med at 
byde velkommen til de nye bestyrel
sesmedlemmer. 
Formanden og havneudvalget samt 
Elo Nielsen vil i samarbejde udfærdige 
en skitse, der skal benyttes som ar
bejdsredskab ved anlæggelse af den 
nye udrustningskaj ved Ndr. slæbe
sted. Udkastet forventes færdig til fo
relæggelse på forårsgeneralforsamlin-
gen 1993. 

Punkt 3 - Havn og plads 
Ndr. slæbested er nedlagt og benyttelse 
af slæbestedet må ikke finde sted. 
Havneudvalget afventer et tilbud fra 
smeden på arbejdet med indfatnings-
væg i forbindelse med arbejdet af mo
len hen til midterbroen. 
Sejlrenden vil blive udgravet. 

Punkt 4 - Klubhus 
Klubhusrepræsentanten vil som det 
første indhente tilbud på nyt gulv i pej
sestuen eller evt. tæppe, samt under
søge mulighederne for enten rep. eller 
opsætning af ny disk i klubhuset. Aku

stikken i klubhuset vil der ligeledes 
blive gjort noget ved. Klubben har fået 
tilbudt Reinhardt Hansen's privatra
dioer, og bestyrelsen vil arbejde på at 
få sat Georg-Skuret i stand og benytte 
dette til en slags udstilling for de 
mange radioer så både vore egne med
lemmer samt gæster kan studere de ef
terhånden sjældne klenodier. 

Punkt 5 - Fester 
Festudvalgsrepræsentanten vil ind
købe 2 nye mikrofoner, så vi forhå
bentlig kan gennemføre et arrange
ment uden problemer med lyden. 
Julefrokost for medlemmer afholdes 
den 12. dec. 1992. 
Børnenes juletræsfest afholdes den 20. 
dec. 1992. 
Festudvalgsrepræsentanten bad om 
tilladelse til at nedsætte et underud
valg bestående af Grete Jacobsen og 
Rita Sauffaus en enig bestyrelse ved
tog dette. 

Punkt 6 - Sejlerskolen 
I sidste referat var det anført, at spæk
huggeren havde fået en skade da den 
var udlånt, dette var ikke korrekt, det 
var noget af materialet der havde lidt 
skade. 
II har været oppe til praktisk prøve og 
samtlige har bestået. 
Tovværkskursus starter den 26. okto
ber 1992. 
Afdelingen vil afholde et møde om ak
tivitetsplanerne for den kommende 
sæson samt drøfte rep. af materialet til 
den kommende sæson. 
VHF-kursus starter den 3.2.1993, nær
mere herom ved opslag i mellemgan
gen. 

Punkt 7 - Juniorafdelingen 
Vinterundervisningen starter den 31. 
oktober 1992. 
Juniorlederen vil indkøbe nye under
visningsmaterialer fra Dansk Sejluni
on. 
Vintertræningen starter den 1. novem
ber 1992. 
Gaskatalysatorovn vil blive opsat i ju
niorhuset. 
Arbejdet med aptering af den nye yng
ling, ligger stille p.g.a. at temperatu
ren er faldet så drastisk, at man ikke 
kan arbejde med materialerne. 

Punkt 8 - Kapsejlads 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 9 - Joller 
Jollebroen vil blive taget ind og rep. i 
løbet af vinteren. 
Det nedsatte jolleudvalg fortsætter un
der den nye jollerepræsentant. 
Joller uden årsmærker vil blive flyttet i 
uge 43. 

Punkt 10 - Motorbåde 
DMU fejrede 60 års jubilæum i KMY i 
Kastrup, og motorbådsrepræsentan-
ten deltog på SSF's vegne. 
Fisketuren forløb godt trods dårligt 
vejr. Se separat artikel. 

Punkt 11 - Sikkerhed 
Sejl ikke ud i mindre både i blæsevejr, 
og hvis du alligevel gør det - husk at 
tage redningsvesten på. 
Vi har haft 2 drukneulykker i nærhe
den af vor havn i år, og i begge tilfælde 
var redningsvestene stuvet af vejen om 
bord. Ulykken under fiskekonkurren
cen, hvor en person fra Kastrup Havn 
blev reddet ind til SSF, endte godt 
trods vedkommende var meget for
kommen - han bar redningsvest. 
2 medlemmer har bedt om fritagelse 
for vagtordningen, en enig bestyrelse 
vedtog fritagelsen. 

Punkt 12 - Bladet 
Der var intet under dette punkt. 

Punkt 13 - Evt. 
Der var intet under dette punkt. 

Mødet slut kl. 22.30. 

Preben Jacobsen 
formand 

Aase Schou 
Sekretær 
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Formandens beretning 
Efterårsgeneralforsamlingen 1992 

Det er med stor vemod at jeg denne 
gang skal bruge en hel remse for at for
tælle om vore afdøde medlemmer. 
Medl. nr. A 732: 
Erik Bremerholm blev kun 48 år. Han 
havde lige fået ny båd og havde glædet 
sig meget til sæsonen. 
Medl. nr. A 986: 
Leo Kåe Pedersen havde længe været 
syg--
Medl. nr. 689: 
Hans Jørgen Sauffaus blev pludselig 
syg lige før Standerhejsningen. Jørgen 
har i mange år arbejdet for SSF's blad 
og vil blive hårdt savnet både for sit al
tid gode arbejde og ikke mindst for den 
gode kammerat han var. 
Medl. nr. A 431: 
Niels Nielsen bedre kendt som »Ryle
niels«. Han var kendt i det ganske land 
hvor vores blad kom frem for hans al
tid gode indlæg og farverige person på 
generalforsamlingerne. 
Medl. nr. A 44: 
Carl Jensen som var aktiv til det sidste, 
vi nåede at fejre ham til hans 90 års 
dag. Han var ældste medlem i SSF. 
Medl. nr. A 508: 
Erik Jensen rigger Erik havde et langt 
sygeleje, hvor hans søn passede ham. 
Medl. nr. 460: 
Folmer Aas 

Og så et meget trist dødsfald for 3 uger 
siden hvor Medl. nr. A 310 druknede 
fra en jolle ud for Helgoland. 

Vore tanker går til disse gode medlem
mer og deres efterladte. 
Æret være deres minde. 

Sæsonen synger nu på sidste vers og i 
år har har vi fået hvad vi fortjente, dej
ligt vejr hele sommeren. Al den sol og 
varme må komme os tilgode senere. 
Havn og Plads har fungeret godt også 
for vore utroligt mange gæster der har 
besøgt os. 
De nye skilte med pladsbredder har 
gjort at pælene ikke har lidt så meget i 
sæsonen. 

Frihavnsordningen fungerer godt den 
ene vej og lad os høre fra jer, hvordan 
den har fungeret den anden-vej. Der 
var i foråret lidt problemer med at få 
frihavnsmærkaterne frem i tide fra Ski
ve, så vi kender ikke planerne for næ
ste år endnu. 
Det nye bolværk har fungeret særdeles 
godt siger vores bolværksmatroser så 
vi regner med igen i vinter at lave 
endnu en bid, det skulle gerne være så
dan, at vi hen ad vejen nåede hele ve
jen rundt. 
El på søndre og nordre er istandsat så 
nu er det midterbroens tur til at blive 
repareret, det sker i øjeblikket ved 
hjælp af frivillige og professionelle, så 
det ender med at man også kan se 
fjernsyn på yderste midtermolespids. 
Apropos strøm så må vi nok se i øjnene 
at der skal betales noget mere da det 
efterhånden er en stor post på budget
tet. Jeg behøver vel ikke her at fortæl
le, at varmeovne og frysere er forbudt 
for det ved I jo allerede, men nogen 
prisforhøjelse må det blive til. 
Pladsuddelingen er gået godt og efter 
havneudvalgets udsagn er vi nået til 
indmeldte fra 1979 og det nye som vi 
senere skal behandle er, at man skal 
skrive sig på ventelisten een gang om 
året for at lette arbejdet for havneud
valget, så de er fri for at ringe til ti der 
har stået på listen i mange år og som 
ikke mere ønsker havneplads, det har 
givet mange en låneplads. 
Nordre slæbested som vi også skal be
handle senere har været i stykker, er 
nu nødtørftigt repareret og her vil jeg 

gerne referere hvad dykker Leif Aa-
gård har skrevet til bestyrelsen, da han 
var nede og undersøge slæbestedet: 
»Slæbestedet har været udsat for en 
hård belastning. Underlaget er meget 
blødt, d.v.s. at der ikke er noget stiv
hed, man kan bevæge begge skinner 
med håndkraft. Den ene side lægger 
sig dybere i mudderet end den anden, 
også uden belastning, d.v.s. bare med 
vognens vægt alene, citat slut«. 
D.v.s. at store både ikke kan benytte 
nordre slæbested, og det er så spørgs
målet om det kan betale sig at opret
holde nordre slæbested. Efter plads
mandens opgørelse er der i første 
halvår foretaget i alt 80 ekspeditioner 
inclusive op til vask og almindelig ud
sætning. Dette tal er på begge slæbe
steder, så man må sige at det bliver 
uforholdsmæssigt dyrt at vedligeholde 
2 slæbesteder. I gamle dage drejede 
det sig om 5 til 600 operationer pr. 
halvår. Men det vil jeg overlade til se
nere diskussion på generalforsamlin
gen. 
Bollen har været flittigt brugt i sæso
nen og det bærer især vore følgebåde 
præg af. Doryen har fået ødelagt hele 
fenderlisten. Det sker ved at Bollen 
har en liste hele vejen rundt som do
ryen går ind under, hver gang den sej
ler til, og det kan fenderlisten ikke stå 
for. Så vi overvejer at skære et stykke 
af bollens liste af for at sætte lister på 
højkant så ikke følgebådene bliver 
ødelagt. 
Toilet på søndre mole er nu så langt at 
vi kan fremvise en toiletbygning, som 
ikke vil skæmme molen. Vi har opsat 2 
modeller så I kan se hvad vi får for pen
gene, om det skal være tank eller rigtig 
afløb må tilbudet afgøre. 
Det var en lidt hovedkuls indtræden i 
bestyrelsen vore 2 suppleanter havde, 
det har de nu klaret godt og her må jeg 
bruge opremsning for at få det hele 
med, hvad de har lavet. 
Det er Lillian og Grethe jeg taler om. 
Først klubhuset. Her kan det mærkes, 
især ved østenvind at vinduerne er ble
vet tætnet i den store sal. I Pejsestuen 
er der kommet helt nye vinduer og 
døre. 
Toiletterne som var nyrenoverede 
udenfor har klaret sommeren igennem 
på et rent niveua, og poletterne har 
gjort, at det varme vand kun har løbet 
4 minutter ad gangen, så der var været 
vand til alle. 
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De meget omdiskuterede plastikmøb
ler på terrrassen har gjort sin gavn. 
Takket være det gode vejr har terras
sen været fyldt med gæster og medlem
mer der ikke blev sorte bag i. Der er 
ødelagt 3 stole ialt d.v.s. 3 gange 150 
kr. så det må siges at være i orden. De 
smeltede ikke i solen eller brød sam
men så vi kan købe 3 nye til næste år. 
Folk har også glædet sig over at der var 
ryglæn. 
Pinsemorgen gik over al forventning 
med nyt ta'selv bord. 
Sankt Hans aften var mindre besøgt og 
her må vi overveje en anden form for 
fest måske en grillaften. 
Svagførefesten forløb glimrende og 
med et mindre underskud end sidste 
år, indsamlingen var på et pænt plan. 
Vesttur blev klaret af Tarzan og Chri
stian og tak for det. 
Klubhuset trænger stadig til en del re
parationer og det må vi se på i vinter
sæsonen, det er bl.a. gulvene og pane
ler i køkkenet der står for tur. Ligele
des disken har det ikke for godt. Lino
leum i pejsestuen og gulvet i slyngel
stuen så der er nok at tage fat på når 
det nye bestyrelsesmedlem skal starte. 
Der er sat penge af til nogle af disse ar
bejder på budgettet. 
Sejlerskolen har som altid klaret sig 
fint. 
I vinterens løb kommer der mange 
kurser Navigation, Tovværk, VHF og 
måske et brugerkursus i sekstant, no
get nyt et samariterkursus som efter 
min mening er højaktuelt. Der har væ
ret tre kæntringsulykker med 2 druk
nede til følge, i begge tilfælde uden 
redningsvest og her må jeg indskærpe 
husk redningsvest når I går ud i båden, 
det er en grim statistik vi får med så 
uheldige hændelser. 
Den første ulykke var, da en mand 
sprang ud for at få noget ud af skruen 
et dybt beklageligt hændeligt uheld 
som politiet konkluderede. 
Det andet uheld var under fiskekon
kurrencen hvor en jolle fra Kastrup 
kæntrede og blev reddet af fem 
SSF'ere, flot klaret. Det tredie uheld 
var en jolle her fra Sundby, hvor 2 
mand gik ud i hårdt vejr uden red
ningsvest. Båden kæntrede på to me
ter vand og kun den ene klarede det. 
Det viste sig at der lå redningsveste 
inde i kahytten. Sådanne uheld må vi 
gøre alt for ikke sker igen. 

Endvidere havde vi en kedelig hæn
delse da Tage blev syg på vandet under 
familiesejladsen. Her klarede alle ær

terne og fik Tage i helikopter og han er 
nu på benene igen takket være sine 
kammerater. 
Noget nyt er at vi har meldt os ind i 
Metereologisk Forening og der er mu
lighed for, i løbet af vinteren at få et 
kursus i vejrforhold. 
Kapsejladserne er forløbet godt ons-
dagssejladserne afsluttedes med klub
mesterskab som blev vundet af Tonny 
Poulsen som også blev årets »Sundby
er« for hans altid hjælpsomme være
måde og dygtige arbejde med vores 
unge. Tillykke til Tonny og tak for 
hjælpen. 
Til næste år bliver der travlt, det er ju
bilæumssæsonen og der skulle SSF 
gerne markere sig med gode sejladser 
og især med Møn Rundt som bliver le
det af Hans Guldager med en hel 
masse hjælpere. 
Juniorerne har købt en ny yngling bl.a. 
ved hjælp af Tuborg Fonden, den skal 
nu gøres færdig så den også er klar til 
jubilæumssæsonen. De øvrige både er 
ifølge Henrik Graversen i en meget 
dårlig forfatning så vi må se hvad der 
kan gøres i vinter så både optier og 
ynglinge er sejlklare. 
Vi har ikke for mange unge så vi håber 
der vil tilflyde os en del nye medlem
mer. 
Motorbåde er et kapitel for sig selv. I 
er svære at trække op venner. Når IB 
arrangerer Fællessejlads og krebsefest 
i Malmo, sejler der 3 både med 10 per
soner, det kan da ikke være rigtigt. 
Her må vi så prøve at lave en sejlads 
for motorbåde til vort jubilæum og for 
at lokke så mange med som muligt kan 
jeg garantere meget fine præmier, en 
sejlads der ikke er baseret på dyre in
strumenter og en god fest bagefter. 
Var det noget? 

Fisketuren forløb flot men med for 
megen blæst, der var ikke de store fisk 
den dag, men blot det at deltage gav en 
præmie så den er hjemme også til næ
ste år med de flotte sponsorerede præ
mier. 
Vagtordningen forløber foreløbigt 
godt, men tag nu endelig jeres vagter i 
tide. 
Bladet beder om flere artikler om jeres 
sommertogter, gerne med billeder. 
Jollerne har Henrik Gravesen taget sig 
midlertidigt af i sommer grundet Poul 
Hansen's sygdom, der har været nogle 
problemer med mærkater på jollerne, 
men det klares nok næste år ved at der 
kommer en aktiv jollerepræsentant. 
Lovudvalget er kommet godt igang og 
håber at fremlægge de nye gennemar
bejdede love på en evt. ekstraordinær 
generalforsamling. 
Fartøjsberedskabet arbejder stadig på 
hvordan man skal få det i gang så der er 
ikke noget nyt. 
Forsikringerne som Hafnia vil tegne 
billigt for os, ved jeg ikke så meget om 
andet end at der var en kontrakt jeg 
som formand skulle skrive under på, 
men det kan bestyrelsen ikke gå ind 
for. 
Rivieraplanen vil jeg ikke komme ind 
på, da vi har formanden for Rivieraud
valget iblandt os nemlig Hans Gulda
ger, og jeg vil bede ham om at orien
tere os omkring de nye planer. 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrel
sen, for det store arbejde den udfører. 

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!! 

Brug ikke alle pengene til julen 

Da vi igen afholder det usandsynligt store bankospil, som 
indleder sæsonen efter rengøring og reparation i slutnin
gen af januar 1993. Nærmere herom i december/januar 

nummeret af vort blad. 

Hilsen og God Jul! 
Else, Rita, Grethe og Elo 
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«Tre Amagerklubber deltager i redningsaktion« 
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
2300 København S 
Att. Formanden 

Kastrup, den 22. september 1992 

I forbindelse med ulykken den 4. august 1992 hvor en sejler druknede, føler vi at 
vi må få nogle misforståelser ryddet af vejen, da det åbenbart ikke ligger helt klart 
hvilken rolle vores båd og mandskab spillede i situationen. 
Til orientering vedlægger vi en kopi af vores medlemsblad fra august måned, 
hvori de 5 medlemmer på side 8 har beskrevet den ubehagelige episode. 
Vi håber at I vil videreformidle dette budskab til jeres medlemmer. 

Med venlig hilsen 
ROKLUBBEN ØRESUND 

Arne Petersen Claus Petersen 
Formand Næstformand 

Roklubben Øresund 
Amager Strandvej 413 
2770 Kastrup 

København, den 14. oktober 1992 

Ulykke ved Helgoland den 4. august 1992 
Vi har modtaget jeres brev af 22. september angående ovennævnte ulykke, hvor 
I omtaler nogle misforståelser, der må ryddes af vejen. 
Vi har ingen anelse om, hvad I hentyder til. 
Undertegnede blev pågældende aften anråbt af en kajakroer, som kom løbende 
på vor søndre mole. Vedkommende fortalte, at der var sket en ulykke udenfor vor 
havn, og at der var brug for hurtig hjælp. Vi samlede en redningsbesætning og stod 
havnen ud, samtidig med at ambulancen ankom til kajakklubben. 
Tilbage i det nødstedte fartøj var to unge piger, som blev sejlet i land ombord i ka
jakklubbens motorjolle. Vi slæbte herefter det nødstedte fartøj ind i vor havn. 
Senere kom politiet og optog rapport, og efterfølgende har vi hjulpet afdødes for
ældre tilrette med at få tømt fartøjet og sat det på land. 
Dette er vort kendskab til ulykken, og vi kan kun påskønne, at I indstiller kajak
roeren til Carnegifonden. 

Med venlig hilsen 
p.b.v. 

Sundby Sejlforening 
Ib Petersen 

ULYKKE 
Som mange af jer har hørt og flere hørt 
rygter om, var vi en 4-årers, der tirsdag 
den 4. august havde en meget grim op
levelse. For at stoppe forkerte rygter 
har jeg valgt at fortælle ganske kort 
om, hvad der skete. Jeg vil samtidig 
berolige eventuelle sjæle om, at denne 
hændelse jo gudskelov ikke er hver
dagskost - i vores klubs 52-årige histo

rie er lignende aldrig sket. Samtidig 
viser det, at vores både er særdeles sta
bile. 
I meget blæsende vejr ud for Helgo
land hørte vi nogle anråbe os. Vi kon
staterede, at der om bord på en motor
sejler stod to og råbte om hjælp. Inden 
vi nåede båden, var der en kajakroer, 
der også havde set/hørt råbene. Han 
fik meget hurtigt smidt sin kajak op på 

deres båd og kravlede op, smed tøjet 
og hoppede i vandet. Da vi fik lagt til 
båden kom kajakroeren svømmende 
med en mand. Kajakroeren havde 
dykket efter ham og fundet ham på 
bunden. Manden var tilsyneladende 
livløs. Vi fik ham op i sejlbåden og her
efter bragt manden og kajakroeren 
ned mellem vores styrmandssæde og 
stroken. Vi forsøgte at råbe om yderli
gere hjælp til nogle surfere, men uden 
held. Nogle ville ikke høre på os og 
den ene som ville, kunne ikke på grund 
af vejret komme hurtigere ind end os. 
Vi satte straks kurs mod Sundby Ka
jakklub, mens kajakroeren gjorde sit 
for at få liv i manden. Da vi nærmede 
os Sundby Kajakklub råbte vi, at der 
skulle skaffes ambulance til en druknet 
+ en redningsbåd til de 2 piger, der 
stod hjælpeløs ude på båden. Motor
sejleren havde mistet roiet og kunne 
derfor ikke komme nogen vegne. Da 
vi havde lagt til, kom der straks en an
den kajakroer og gav hjertemassage og 
begge kajakroere blev ved til ambulan
cen kom. Vi bad nogle af de kajakro
ere, som befandt sig rundt om os om 
straks at ro ud til båden til pigerne for 
at berolige og tale med dem, indtil 
hjælpen kom. Da ambulancen kom, 
blev vi enige om at ro hjem. 
Vi har senere fået at vide, at manden 
ikke klarede det. 
Kajakroeren gjorde en meget, meget 
stor indsats, og vi forsøger derfor i øje
blikket at få ham indstillet til en pris fra 
Carnegi-fonden for heltemod. 
Dette er ikke skrevet for at skabe sen
sation, men blot som svar på mange af 
jeres spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg 
taler på alle os 5's vegne, men det tror 
jeg - I skal ikke være bange for at 
spørge os. 

Tina, Adda, Marianne, Birgit og 
Anne. 
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Af riggerfest 1992 
Sæsonen 1992 er forbi og den 17. okto
ber 1992 i koldt og klart efterårsvejr -
blev standeren strøget for i år. 
Formanden talte kort om den gode 
sommer vi havde haft og om at mange 
af klubbens medlemmer havde været 
vidt omkring, sågar havde en båd væ
ret på en spændende tur til Færøerne. 
I klubhuset var formanden bagefter 
vært for en øl, og mange medlemmer 
tog imod tilbudet og fik en sludder in
den Kirstine kl. 18.00 serverede en 
dejlig middag. 
Lige inden vi begyndte at spise kom 
Distriktschef Arne Petersen fra Tu
borgfonden med en check på 25.000 
kr. til foreningen. Beløbet var et til
skud til købet af den nye Yngling til 
Ungdoms-Afdelingen. 
Formanden takkede for den flotte 
gave og fortalte distriktschef Arne Pe
tersen lidt om klubbens historie og in
viterede ham til at komme igen når den 
nye båd skulle døbes til foråret. Arne 
Petersen fik et askebæger og fruen fik 
flotte blomster. 
Derefter skulle den flotte Pokal til 
Årets Sundbyer uddeles og i år gik den 
til Tonny Povlsen for hans store ar
bejde her og der og alle vegne. Valget 
var meget populært og han fik mange 
klapsalver og et rigtigt Sundby Hurra. 
Inden desserten optrådte »Hopla-Ko-
ret«, hvor undertegnede også er med
lem af, og vi havde til denne lejlighed 
stablet en slags cabaret på benene, be
stående af nyere og ældre revymelo
dier, der var koblet sammen musikalt 
af Jørgen og Otto. 
Efter bifaldet at dømme tror vi, at det 
blev en succes og vi fik da flotte blom
ster af formanden. 
Vi sluttede vor optræden med at Rita 
opfordrede medlemmer med kunstne
riske evner til at melde sig for at få 
stablet en revy på benene til næste års 
jubilæumsfest. 
Schneider Duoen spillede til dans ind
til kl. 01.00 og de mange festdeltagere 
benyttede flittigt dansegulvet og havde 
iøvrigt en hel fin aften er jeg sikker på. 

L.G.J. 

»Hoplapigerne« gjorde det igen. En meget flot præstation 
En forrygende cabaret. Det skal I have tak for. 
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Formanden modtager en check fra Tuborgfondens Distriktschef 
Arne Petersen 



Fisketuren 1992 
Igen i år var fisketuren en succes med 
stor deltagelse og de sædvanlige flotte 
præmier. 
Ved morgenvejrmeldingen blev der lo
vet hård vind Ø-SØ 5-8 m/sek. i Sundet 
og kuling i Østersøen. Kl. 11.00 blev 
kulingvarslet udvidet til Sundet og 
Bælterne, så arrangørerne håbede, at 
vore deltagerfartøjer ville vende snu
den hjemad - også fordi det er umuligt 
at fange noget, når båden »flyver« hen 
over vandet. 
Vejningen er altid et tilløbsstykke, for 
det er sjovt at se, hvad de andre har 
fået på krogen. Vi fik desværre ikke 
brug for den store vægt, men til gen
gæld var der mange forskellige fiskear
ter repræsenteret - og så selvfølgelig 
»sække« med sild. 
Kirstines velsmagende labskovs, præ
mieuddeling samt musik og dans af
sluttede en dejlig dag. 

Ib P. 

PRÆMIEFORDELING: 
1. præmie: 
Største og mindst fisk = 1 cykel 
Bobby Petersen »Laxen« 
1 torsk 2,7 kg -1 villing 15 gram 

2. præmie: 
Næststørste fisk = trillebør 
Alice »Maja« 
1 skruppe 0,7 kg 

3. præmie: 
Bedste fisk = 1 kulfiberstang 
Leif Guldbæk »Guldfisken« 
1 havørred 0,6 kg 

r 
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4. præmie: 
Længste fisk = 1 regnsæt 
Tommy »Maja« 
1 hornfisk 0,5 kg 

5. præmie: 
Mest sjældne fisk = 1 fiskestang 
Michael Hansen »Santina« 
3 makreller 

6. præmie: 
Flest fisk een mand = 1 fl. GI. Dansk 
Kai Sebens »Lodsen« 
75 sild 

7. præmie: 
Flest fisk een båd = 1 kasse øl 
Besætningen på »Maja« 
187 sild 

8. præmie: 
Næstflest fisk een båd = 1 kasse øl 
Besætningen på »La Gua Gua« 
186 sild 

9. præmie: 
Levende fisk = 1 el-maleapparat 
Arne Christensen »Anntina« 
1 torskeunge i glas 

10. præmie: 
Bjærgning af kæntret jolle = 5 pirke 
Besætningen på »Bollen« 

Øvrige gevinster uddelt ved lotteri. 

SSF takker følgende sponsorer: 
* Stjerneborg Cykler -

Amagerbrogade 
* ACS-Trælast A/S -

Amager Fælledvej 
* Fliigger Byggefinish -

Holmbladsgade 
* Blinket - Amagerbrogade 
* J. P. Bacher - Torvegade 
* AL-Sport - Torvegade 
* Petersen Herretøj - Strandgade 
* Alrusta/Leif Tastesen-

Prags Boulevard 
* Kastrup Marine Service -

Saltværksvej 
* Bristol Blomster - Lyongade 
* Kiosken (øl) - Kastrupvej 80 

Støt vore sponsorer! 

@1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 

• Bådtransport -

Søsætning - Optagning 

• 

[ Sejl- og motorbåde indtil 6 tons ] 

PREBEN 
JACOBSEN 

PMii* 

Telefon 31 50 19 78 

j 
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EF giver lystbåde ondt 
i momsen 
>g Sakset fra Jyllandsposten 

Af Lars Roger Sørensen 

Harmoniseringen af moms-reglerne i 
EF risikerer at føre til kaotiske til
stande i de europæiske lystbådehavne 
til sommer. 
Som et led i harmoniseringen kan 
myndighederne i de enkelte EF-lande 
fra den 1. januar 1993 kræve dokumen
tation af enhver bådejer fra et andet 
EF-land for, at der er betalt moms af 
hans båd. 
Kan bådejeren ikke vise noget moms
bevis, risikerer han at skulle betale 
moms af båden i det land, hvor han er 
gæst. 
Det er helt nyt, bl.a. danske bådejere 
skal kunne dokumentere, at der er be
talt moms af båden. Hidtil har det væ
ret sælgerens ansvar, og det viser sig, 
at det kan blive et problem overhove
det at få en sådan moms-attest fra told-
og skattevæsenet. 

Problemer i sigte 
Foreningen til Langturssejladsens 
Fremme forudser, at den nye mom
sordning kan skabe problemer for 
medlemmerne, bl.a. for de omkring 
200 både som for tiden er ude på de 
store have uden at ejeren aner noget 
om den nye EF-ordning. 
Jan Streit fra foreningen har forgæves 
kontaktet de danske told- og skatte
myndigheder for at få klar besked. 
Han talte med 19 forskellige medar
bejdere i Told- og Skattebestyrelsen 
uden at kunne få noget svar. 
»De betragter det slet ikke som noget 
problem», siger Jan Streit. 
Problemerne med moms-dokumenta-
tionen vil opstå for mange sejlere. 
Hvordan skal en bådejer, der selv har 
bygget sin båd eksempelvis kunne do
kumentere, at der er betalt moms af 
den? 

Hvad med de ejere, der har købt deres 
både privat, hvad med dem der har 
købt båden i et firma, som siden er 
gået ned, eller hvad med en bådejer, 
som købte sin båd, før momsen blev 
opfundet? 
Det bliver ikke nemt. Specielt ikke i 
Danmark, hvor det aldrig tidligere har 
været krævet, og hvor de danske told-
og skattemyndigheder ikke ved, hvor
dan problemet kan løses. 

Vanskelige forhandlinger 
Problemet er ikke kun dansk, og der
for arbejder European Boating Asso
ciation, en europæisk sejlorganisation, 
hvor bl.a. Dansk Sejlunion er medlem, 
intenst på at få det løst. EBA forhand
ler for tiden med EF-Kommissionen 
om løsningen, men ifølge Dansk Sejlu
nions generalsekretær Dan Ibsen er 
der tale om særdeles vanskelige for
handlinger. 
Ifølge ham er der 50.000 lystbåde i 
Danmark, og mange af dem er hyppige 
gæster i bl.a. Tyskland, mens sejlere 
derfra samt fra Holland er de ivrigste 
EF-seilere i de danske farvande. 

For at løse dokumentations-problemet 
for den betalte moms foreslår langtur
sejlerne, at de danske myndigheder 
godkender, at lystbåde, der er ejet af 
danske statsborgere, og som er i nor
mal brug i de danske farvande automa
tisk betragtes som momsberigtigede 
og uden videre kan udstyres med de 
EF-krævende moms-attester. 
Med en sådan moms-attest ombord, 
vil en dansk lystsejler ikke kunne få 
problemer - med momsen i hvert fald, 
når han på sin sejlsommerferie lægger 
til i et eller flere andre EF-lande. 

Fa et motoreftersyn nu 
og se frem til en problemfri 

sommer 
Mange får sig en ubehagelig overraskelse, når sæsonen starter til 

foråret - tæring, problemer med karburatoren... Kom ind og lad os klar
gøre din påhængsmotor nu. Vi udfører alle reparationer. 

Klargøringen omfatter: 
• Affedtning af motoren med OMC motoraffedtningsmiddel 
• Olieskift i gearkasse 
• Alle bevægelige dele gennemsmøres 
• Rensning af karburator og filter 
• Check af tændingssystem 
• Motoren testes i prøvekar 
• Motoren behandles med rustbeskyttelse 

Priser excl. moms. 
2 - 5 HK, 385 kr. 
6 - 10 HK, 425 kr. 

12 - 25 HK, 460 kr. 
26 - 45 HK, 545 kr. 
46 - 75 HK, 725 kr. 
80 -120 HK, 895 kr. 

Navtek Marine Center. 
Wilders Plads, Bygli. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

fLJOUTBOARDS 

YAMAHA 
Johnson 

qUICKSILVSR 
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Juniorafdelingen 

Fra Juniorlederen 
Vintersæsonen har taget over og vi er 
da også godt igang med denne perio
des aktiviteter. 
Juniorerne var godt repræsenteret på 
årets kanalrundfart og trods vejret fik 
alle en rigtig hyggelig dag. 
Teoriundervisningen er startet, men 
vil i denne sæson blive mere begrænset 
da vi jo har erfaring for at det ikke er 
det mest interessante at bruge sine lør
dage til. 
Enkelte juniorer har meldt sig til klub
bens tovværks- og navigationskursus 
og jeg håber at alle når hele vejen igen
nem. 
Som noget ny har vi startet vintersejl-
træning søndage når vejret tillader sej
lads. 
Vi er begyndt på klargøring af både, og 
klubhus, mens arbejdet med den nye 
yngling er blevet udsat grundet de 
pludselige temperaturfald. 
Da arbejdet med den Yngling endnu 
ikke er kommet rigtigt igang vil vi 
vente med yderligere omtale indtil vi 
kan fremvise lidt mere aktivitet på 
dette område; Men jeg vil endnu dog 
benytte lejligheden til at takke for den 
opbakning vi har fået til dette projekt 
for foreningens medlemmer og besty
relsen samt Tuborg-Fondet og Graae 
& Hilmand som har støttet projektet 
med økonomisk hjælp og arbejdskraft. 
Der er meget forestående arbejde i og 
omkring juniorarbejdet, og vi har der
for brug for hjælp. 
Vores klubhus skal have en større re
novering og vi ser meget gerne at for
ældre og andre møder op lørdage kl. 
10.00 og giver en hånd med i november 
måned. 
Vores optimistjoller og tilhørende ma
teriel skal have en større overhaling og 
derfor er der ikke udsigt til at denne 
gruppe af sejlere skal komme til at 
kede sig i foråret når dette arbejde skal 
udføres. 
Nogle af vores både skal formentlig på 
værft i de koldeste vintermåneder, 
men derudover skal der laves en del ar
bejde på såvel følgebåde som ynglin-

Juniorudvalget 
Henrik Gravesen, tlf. 32 52 16 05 
Lillian Green, tlf. 31 50 63 65 
Søren Jensen, 31 59 43 87 
Tonny Povlsen, 32 52 98 89 
Lars Grønbech, 32 84 20 02 
Claus Zastrow, 32 97 34 27 

gene - Enkelte medlemmer har meldt 
sig til at hjælpe med noget af dette ar
bejde, men skulle der være andre som 
kan give en hånd i ny og næ kan vi godt 
bruge lidt ekstra hjælp. 

Det er jo ikke nogen hemmelighed at 
juniorafdelingen har mange medlem
mer, men kun få aktive. 
Dette er naturligvis meget utilfredsstil
lende og vi vil derfor i den kommende 
periode gøre en ekstra indsats for at er
hverve nye medlemmer til klubbens 
ungdomsafdeling og herigennem må
ske også nye aktive medlemmer. 
SSFharjo70 års jubilæum i 1993 og det 
er i sig selv et udmærket udgangspunkt 
når vi taler om nye medlemmer. 
DERFOR skal vi bruge nogle enkelte 
personer som har tid og evner til at slå 
hovederne sammen i de kommende 
måneder og derefter ryste nogle rigtige 
gode planer ud af ærmerne, til de akti
viteter og rekruteringsarbejder vi skal 
føre os frem med i den kommende sæ
son. 
Har du tid og ideer så ring til juniorle
deren allerede i denne uge ! ! ! 
SSF og juniorafdelingen halter bagef
ter - hjælp os med at indhente de an
dre, så skal vi nok overhale dem sene
re. 

Endelig skal jeg sige tak og tillykke til 
de juniorer som i år har modtaget afde
lingens vandrepokaler som omtalt un
der generalforsamlingen. 

Hilsen Henrik 

Vintertræning i SSF 
Juniorafdelingen i SSF har som noget 
nyt startet vintertræning i denne vin
tersæson. 
Indtil videre sejler vi hver søndag kl. 
10.00 til ca. 14.00 på farvandet ud for 
SSF. 
Første gang var der 3 SSF ynglinge på 
vandet, mens vi søndag den 1. novem
ber blev suppleret med 3 ynglinge fra 
Kastrup som vil deltage fremover. 
Denne søndag blev en herlig dag på 
vandet med vind fra ssv og 7-10 m/s, og 
der var næsten ingen der klagede over 
at det var koldt efter sejladserne. 
Desværre måtte 2 både udgå grundet 
mindre skade på bådene, men de ven
der tilbage til den næste træningsdag. 
Vi håber snart at se både fra Lynetten 
og Dragør og så påregner vi at også H-
både og andre vil bakke op omkring 
dette initiativ til foråret hvor vi tager 
fat igen så snart vejret tillader sejlads. 
SSF har til dette projekt dispenseret 
for havnepenge og tilladt deltagere fra 
vores naboklubber at ligge gratis i hav
nen i den periode denne træning fore
går, og desuden vil bad og toilet på 
nordre mole blive holdt åbent i vinter. 
Vi håber at sejlerne vil tage godt imod 
dette tilbud og give det den chance det 
fortjener. 

Sejlerhilsen 
Juniorudvalget 

HOS KASTRUP MARINE SERVICE 

finder du altid et stort udvalg af 

BÅDUDSTYR 
INSTRUMENTER cyV -£>• 
BÅDMALING & TOVVÆRK 
MARITIM BEKLÆDNING 

Husk' Vi har eget RIGGERVÆRKSTED 

KASTRUP MARINE SERVICE aps 

BÅDUDSTYR 
Saltværksvej 2 • DK-2770 Kastrup 

Tlf. 31-500504 
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fra medlemmerne 

En stor tak til de mange som sendte 
mig en hilsen på min 60 års fødselsdag, 
samt den store skare, som personligt 
hjalp mig over grænsen til det ny årlO. 
Jeg vil sent glemme denne dag - samt 
ølregningen. 

Vagn Preisler 

60 år 
Kære Venner 
Ikke i anledning af julen! 
men jeg har tilfældigvis fødselsdag i de
cember. 
Derfor er det mig en stor glæde at 
kunne invitere til en lille festmiddag 
søndag den 6. december mellem kl. 
12.00 og kl. 14.00 i Sundby Sejlfore
nings Klubhus. 
Modsat mange andre, er det med stør
ste fornøjelse jeg snart bliver 60 år. 
ISSF har min tid været fyldt med spæn
ding, glade timer og gode venner, hvil
ket jeg påregner de næste 60 år også vil 
blive. 

Vel mødt 
Hans Guldager 

HUSK! SPAR PÅ VANDET!!! 

Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 31 54 73 33. 
Kongelundsvej 264. Tlf. 31 51 95 95. 
Mollegade 4, Dragor. Tlf. 32 53 73 22 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

HEMPEL 
købes med fordel 

hos 
FlUgger byggefinish 

14 



sejlerskolen 

Efter flere forsøg lykkedes det at få de 
sidste til prøve, så der i år har været ialt 
11 til prøve i praktisk sejlads. Der er i 
den forbindelse nogle der endnu ikke 
har fået udleveret deres bevis. Bevi
serne kan afhentes på konteret torsdag 
i kontortiden. 

Kurser 
Kurserne i navigation og tovværk er 
godt igang, og der vil blive oprettet 
kurser i førstehjælp og VHF, kurserne 
bliver kun oprettet hvis der er til
meldte nok. 

VHF kursus 
Der bliver kursus i VHF-radio med 
start onsdag den 3. februar 1993. Kur
set er 5 onsdage kl. 19.00-22.00 og af
sluttes med eksamen onsdag den 10. 
marts 1993. 
Det koster ca. 80 kr. i materialer, 150 
kr. i gebyr og ca. 250 kr. i eksamensge-
byr, eller ialt ca. 480 kr. Materiale og 
eksamens priserne er fra sidste år, og 
der er varslet forhøjelser, så der kan 
komme ændringer i priserne. 
Kurset bliver kun oprettet hvis der er 
mindst 12 tilmeldte. 
Sidste frist for tilmelding er 10. januar 
1993 til undertegnede eller på opslaget 
i mellemgangen. 
Kurset i førstehjælp og brandbekæm
pelse, der blev omtalt i sidste nummer 
af SSF, starter torsdag den 4. februar 
1993 kl. 19.00. For begge kurser er der 
krav om et vist antal deltagere, så til
melding i god tid er nødvendig for at 
kurserne bliver oprettet. 

Skolechefen 

havn og plads 

u 
Havnekontoret 
Havnefoged Bent Petersen har kon
tortid: 
Mandag-torsdag kl. 14.30-15.30 
Fredag kl. 14.00-15.00 
Telefon 3158 14 24 

Nattevagt 
Husk dine to nattevagter! 
Der er trængsel fredag og lørdag, så 
hvis du har mulighed - tag en af de 
andre dage. 
Hvis du vil være sikker på, at der er 
ledigt den nat, du vil reservere eller 
har afleveret seddel på, så ring til 
havnefogeden i kontortiden. 

V H F -  R a d i o  
Starter onsdag den 3121993 kl. 19.00 i Green House 

Se opslagstavlen i mellemgangen. 

Kurset bliver kun oprettet hvis der er mindst 12 deltagere. 

Førstehjælp og Brandbekæmpelse 
Starter torsdag den 4/2 1993 kl. 19.00 i Green House 

Se opslagstavlen i mellemgangen. 

Kurset bliver kun oprettet hvis der er mindst 15 deltagere. 

til orientering 

Nye medlemmer 
A415 Tom Christensen, 

Nakskovvej 127, 2500 Valby 
A499 Thorsten Kock, Ungarns-

gade 5, 3.tv., 2300 Kbh. S 
A 509 Ib Lending, Njalsgade 52, 3., 

2300 København S 
A513 René Sølvskov, Hollænder

dybet 20, 4.tv., 2300 Kbh. S 
A 705 Max Edelmann Jensen, 

Greisvej 86, 2300 Kbh. S 
P1198 Jytte Kirstine Brydenfelt, 

Ridder Stigsvej 16, 2300 S 
J1504 Jesper Bach, Ole Borchs-

vej 27, 2500 Valby 
J1513 Eigil Mølgård, Peder Skrams-

gade 11, 2300 København S 
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cv 

Der er sendt et 
prøveeksemplar af 
TURSEJLERHÅND
BOGEN til din klub, 
så du kan se den, 
før du bestiller. 

Sø-Finans 

turseiler-
projektet 

Kun sund fornuft er 
vigtigere for en sejler 

TURSEJLERHÅNDBOGEN fra Dansk Sejlunion rummer tusinder af 
værdifulde oplysninger. Og der bliver flere og flere hvert år 

TURSEJLERHÅNDBOGEN indeholder ca. 400 
sider nyttig viden samlet i et smukt og solidt 
plastovertrukket ringbind, som kan holde til at 
blive brugt og tåle et skvæt saltvand. 

Det righoldige materiale er indsamlet af 
kredse, klubber og enkeltpersoner under 

Dansk Sejlunion. Til glæde for alle danske 
sejlere. 

Som køber vil du senere blive tilbudt abon
nement på opdatering, som ventes at koste 
50-75 kr. årligt for medlemmer. Lidt mere for 
ikke-medlemmer. 

Bestil gennem klubben eller udfyld 
og indsend Kuponen (fax evt. på 42 45 03 63) 

I TURSEJLERHÅNDBOGEN finder du bl.a.: 

Kuponen sendes til Dansk Sejlunion, 
Idrættens Hus, 2605 Brøndby 
Herved bestilles 
TURSEJLERHÅNDBOGEN. 

Jeg er medlem af følgende klub: 

• Beløbet vedlægges i check 
• Beløbet er indbetalt til Dansk Sejlunion på 

giro 6 47 16 33. 

Navn 

• Komplet fortegnelse 
over danske havne med 
aktuelle takster og 
tlf.numre 

• Turbeskrivelser fra de 
fleste danske farvande 

• Kort over Dansk 
Sejlunions ca. 90 
turbøjer 

• Regler for passage af 
alle danske klapbroer 

• Maritim ordliste 
• Fart- og 

distancetabeller 

• Flagreglementer 
• Flagsignaler 
• Fyrliste 
• Farvandsafmærkninger 
• Strømkort 
• Meteorologi og 

vejrmeldinger 
• Gode råd om ankring 

75 kr. rabat for klubmedlemmer 

Sejlunion er prisen kun 223,50 kr. + porto 23,00 kr. 

Postnr./by 23,00 kr. 


