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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg og Vagtchef: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff . 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal . 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 
Holger Nielsen 

..31 59 49 24 
.32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen .31 57 13 40 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Kim Petersen 32 97 24 61 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen . 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen ..32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen ..31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen ..20 63 16 22 

Målere: 
Svend Heger 
Lars Schaldemose 

.31 59 66 03 
..31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen ..20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Erna Christensen 31 59 39 78 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

Kontoreter åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 
I kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

§2føjden 1ste i måneden. 

Fra SSF til Tunesien 
ad søvejen 
Vort medlem Per Bruhn vil tage jer med på 
en rejse gennem Europa, over Korsika og 
Sardinien til Sidi bu Said. 

Kom og se nogle billeder og deltag i en 
langturssejlersnak 

Torsdag den 26. februar 1998 kl. 1900 
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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 5 

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

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

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

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

SMOfTsettriik 

3251 71 79 
v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 

2 



Mukhuset lukker på grund af hovedrengøring fra 

den 1. januar tit den 2t. januar 1998. 

Vi åbner huset igen med et stort 

Bankospil i 

Sundby Sejtforening 
Søndag den 25. januar 1998 kl. 14°° 

Der vil blive 8 gennemgående spil plus 3 flotte ekstra spil. 
Alle plader koster kun 5.- kr. pr. stk.. 
Efter hvert spil vil der blive udtrukket en flot gevinst på 

adgangsbilletten. 

Pris: 10.- kr. (billet kan købes ved indgangen) 

Yi er allerede nu begyndt at 
sælge vort fjernstyrede 
banko, gå ikke glib af 
denne ekstra chance for at vinde 

en stor flæskesteg. 
Tag godt imod vores sælgere. 

På festkomiteens vegne 
Elo, Rita og Else. A 
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Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 24. november 1998 

Punkt 1 Protokollen 
Intet. 

Punkt 2 Beretning 
Formanden har deltaget i et møde 
med "Holmbladsgades Kvartersløft" 
og her medbragt det tidligere 
nævnte nye forslag til aktivitetshus 
på nordre mole. Forslaget er videre
sendt til kvartersløftsekretariatet. 
Det offentlige forespørgselsmøde 
om Amager Strandpark var velbe
søgt og debatten god. Mødet er om
talt i decembernummeret af bladet. 
Der har været holdt møde i det lille 
jubilæumsudvalg, hvor bl.a. mulig 
sponsorering af jubilæumsskriftet 
m.m. blev drøftet. 
Posten blev gennemgået. Det 
endelige svar fra Told og Skat 
angående moms og C02 afgift på 
salg af el til lystbåde og skure er 
modtaget. Betydningen af indholdet 
vil blive gennemgået sammen med 
kassereren. 
Blandt de indkomne forslag til en 
jubilæumsstander faldt valget på et 
forslag fra Jess Brønden, som derfor 
får den udlovede præmie. 

Punkt 3 Havn og Plads 
Pladsmanden vil blive indkaldt til 
en samtale med formanden og 
udvalget. Bestyrelsen indkaldes 
afhængigt af samtalens udfald. 

Der er indkøbt fire nye dørpumper 
til lågerne. 
Lågen står for ofte åben. Det ind
skærpes, at den skal lukkes i den 
mørke tid. Er der tale om gæster 
udefra til restauranten, bør lågen 
lukkes, når den sidste gæst er 
ankommet. 
Lige så snart bøjerne er taget ind 
bliver "Bollen" taget på land. 
Udvalget har indhentet et tilbud fra 
elektrikeren på diverse reparationer 
og nyinstallationer i "Bollen". Dette 
beløber sig til ca. kr. 28.000 incl. 
moms. Arbejdes sættes i gang 
snarest muligt efter at båden er på 
land. Motoren skal desuden efter-
spændes og roret repareres. 
Bent Knudsen er ny bådsmand på 
"Bollen" og vil sørge for uddannelse 
af alle, der skal sejle den. 
Kent ville gerne vide, hvordan det 
gik med planlægningen af flytnin
gen af skolebådenes telt med ind
hold. En bestemt plads hertil er ikke 
anvist. Derimod er flytningen af de 
aktuelle 65 skure fastlagt, og pladsen 
dertil ryddet. Ligeledes er alle, der 
skal flytte både blevet tilskrevet. 
Indholdet fra skure, der måtte gå i 
stykker under flytningen, kan evt. 
placeres i containere, der opstilles til 
lejligheden. Bestyrelsen holdes 
løbende orienteret om, hvad der 
sker. 

Punkt 4 Klubhus 
Elo har indhentet tilbud på et nyt 
loft til klubhusets store sal bestående 
af 60 x 60 cm færdigbehandlede 
plader. Tilbudet lyder på kr. 36.000. 
Taget på klubhuset skal også laves, 
og bestyrelsen er enige om, at dette 
har højeste prioritet. Der arbejdes 
videre med at indhente så gode 
tilbud som muligt på begge arbejder, 
og først når disse er bearbejdet sam
men med kassereren, tages der en
delig stilling til udførelsen af arbej
det. 

Punkt 5 Fester 
Ud over de annoncerede fester er de 
fjernstyrede lodsedler til banko
spillet klar. 
Til jubilæumsudvalgsmødet den 17. 
nov. mødte kun to personer!! 
Det næste koordinationsmøde angå
ende underholdningen til jubilæ
umsfesten vil blive annonceret i 
bladet. 
Ungdomsudvalgets indslag vil blive 
planlagt i forbindelse med week
endmødet sidst i marts 98. 

Punkt 6 Sejlerskolen 
Bådene er på land, men ikke færdig 
rengjorte. Der vil blive indkaldt til 
arbejdet i bladet. 
Tovværkskurset og navigations-

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

Fax 39 29 48 62 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag 

kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

Ferielukning 10.2.98 - 28.2.98 begge dage incl. 

• cre X&> Masser af 

varmt vintertøj 

^.eV-6' 

Thermo-

kedeldragter 

fra kr. 550,-
incl. moms 
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kurset er i gang 
Teltets dug kan ikke genbruges. Et 
nyt telt uden gavle kan erhverves for 
kr. 14.900, et beløb, der skønnes 
særdeles rimeligt. 

Punkt 7 Ungdomsafdelingen 
Vinterundervisningen er forløbet 
godt. Der holdes nu juleafslutning 
den 1. dec. og derefter to måneders 
pause. 
Førerweekenden den 14.-16. nov. 
havde 9 deltagere. Man vedtog at 
dele opti-undervisningen op i et 
begynderhold for alle med vægt 
også på socialt samvær og et hold 
for dem, der ønsker seriøs kapsej
ladstræning. 
For at imødekomme ønsket om mere 
information vil der blive oprettet en 
ny spalte i bladet kaldet 
"Ungdomslederen". Kvartalsbladet 
med ungdomsinformation vil stadig 
blive udsendt. 
På årsmødet for ungdomsledere i 
Korsør deltog Henrik Heger, Jannie 
Sejerbo og Søren Jensen. Her blev 
bl.a. indholdet af kompendiet fra 
ungdomskonferencen i Vejle behan
dlet, og resultatet vil smitte af på 
fremtidige arrangementer. Ligeledes 
blev der oplyst om udbredte idræts
skader hos unge sejlere, en oplys
ning, der vil få konsekvenser for den 
fremtidige planlægning af stævner. 
I forbindelse med omtalen af proble
mer med flydeevnen for Ynglinge 
oplyste ungdomlederen, at alle 
klubbens både flydetestes hvert år. 

Punkt 8 Joller 
Der vil blive afholdt et møde i jolle

huset i februar med henblik på at få 
ryddet op i huset, der flyder med 
forskellige effekter, og for at få rede 
på hvad, der tilhører hvem. Efter 
mødet fjernes de effekter, man ikke 
har fundet ejeren til. 
Jollehusets tag er ved at rådne. 
Arbejdskraften til af reparere det er 
til rådighed. Materialerne bekostes 
af klubben. 

Punkt 9 Kapsejlads 
På kredsmødet blev der drøftet kap
sejlads for både bredde og elite. 
Tanken om at arrangere matchrace 
blev luftet, men projektet er forløbigt 
for dyrt. 
Følgende kapsejladsdatoer er fast
lagt for sæsonen: 25.-26. april 
Ynglingestævne. 7.-8.aug. Jubilæ-
umssejlads i stedet for Møn Rundt. 
29.-30. aug. Dame-DM i Yngling. 19. 
sept. Ballad og Folkebådsstævne. 20. 
sept. Forterne Rundt. Et evt. Opti-
stævne er ikke fastlagt. 
Den manglende tilslutning til ons-
dagssejladserne er blevet drøftet, og 
de ca. 30 både, der har målerbrev, 
bliver indkaldt til et møde om, hvad 
der kan ændres for at gøre sejlad
serne mere attraktive. Man har bl.a. i 
tankerne at lave løbssammensætnin-
gen på forhånd og at bruge en anden 
baneform. 
Vedrørende Jubilæumssejladsen 
overvejes det at starte fredag aften 
og at have en tidsramme på max. 20 
timer, således at der kan holdes fest 
og præmieuddeling lørdag aften. 
Flere af radioerne er defekte, og 
Mogens Fuglsang er blevet anmodet 
om at sørge for, at de bliver ordnet. 

Der bliver indkøbt stofholdere til 
signalflagene i stedet for plas
tikrørene. 
Udvalget deltager i det kommende 
kapsejladsseminar på Nyborg 
Strand. 
De nye medlemmer, der er tiltrådt 
udvalget, er blevet tilmeldt forskel
lige relevante kurser. 

Punkt 10 Motorbåde 
Torsdag den 26. febr. 98 kl. 1900 vil 
der i klubhuset blive holdt et fore
drag af Hans Willund om sikkerhed 
til søs. 

Punkt 11 Sikkerhed 
Kim venter snarest et opkald fra 
Falck for en aftale om en gennem
gang af sikkerhedsmateriellet og 
forslag om forbedringer. 
Da antallet af medlemmer, der får 
fritagelse fra vagtordningen er 
stærkt stigende, bør det overvejes, 
om vilkårene herfor evt. skal 
ændres. 

Punkt 12 Blade 
Intet. 

Punkt 13 Evt 
Intet. 

Mødet slut kl. 2215 

mødeleder referent 
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Juniorafdelingens 

Førerweekend den 14.-16. november 1997 

at Ian 
mérh 

alundb 

ødet v 

Traditionen tro skulle alle aktive 
førere og ungdomsudvalget afsted 
på førerweekend, for at planlægge 
næsfe årls aktivitetetfTØftså denne 
ga/g hc 
Mårtin« 
Røsnæs, tæt 
F^da^£fén 
17ofr^gJcørJ 
Unc 
aftdnsmac 
Efter ^n^ordst. 
din^af^^ipfe^ 
pakket ud. DerefterVar-€ter™atsiap\ 
ning og hygge, med musikken bra-" 
gende blev der spillet noget så stille 
som: Ludo, og Backgammon. 
Snakken gik højt, og selvom at der" 
først var planlagt møde den efterføl
gende dag, blev enkelte punkter 
debatteret i løbet af aftenen. 

Dagen derpå blev alle vækket af 
vores altid så frejdige ungdoms 
leder: Søren Jensen. Han mente selv 
at han havde tilgodeset alle, ved at 
lade os sove 1 time længere end tid
splanen havde dikteret. Derefter var 
der dejlig morgenmad og efter 
adskillige kopper kaffe blev 
stemningen mindre søvnig og stor 
kamp om diverse aviser, da "Super-
Brian" havde bokset kamp fredag 
aften, og til stor ærgrelse for mange, 
kunne kampen ikke ses i sommer
huset. 
Ca. kl. II00 var der en hurtig bytur 
for de interesserede. De piger som 
meldte sig frivilligt (Mia J., Mia K., 
og Janni), mente størstedelen af 
mændene ikke kunne blive sluppet 
alene løs i noget så attraktivt som 
Føtex. Resultatet blev derfor at 
Tonny Poulsen, og Martin, måtte 
tage med for at sørge for at de nød
vendige fødevarer også endte i kun
devognen. 
Ca. kl. 1230 - efter pigerne kunne 
vristes løs fra parfumeri afdelingen, 
og skubbes ind i bilen startede 
mødet i sommerhuset. Dette møde 
havde til formål at gennemgå det 
sidste års projekter, og fokusere på 

hvilke punkter kunne forbedres for 
at resultere i en øget interesse for 
sejlsport for evgjjiuelle nye sejlere, 

året bleV^gennemgået, og inter-
enftemføre-visse pro-

ise\4ndre var så 
idélt^gende åt mødet 
rÅtøte c&. 1 time 
nlat 

epal^erin^ af di v& 

.Debat, samt udvælgelse Æf dl 
aktiviteter fra 1997, der skulle mrtsætt 

il99JU 
astlæggelse af datoer oÆansvarlil 

til aktiviteterne i PLAN 9£ 
4. Eventuelt. 

Alle deltog meget Æriøst i debjtten 
og mange ting fom på b<»det. 
Hovedpunkterne v^ 

0 M/ firturen (soth gikÆl Arresø i 

199m skuW%gyares og dm blev beslut
tet amorøve et, 
lidt ajSkksling. 

stedl 1998, for at få. 

gen af det kommende jubilæumsår til et 
specialarrangement, men mere om det 
senere. 

0 Førerweekenden, blev alle enige om 

skulle bevares, idet det er på denne 
weekend kan planlægges og evalueres 
efter en lang sæson. 

VinterunderiåTsnutyzti, der 

. forsøfesujg er flyttet i nztil tidshmimet 
\mJMB*»19.00 fungerer we 

intensiveret i 199i 
1 afdelingen har æret 
Dette blev dismterei 
bl.a. besluttÆat bel 
noget mereÆerunder 
nummer Æd informi 
sudvalgm om beslul 
mende fftiviteter. Des 
at remraterne frawungdomsudval-
gsmMerne skal offmitliggøres i klub-
blaMt: PLAN 1998mvil som sædvanligt 
komme i bladet, sm man kan langtid-

lanlægge. Det Mal dog understreges 
It både de aktivemejlere og deres foræl-

' dre har muligheg for at få mere specifik 
information, med at henvende sig til 
ungdomsudvalget eller ungdomslederen. 

0 %ømjmjmlsarrmigeÆn te t,Ær i 

ilev til etlcr^^mitiiMi^enient arran
geret aL^P^hp.d megenrtor tilslutning, 
skulle selvfølgelig gentages i 1991 

ø Pi 

er blev 
PLAN 
Tjernofl^arrangemen ti 

at blive 
1998. 

er de sidste #r ikke 

røget he 1 ud af 

let fon 
emført i 

0 SaJmolmsturen bliver gentank i 

rods den ringe tilsjjfflfiig iuT.1 

0 Ungdteusyiesterskaberne. der i år 

ikke var så besøgt, bliver fremover kun 
arrangeret for optimist]ollesejlere, dog 
med Veteran-Cup, som et lille under
holdningsindslag. 

0 Kanalrundfarten bliver i anlednin-

nformationsflozvet 
for dårligt i 1997. 
løje, og det blev 
ytt§økk*&kåådet 

i en spalte i hvert 
pion fra ungdom-
linger, og kom-
iden besluttede vi 

0 Sejlaftmierne bliver rokeret lidt om i 

1998, delsvor at få trænere nok, og dels 
for at rÆeaudele undervisningen, 
med erwiyggedag og en kapsej lads dag. 

ØÆ Ungdomsafdelingen deltager i 

ibilæumsfesten med underholdning, og 
r et festudvalg blev nedsat. 

;e møde blev fro-
arrangeret, og spist sent på 

eftermiddagen, herefter var der 
Pskellige hyggeaktiviteter 

Kun 3 meget aktive personer var fast 
besluttet på en vandretur, dette på 
trods af manglende opbakning, og 
enormt koldt og regnfuldt vejr. Der 
blev spillet, snakket, og vist endda 
også sovet lidt mellem de tilbage
blevne. "Alte-Tonny" gik i gang 
med middagsmaden. Igen i år blev 

fortsættes side 11 
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LIFE-SAVING EQUIPMENT 

V* 

Sundby Sejl-Forening 

Amager Strandvej 15 

2300 KØBENHAVN S 

Vor ref: 

BK/ill 
Dato 

31. oktober 1997 

Vedr.: Yderligere hjemkaldelse af tabletter i redningsveste 

Halkey-Roberts, den amerikanske leverandør af udløsertabletter til redningsveste, har 
informeret os om, at de har udvidet den tidligere tilbagekaldelse til også at omfatte tabletter 
produceret i perioden fra januar til og med august 1997. 

Grunden til hjemkaldelsen er som tidligere nævnt, at der kan opstå forsinket eller svigtende 
automatisk opblæsning af vesten som følge af fejlproduktion. (Vesten fungerer stadig 
upåklageligt ved manuel opblæsning.) 

I bedes venligst opsætte vedlagte opslag i jeres klub. 

På forhånd tak for ulejligheden 

Med venlig hilsen 

VIKING l IFK^WfcG-ECrtfiM :NT A/S 

I eksportchef 

Bilag 

Hovedkontor VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S • S»dding Ringvej • Postboks 3080 • 8710 Esb)effl V 
Tel: +45 76 11 81 00 - Fax: +45 76 11 81 01 Tlx: 54114 vikng <jk M1p//wwwvikino-lrtecorn 

A/S register nr. 30.113 Bank: Dan Danske Bank. Esbjerg afd. 

LIFE-SAVING EQUIPMENT 

2. HJEMKALDELSE 

HALKEY-ROBERTS, amerikansk producent af den automatiske 
udløsermekanismetil en lang række opblæsbare redningsveste 
verden over, har meddelt følgende: 

Der kan i visse situationer være forsinket eller svigtende auto
matisk opblæsning pga. fejlproducerede tabletter, som indgår i 
vestens udløsermekanisme. De tabletter, der kan være behæftet 
med fejl, er alle produceret i perioden fra januar 1996 til og 
med august 1997. 

VIKING's automatisk opblæsbare redningsvest er forsynet med 
en tablet af typen HALKEY-ROBERTS. 
Tablettens fabrikationsdato kan checkes som følger: på siden af 
tabletten findes et stempel, der angiver produktionsmåned/år, 
f.eks.: 

HRC 
03/96 

Tablet 

VIKING opfordrer enhver ejer/bruger af en automatisk opblæs-
bar VIKING eller NORVIK redningsvest forsynet med en tablet fra 
ovennævnte periode til at kontakte sin forhandler eller VIKING. 
Ny udløsertablet med monteringsinstruktion vil efterfølgende 
blive leveret uden beregning. 

Hovedkontor: VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S • Postboks 3060 • 6710 Esbjerg V 
Tlf 761181 OO Fax 76118101 • Tlx 54114vikngdk-http://www.viking-life.com 
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§7 

Ved betaling af havneplads og forevisning af forsik- Årsmærker 
^ ringskvittering udleveres et farvet, nummereret 

årsmærke. Dette påklæbes fartøjet, således at det ses 
•S tydeligt fra landfast fortøjning såvel som når fartøjet står 

på land. Mærket påklæbes umiddelbart efter, at fartøjet er 
s blevet søsat. Endvidere kan der uddeles et antal mærker 
^ af en anden farve til fartøjsejere, der har meddelt, at de 

ønsker en låneplads i havnen det pågældende år. 
Årsmærker til fartøjer med fast plads skal være afhentet 
på kontoret og påsat fartøjet senest 15. maj. Undladelse 

^ heraf medfører et gebyr på kr. 200,-. 
| Hvis fartøjet ikke er søsat 15. maj, skal medlemmet 

<x> skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning 
finder sted. Undladelse heraf vil medføre, at pladsen 

^ uddeles som låneplads. 
^ Medlemmers fartøjer, der er henlagt uden gyldigt 

årsmærke, kan af havneudvalget straks tages på land eller 
flyttes, uden varsel og for ejerens regning og risiko. 
Derudover betales en bøde på kr. 500,-, der tilfalder fore 
ningen. 

§ 8  

Når et fartøj forlader sin plads, skal der ved skiltning - rød Rød/grøn 
(optaget), grøn (fri) - tilkendegives til hvilken dato. 
Er der intet skilt, betragtes pladsen som ledig for gæster. 

§9 

Erhvervsmæssig handel med og udlejning af fartøjer fra Handel og 
SSF's havn er forbudt. udlejning 

§10 

Medlemmer, som tildeles plads i havnen, skal ved nyan
skaffelse eller bytning af fartøj straks meddele dette til 
havneudvalget. 
Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren skriftligt inden 8 
dage meddele havneudvalget ejerskiftet. 

Anmeldelse 
°g 
ejerskifte 
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V agtmandsordning 

Der etableres en vagtmandsordning i tiden fra den 1. oktober til den 30. 
S april. 
^ Vagtordningen omfatter alle medlemmer under 65 år, der har plads i 
5 havnen eller har fartøj stående på land på foreningens område. 
vo Hvert medlem skal melde sig til to nattevagter, og hvert vagthold skal 
c bestå af tre medlemmer, hvoraf den ene skal opholde sig i klubhuset ved 
^ telefon, og to skal patruljere på havn og plads. Den indeværende og de 
|o udegående vagter skal være forsynet med bærbar radio. 
^ Ved fremmøde af kun to medlemmer skal kun området omkring klub-
§2 huset afpatruljeres. 
6 Vagterne må ikke forlade klubhuset alene. Der skal altid være to i følge. 
| Vagterne må ikke foretage anholdelser, men skal alene ved deres til-

stedeværelse og ved overvågning virke præventivt. 
Patruljerende vagter, der observerer noget unormalt, skal straks via 

,|j radio rapportere til indeværende vagt, som da straks skal tilkalde politi. 
^ Vagterne må ikke være i besiddelse af våben eller andre genstande, som 

er i strid med dansk lovgivning om våbenbesiddelse. 
Vagterne skal fungere i tiden fra kl. 22.00 aften til kl. 06.00 morgen. 
Foreningens sikkerhedsrepræsentant leder og fordeler vagterne og skal i 
videst mulige omfang tage hensyn til medlemmer nes ønsker om 
vagternes afvikling. 
Tilsyn med vagternes rettidige fremmøde og - i tilfælde af forfald - tilkal
delse af afløser skal udføres af bestyrel sens medlemmer på skift efter en 
nærmere fastsat plan. 
Pensionister og andre medlemmer under 65 år, der af fysiske eller hel
bredsmæssige årsager ikke mener at kunne påtage sig vagttjeneste, kan 
fritages herfor. 
Ansøgning om fritagelse tilsendes foreningen, og afgørelse tages efter 
medlemmets personlige fremmøde på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Fritagelse gælder kun for en vagtsæson og skal således fornyes hvert år. 
Medlemmer, som ikke kan eller ikke ønsker at deltage i vagtordnin
gen, skal, hvis de ikke kan få et andet medlem til at overtage vagten, 
betale et gebyr på 500 kr. pr. nattevagt. 
Nærmere vagtregler udarbejdes af bestyrelsen. 
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Undladelse vil medføre, at sælgeren mister sin ret til 
havneplads. 
Mod betaling af pladsleje kan sælgeren bevare sin ret til 
havnepladsen i et år fra ejerskifte. 

§11 

Salg af anpart i fartøj vil kun blive godkendt, hvis køber af 
anparten er medlem af SSF og har anciennitet, der giver 
ret til havneplads, eller hvis salget sker til nærmeste fami
lie, hvorved forstås forældre, børn eller søskende. 
I tilfælde af en fartøjsejers død skal der dispenseres fra 
anciennitetskravet, hvis ægtefællen ønsker at overtage 
fartøj og plads. 
Sidestillet hermed er retten til at overtage en afdød ægte
fælles medlemskab/anciennitet med henblik på tildeling 
af fremtidig havneplads. Når overtagelse eller 1. tildeling 
af havneplads har fundet sted, kan havnepladsen kun 
byttes med anden plads, hvis egen anciennitet giver ret til 
denne. 
Begæring om overtagelse af havneplads eller om ret til 
fremtidig havneplads, skal indgives skriftligt til bestyrel 
sen senest 1/2 år efter dødsfaldet. 
Samme ret som ægtefællen har en samlever(ske), der i 
mindst to år har haft samme adresse som medlemmet, og 
endvidere børn over 18 år, der har mindst to års ancien
nitet. 
En betingelse er, at den pågældende melder sig ind i SSF, 
og at han/hun erklærer sig indforstået med at være den 
reelle bruger af pladsen. 

§12 
i 

Hvert medlem må kun have ét fartøj(1) i havnen eller på Joller og 
| g} pladsen. pramme 
^ ̂  Det er derudover tilladt at have en jolle og en skydepram, 
| ^ der ikke måler over 4 meter. 

'o Disse skal også være forsynet med årsmærke. 
H^n Joller og pramme må ikke fortøjes under broerne eller 

„S uden for pælene, men henvises til en af havneudvalget 
"c c anvist plads. 

Overtagelse 
af 
havneplads 

(1) 

"Et fartøj" 

fortolkes i for

bindelse med 

sejlbrædt, som 

det antal sejl

brædder der 

kan ligge på 

éen dertil ind

rettet hylde på 

jollepladsens 

brædtområde. 
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Den 19. nov 1997 
holdt vi et aftalt 

pi g møde, 
vi mødte to op. 

CD 
Næste møde bliver 

tirsdag den 31. marts 
^ 1998 kl. 1900 i 

Sundby Sejlforening. 

I 
CD 

1-̂  

h-1 

w 
o 

s 

o 

Årsagen til at vi først 
møder denne dag, 

er for at give de 
forskellige afdelinger 

r k en mulighed for at få 
noget sat sammen. 

R 
Den 31. marts 

pi j skal vi så begynde 
på prøverne 

/-v og på at koordinere 
forestillingen, 

således at 
der bliver en 

"rød tråd" 
der går igennem. 

PQ Vi forventer at 
tn sejlerskolen, 

ungdomsafdelingen, 
hopla pigerne 

C/} og så evt. de sejlere 
h-H der har lovet at synge 
pi j gamle sange for os, 

møder op. 

Endvidere vor 
musiker 

Jens Svendborg 
samt de der har lovet 
at være behjælpelige 

med kulisser 
og kostumer. 

Hilsen 
Vagn og Else 

10 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
@ 32501978 

Heller 's Yachtværft 
Gen erationsskifte! ! 

Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 
sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder. 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

/ \ reparation af glasfiber- og træbåde 
- \reparation/ installation af bådmotorer 
\ fribordslakering 
\ osmosebehandling 
\ forsikringsskader 

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup 

Tlf. 3250301 7, Fax 32503435 



Førerweekend .....fortsat fra side 6 

hans timer tilbragt i køkkenet, belønnet med 
tomme tallerkener og fade. De fyldte maver 
kunne nu gå i gang med opvasken. 
Hyggen tog nu helt over, og kortspil såvel 
som terninger, blev kun periodisk afbrudt af 
Mia K. som lige pludselig skulle klappe sit 
ynglings dyr (Henrik H.), eller Martin som 
skulle synge: Lille Peter Edderkop for hele 
forsamlingen. (Dette var altså spillets regler i 
Mad-Spillet). Guldkorn af gode råd blev 
samtidigt hældt ud over alle da alderspræsi
denterne: Søren J. og Tonny Petersen mente 
deres erfaringer på livets vej skulle deles med 
andre. 
Det blev en sen aften, men til sidst fandt alle 
da et sted at sove. Lars som havde valgt et 
strategisk godt sted ved kaminen i stuen, 
havde blot ikke regnet med at Mia J. ville 
bruge næsten alt brændet lige inden hun 
lagde sig til ro. Søren J. havde til gengæld 
heller ikke regnet med at Lars så ville åbne 
vinduet som Søren sov 20 cm. Væk fra. Det 
kunne være at man til næste år skulle huske 
at medbringe bl.a. halstabletter. 
Søndag d. 16 november blev startet med mor
genmad, og masser af kaffe. Derefter begyn
dte mødet. Planen var nu at bruge diskus
sionerne fra i går til at planlægge næste års 
aktiviteter, og sætte så mange ansvarlige per
soner og datoer på som muligt. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Dette gik da også helt efter planen, og der var stort set enighed om 
hvilke ting skulle gennemføres. Jubilæumsfesten blev da også 
diskuteret, og et eventuelt projekt blev planlagt i løse træk. Ca. kl. 
1200 tog alle ud på en gåtur, undtagen Janni som tilgengæld begyndte 
på frokosten. Frokosten blev spist i højt humør, og opvasken såvel 
som rengøringen ordnet. Herefter var der kun tilbage at køre mod 
SSF. Hjemturen sluttede igen på Sundby Sejlforenings parker
ingsplads, og der blev sagt tak for denne gang. 

Jeg vil gerne udtrykke min tak, for den seriøsitet I alle udviste under 
planlægningsmøderne. Selvom det kun blev til 5 timers møde i alt, 
var arbejdsiveren og effektiviteten meget høj, og vi fik nogle gode 
debatter. Alt i alt en meget god, effektiv og hyggelig weekend. 

En meget produktiv weekend var vellykket overstået. 

Med venlig hilsen 
Janni O. Sejrbo og 
Søren Jensen ("Gammelsmølf") 
Ungdomsleder. 

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, Bygn. C, tlf. 3157 37 72. 

Foiiiandler af MARINER og JOHNSON motorer • Marine udstyr - Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

SMStXIDKItX] 
i OUTBOARDS 

YAMAHA 
^flahnsan 

QU/CKSILVER 

11 



Kapsejladsafdelingen orienterer 

november 1997 

Kort orientering om DH98: 

Når de ny DH98 målebreve udsendes til bådejerne, vil den eneste synlige ændring være, at det gamle 
måletal er forsvundet til fordel for den tilhørende normalsejltid, altså - en sømiletid på fx 654 sekunder / 
sømil. 
Der kræves ikke ommåling af bådene, hvis der ikke er foretaget ændringer på båden fra DH96 til DH98, 
ligesom resultatberegningen også er uændret. 

Ved arbejdet med DH98-formlen er det blevet mere og mere klart, at den gamle DH96-formel havde en 
matematisk opbygning, som uundgåeligt medførte såkaldte "smut huller", hvor fx "flyvepap" (lette over
riggede både) og "vandskubbere med små sejl" (tunge underriggede deplacementbåde) fik alt for forde
lagtige måletal. 

DH96-formlen kunne ikke repareres tilfredsstillende nok til at klare fx moderne køltyper med bulb (lavt 
tyngdepunkt) og stort overhang agter, dvs. både med "næsetrim", hvor hækken er løftet meget ud af van
det for at give en kort vandlinie under målingen. Desuden var det vanskeligt at beskrive betydningen af 
bådtypernes forskelle i våd overflade på skrog og køl (kølkorde). 

DH98-formlen, der beregner ét "måletal" for hver båd, er sammensat af i alt 9 grundformler til beregn
ing af sømiletiderne for 9 forskellige vægtede kombinationer af vindstyrker og kurser, som hver for sig 
har grundformen: 

R = K * I/al * S~a2 / D*a3 

R = normalsejltid (sømiletid) i hele sek./sømil, som begrænser muligheden for7spekulation i 
afrunding. 

K = konstant 
L = vandlinielængde [m], korrigeret for overhang agter - altså, "næsetrim". 
S = sejlareal [m2], korrigeret for oprettende moment fra skrogform og køl (lodret tyngdepunkt) 

samt normalbesætning placeret på luv sidedæk. Dvs. at hængestropper og vinger på skrog også 
kan bruges , hvis båden måles med disse. Asymmetrisk spiler sat på spilerstage bliver også 
tilladt. 

D = deplacement [m3], korrigeret for modstand fra bølger og våd overflade på skrog og køl 
(kølkorde). 

a l ,  a 2  o g  a 3  =  v a r i a b l e  e k s p o n e n t e r ,  s o m  e r  a f h æ n g i g e  a f  p l a n i n g s t a l l e t ,  P L .  
PL = 1/2 * B / D 
B = vandliniebredden [m] 

Der er selvfølgelig ingen træer, som vokser ind i himlen og specielt ikke når det drejer sig om måleregler 
som DH, der kun angiver ét måletal. Men DS kan love, at DH98 vil give bedre og mere præcise 
"måletal". 

Flemming Nielsen 

12 



DH98 (Foreløbige beregninger pr. 05-12-97) 

Klasse Fartforøgelse i forhold til DH96 

% Ny fart i knob GI. fart 
Reference: Ballad 0,0 5,54 5,54 

101 0,5 5,93 5,90 

806 1,6 5,53 5,44 

6-meter 3,3 5,85 5,66 

Albin Cirrus 0,8 5,19 5,15 

Banner 23 4,9 5,94 5,66 

Banner 28 5,9 6,07 5,73 

Banner 30 0,0 5,84 5,84 

Banner 34 1,5 6,03 5,94 

BB 10 m 1,5 6,08 5,99 

BB 13,5 2,0 8,16 8,00 

Bianca 111 1,4 6,14 6,06 

Cumulus 0,6 5,47 5,44 

Drabant 22 0,2 5,07 5,06 

Drage 3,7 5,43 5,24 

Express 0,4 5,56 5,54 

Farr 727 2,1 5,45 5,34 

Fenix 2,4 5,49 5,36 

Granada 27 -1,9 5,43 5,54 

Grinde -0,8 5,46 5,50 

H-båd 1,4 5,41 5,34 

IF-båd 1,4 5,09 5,02 

Impala 27 0,4 5,70 5,68 

IW 31 0,0 5,50 5,50 

J 30 1,7 5,85 5,75 

Junker 22 0,2 4,85 4,84 

Karavel 1,5 6,01 5,92 

Knarr 4,3 5,28 5,06 

L 23 0,0 5,26 5,26 

Larsen 25 1,1 5,62 5,56 

Larsen 28 1,9 5,81 5,70 

Luffe 37 1,5 6,25 6,16 

Maxi 77 0,5 5,31 5,28 

Nordisk Folkebåd 2,7 4,97 4,84 

Omega 30 2,0 5,84 5,73 

Omega 36 2,3 6,29 6,15 
Polaris Drabant 0,5 5,29 5,26 

Sean-Kap 99 1,1 5,92 5,86 

Spækhugger -2,0 5,37 5,48 

Vega 2,6 5,40 5,26 

X 79 1,7 5,78 5,68 

X 95 0,8 5,75 5,70 

X 99 0,8 6,30 6,25 

Ylva 1,5 6,31 6,22 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

657 Johnny Hermann 
Portugalsgade 18 

670 Preben Jensen 
Blickersvej 93 

671 Peter Underbjerg 
Amagerbrogade 13 

673 Viggo Nielsen 
Lemberggade 2 

Afgåede medlemmer 
27 Tom Frederiksen 

Østrigsgade 41 ^ 
126 Ken Povl Petersen 

Parmagade 50 O 
129 John Holst 

Kildetoften 46 
136 Eilif G. Hansen 

Sumatravej 6 
294 Frank Gøthler 

Hanovergade 1 
340 Peter Brunn overgård 

Kristtorn alle 2 
479 Marianne B. Nielsen 

Møllergade 108 
639 Ronnie Nielsen 

Portugalsgade 18 
640 Gunnar P. Bendsen 

Engblommevej 46 
698 Peter søndegård 

Mølleåparken 28 
1263 Rene H. Poulsen 

Ved Sønderport 21 

Sejlerskolen 

Om november måned er der ikke 
meget at sige, ud over at både 
tovværks -og navigationskurserne 
forløber godt. Navigationskurset 
holder Juleafslutning onsdag den 15. 
december 1997, og tovværkskurset 
tirsdag den 16. december 1997. 

En ting af betydning kan jeg med
dele her. På bestyrelsesmødet den 
24. november blev et nyt telttag til 
det gule telt bevilget. Vi kan således 
også fremover benytte teltet til vin
teropbevaring af bådene. 

I forbindelse med det gravearbejde, 
som skal foregå på foreningens 
område i sommeren 1998, bliver der 
en del arbejde med nedtagning og 
genopsætning af teltet m.v. Dette vil 
jeg vende tilbage til ved en senere 
lejlighed. Hertil kommer, at begge 
både skal være flyttet og helst i van
det før udgangen af april måned. 
Der bliver således i høj grad brug 
for at vi giver den et ekstra nap i det 
kommende forår. 

Da tilslutningen til årets arrange
menter har været tilfredsstillende, 
agter jeg som minimum at fortsætte 
i 1998 med et tilsvarende antal 
arrangementer. Forslag til nye 
arrangementer er dog meget 
velkomne. 

Den 13. februar K1.1900 vil der blive 
afholdt et lærermøde. På mødet vil 

Bestyrelsen og redaktionen 

ønsRer a(Te en go5 juf 

og et go5t nytår 

vi traditionen tro tilrettelægge den 
kommende sæson. På mødet vil vi 
også fastlægge hvornår vi afholder 
møde med eleverne. Datoen herfor 
vil blive meddelt i denne spalte, i 
det nummer af bladet, som kommer 
i marts måned. På sidstnævnte 
møde vil holdfordelingen blive fast
lagt. Desuden vil en oversigt over de 
arrangementer, som er planlagt for 
den kommende sæson, blive uddelt. 
I det nummer af bladet som kom
mer i slutningen af februar, vil 
tilmeldingsblanket til sejlerskolen 
være at finde, så husk venligst dette. 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til 
at ønske alle sejlerskolens lærere, 
elever og venner en glædelig jul og 
et godt nytår. 

På gensyn i 1998. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

HAVN OG PLADS 

w 
f t 

Husk det nu!! 
På båden skal der være årsmærke, 
navn og hjemsted, det skal sidde 
synligt også når båden står på land. 
Stativer, bukke og klodser m.m. skal 
ligeledes være tydeligt mærket. 

Søger du plads ? 
i havnen i 1998, skal du have et due-
lighedsbevis og søge senest den 1. 
marts 1998. 

Oprydning!! 
Alt hvad der ligger langs med heg
net fra parkeringspladsen over til 
indkørslen og ned til kajakklubben 
skal fjernes inden 15. januar 1998. 
Herefter bliver det fjernet af plads
manden. 
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JOLLER 

Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig 
Glædelig Jul og et Godt nytår. 
Samtidig gøres I opmærksom på at 
der indkaldes til: 

Jollemøde 
lørdag den 14. februar 1998 

kl. 1200 

i jollehuset eller hvis det er for 
Koldt? i Greenhouse. 
På dette møde vil vi tage de forskel
lige aktiviteter op til drøftelse og 
høre hvad de forskellige udvalg har 
af tanker om hvad der skal foregå i 
98, samt hvad i ellers måtte have af 
idéer til at få en mere aktiv jolle afd. 
for os selv og andre medlemmer af 
sejlklubben. 

God vind i 98 
Janus 
jolleleder 

NB!!! 
Alt grej, jeg mener altttt grej 
(bomme, master, joller, jolle vogne, 
brædder, skabe og lig.) skal være 
mærket med medl. nr. (ifølge vore 
love) og er dette ikke afmærket se
nest den 1 april 1998 vil det blive 
fjernet fra området. 

24. dec. kl. 9 

28. dec. kl. 9 

Fastelavnsfest 
med tøndeslagning 

Søndag den 15. februar kl. 1200 

• Tønder til 

' børn' 
\ \ d a m e r  o g  

herrer 

i alle størrelser 

Fine præmier til Kattekonger 

og Dronninger 

Mød op i god tid, vi begynder præcis! 

BADU/bSTYR 
KOM OG SE DE SIDS7råNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJlBEKLÆDNING 

VI HAR : INSTRUMENT 
BLOKKE/ BES 
TOW/ERK 
MALING 
SEJLERTØJ (fl 
GAVEARTIKL 

KAST; 

LAG OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

RUP SALTVÆRKSVEJE 

TLF. 32-500504 
MAN - FRE 09.00 - 17.30 

ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

1ERVICE 
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X International 

Flligger byggefinish 
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. 
Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 



Fra sommeren der gik-

Februar 1998 Nr. 2 57. Årgang 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg og Vagtchef: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Kim Petersen 32 97 24 61 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 20 63 16 22 

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

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 31 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

1ste i måneden. 

O1 & 

Nytår 1998 

Fra foreningens start, hvor man betalte 2,-kr i indskud og 50 øre pr. måmed 

Jubilæumsåret 1998 er startet. 
For snart 75 år siden var der en lille 
flok sejlere der holdt til i udmundin
gen af den efterhånden nok så 
berømte afvandingskanal på 
Amagers østkyst. Denne flok af 
sejlere blev klar over, at hvis man 
skulle udvikle dette område for at 
kunne skabe sikre forhold til deres 
både måtte man stå sammen, man 
måtte danne en forening. 
Dette var starten på Sundby 
Sejlforening. 
I gennem de 75 år har SSF udviklet 
sig og vil fortsat udvikle sig, men 
det er fortsat sammenholdet på 
tværs i medlemskredsen der er 
vores styrke i ønsket om at fastholde 
vores fritidssted . 
1997 var året hvor vi fik en ny plads
mand, nordre mole blev forandret, 
et nyt tankanlæg kom til, miljøplad
sen blev etableret, foreningens første 
"officielle" klubhus blev flyttet til 

prampladsen, fortsatte reparationer 
på klubhusets installationer måtte 
udføres, gravefartøj i havn og rende, 
velgennemførte arrangementer, de 
første forberedelser i forbindelse 
med det kommende store gravearbe
jde, (og så lige midt i jubilæumssæ
sonen), bitterligt koldt vejr i starten 
af sæsonen afsluttende med det 
dejligste sejlervejr. 
Lad os alle være med til at gøre 
jubilæumsåret til en sejlads- og fest-
mæssig 
minderig sæson. 

GODT NYTÅR 

Jens Green Jensen 
formand 
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Billige kvalitetstryksager 

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

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

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

CC 
Li. 

o 

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

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

SMOfTsettriik 
vi Tina og Seren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 3251 71 79 
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Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 5. januar 1998 

Fraværende: Else Thuring 

Kassereren Jørgen Rindal gen
nemgik budgetsammenligningen og 
redegjorde for afvigelserne. 

Punkt 1 Protokol: 
Sidste referat: Punkt 3: De nævnte 
dørpumper er sponsoreret, og ikke 
som anført købt. 
I fremtiden udsendes referatet til 
samtlige bestyrelsesmedlemmer, 
som derefter har to dage til at 
komme med kommentarer. 

Punkt 2 Beretning: 
Formanden har ansøgt Amager
bankens Jubilæumsfond om et 
tilskud. 
På opfordring overtager Janus SSF's 
kontakt til projektet "Holmblads-
gades Kvartersløft". 
Posten blev gennemgået og behand
let. 
Det årlige budgetmøde afholdes 
lørdag den 28. februar kl. 1000 i 
"Green House". 

Punkt 3 Havn og Plads: 
Et nyt "brugt" hus til brug for Sejler
skolen vil blive hentet i løbet af kort 
tid og opstillet ved Sejlerskolens 
skurvogn. 
Gartneren har beskåret træer og 
buske, og bortkørsel af affaldet her
fra er aftalt med vognmanden. 

På et opfølgningsmøde mellem hav
neudvalget, formanden og plads
manden blev arbejdsopgaverne 
drøftet og præciseret. 
Forskellige muligheder for handel 
med skure blev diskuteret. Det ende
lige forslag formuleres og frem
lægges af havneudvalget og forman
den på næste bestyrelsesmøde, 
således at det kan bringes i bladet 
inden generalforsamlingen i marts. 
Opkrævning af havnepenge i sæson 
98 blev drøftet. Der arbejdes videre 
med emnet. 
Mogens Pedersen har indvilliget i at 
være flagmand. 

Punkt 4 Klubhus: 
De forskellige reperationer o.l. for
ventes færdige den 19. januar, så 
klubhuset kan nå at blive gjort rent 
inden åbningen den 25. januar 
Arbejdet med at ændre loftet i 
restaurationen vil ikke blive udført i 
denne omgang, da det er mere nød
vendigt at få repareret klubhusets 
tag. Arkitekten arbejder med et 
forslag, som ventes klar til næste 
bestyrelsesmøde, så det kan blive 
fremlagt på næste generalforsam
ling. 

Punkt 5 Fester: 
Formanden orienterede om planerne 
for jubilæumsåret, som indledes 
med standerhejsningen den 2. maj. 

Jubilæumsudvalget foreslår en 
aktivitetsdag den 20. juni, hvor der 
holdes åbent hus for at vise forenin
gens forskellige aktivitetsområder. 
Bestyrelsen tilsluttede sig idéen. Det 
blev aftalt, at hver "arbejdsgren" skal 
meddele sig til Henrik Gravesen 
med en kontaktperson senest den 22. 
januar kl. 1900 i "Green House". I 
jubilæumsårets arrangementer 
indgår følgende: Familiesejladsen 
den 14. juni, Jubilæumssejladsen den 
7.-8. august, det uofficielle Dame-
DM i yngling den 29.-30. august, 
fisketuren den 12. sept., og 
Folkebåds- og Balladstævnet den 
19.-20. sept. samt Forterne Rundt 
den. 20. sept. 
I forbindelse med fisketuren vil der 
blive gjort noget ekstra for børnene i 
form af skattejagt o.l. 
Den 25. oktober holdes efterårsgene-
ralforsamling. På selve jubilæums-
dagn onsdag den 28. oktober holdes 
standernedhaling kl. 1700 efterfulgt 
af en reception. Lørdag den 31. okt. 
holdes jubilæumsfesten. 
Ungdomsafdelingen holder sin Salt
holmtur den 22. august, og foreslår, 
at flere af klubbens øvrige medlem
mer deltager. De vanskelige forhold 
for anløb af større både og et større 
antal både blev påpeget. 
Jubilæumsstanderen sættes i pro
duktion. Den fremstilles kun til både 
og kan i jubilæumsåret erstatte den 

3SSSXSESS5SS35SS 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

Fax 39 29 48 62 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag 

kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

SSSSSSSESSSKx 

Ferielukning 10.2.98 - 28.2.98 begge dage incl. 

V&e Masser af 

varmt vintertøj 

t.eVS-

Thermo-

kedeldragter 

fra kr. 550,-
incl. moms 
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sædvanlige stander. Der vil også 
blive fremstillet brevpapir, hvorpå 
årets sponsorer vil være anført. 
Der er konstateret sammenfald af to 
arrangementer den 26. februar. 
Formanden kontakter Per Bruun for 
flytning af hans arrangement. 
Forberedelserne til bankospillet går 
planmæssigt. 
Fastelavnsarrangementet ligger i 
faste rammer. Dog er datoen i bladet 
(nr. 1 jan. 98) forkert. Der skulle stå 
den 22. februar. Rettelse bringes i 
bladet. 
"Det kolde Gys" har ansøgt om og 
fået tilladelse til at låne klubhuset til 
deres dåbsfest den 31. januar. 

Punkt 6 Sejlerskolen: 
Arbejdet med at klargøre skolebå-
dene vil blive påbegyndt tre uger 
tidligere end sædvanligt, da det skal 
være afsluttet inden gravearbejdet til 
kloakrøret indledes. 
Den 3. marts afholdes eksamen i 
tovværk. 
Det nye "telt" til skolebådene er 
bestilt. 

Punkt 7 Ungdomsafdelingen: 
Søren Jensen deltog i ungdoms
kredsmødet den 8. dec. Ny ungdom-
skoordinator er Bjarne Hansen, Lyn. 
Da "Lynetten" mangler en træner til 
joller, har de spurgt om SSF har 
mulighed for at hjælpe med at stille 
en træner til rådighed. Det under
søges. Der arbejdes også med en 
koordinering af teoriundervisningen 
af opti'er i de to klubber. Kastrup 
Sejlklub har tilbudt at stille en trai
ler, der kan rumme 12 optimistjoller 

til rådighed for naboklubberne. 
Undervisningen genoptages den 2. 
februar kl. 17-19. 
Afdelingen opfordres til at få sat nat
sænkning på elradiatorerne i opti-
huset. Det samme gælder jollehuset. 

Punkt 8 Joller: 
Afdelingen holder vinterferien indtil 
den 14. februar, hvor der holdes 
jollemøde. 

Punkt 9 Kapsejlads: 
Udvalget har deltaget i et seminar 
på Nyborg Strand, hvor der var gen
nemgang afkapsejladsregler m.m. 
Den nye sæson er under planlæg
ning. 
På kredsplan vil der blive afholdt tre 
kurser: Et alm. regelkursus tre på 
hinanden følgende tirsdage, fulgt af 
et regelkursus vedrørende match
race og endelig et VHF-kursus. 
Arbejdet med jubilæumssejladsen er 
i gang. 
Radioerne er sendt til reperation. 

Punkt 10 Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 11 Sikkerhed: 
Der er modtaget en del ansøgninger 
om fritagelse for nattevagt og alle, 
der opfylder betingelserne, er blevet 
imødekommet. 
Tilbuddet fra Falck blev dyrere end 
først antaget. Det beløber sig til 
6911,97 kr., men da det angår sikker
heden, er bestyrelsen enige om at 
modtage det. Det dækker eftersyn 
og genfyldning af alle brand
slukkere, 1 håndsprøjte, 1 brand

tæppe og fire forbindskasser. Bollens 
brandslukker, som skal fornys på 
grund af dårlig stand, er med i abon
nementet, men ikke skolebådenes, 
hvilket skal ændres, så alle brand
slukkeres er omfattede. 

Punkt 12 Bladet: 
Generalforsamlingen den 29. marts 
kl. 0900 annonceres. 
Forslag til generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 1. marts. 

Punkt 13 Evt.: 
Et forslag til et medlemskort til 
internationalt brug formidlet gen
nem Henrik Gravesen vil blive fore
lagt bestyrelsen på næste besty
relsesmøde. 
Der er lavet aftale med dykkeren om 
at undersøge slæbestedet. 

Mødet slut kl. 2215 

Næste møde er den 26. januar kl. 
2900 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
Formand Referent 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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«etf®Ue 
JVW Festudvalget meddeler at: 

•X OØO 

• Fastelavnsfesten 
med tøndeslagning er 

\C^L Søndag den 22. februar kl. 1200 

og ikke som tidligere annonceret den 15. februar 

Mød op i god tid, vi begynder præcis! 

På grund af 
sammenfald af to 

Arrangementer 

den 26. februar vil 

Fra SSF 
til Tunesien 

ad søvejen 
blive flyttet til en anden 

dag, se opslagstavlen. 

Vort medlem Per Bruhn vil 
tage jer med på en rejse gen
nem Europa, over Korsika og 
Sardinien til Sidi bu Said. 

Kom og se nogle billeder og 
deltag i en langturssejlersnak. 

Et lille uddrag af Per Bruhns 
rejseoplevelser kan læses på 
næste side. 

Generationsskifte!! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup 

Tlf 3250301 7, Fax 32503435 
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Se det lidt på hovedet! 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
8 32501978 

Uddrag af 

Per Bruhns rejsebrev 

Fra SSF til Tunesien ad søvejen 
Der er to ting kanalsejlerne næsten 
anser for uundgåelige og omtaler, 
ikke som hvis, men hvornår. Det er 
"noget" i skruen og en "grund
berøring". Når man så beder om det 
sidste ved at sejle på selvstyrer og 
blot et øjeblik er uopmærksom ja så 
sker det. Nu er farten jo ikke stor, da 
der som regel er fartbegrænsning på 
6 km/time, ca. 4 knob, men alligev
el. Nå altså, pludselig kom der et ryk 
i båden, og vi lå stille. Hvor floden 
bugter sig er der som regel lavvan
det i den ene side, og tit meget flot 

med enorme områder med store 
åkander og vadefugle. Og der lå vi 
som en anden vadefugl smukt deko
reret med åkander overalt. "Ah! hvor 
var det godt det ikke var mig der 
styrede", kvidrede Mie, men var i 
øvrigt utrolig solidarisk efterføl
gende. Nu er det jo bare at bakke, så 
er den klaret, forklarede jeg noncha
lant og som sagt så gjort. Men det 
skete der nu ikke noget særligt ved. 
Åkanderne nikkede blot en ekstra 
gang til os. Nå, jeg har jo altid sagt at 
en grundstødning skal man ikke 

være bange for når man kun 
stikker 1,26 m.. Man kan jo 
gå rundt om båden eller i 
land. Som sagt jeg hoppede i 
og vadede i åkander til over 
livet. Men det er nu ikke så 
nemt, for de har et utroligt 
stort rodnet flydende i van
det. Nå "Mie du bakker bare 
når jeg skubber". Det var vist 
godt der ikke var en med et 
kamera, for det må ha set 
komisk ud med en badende 
med Grand Banks på 
ryggen. Åkanderne nikke 
blot videre og jeg tabte første 
omgang. "Mie det her ordner 
farmand. Lad ankeret gå". 
Det er f tungt at slæbe og 
så 20 m. kæde agterud, og så 
alle de s... rødder. Op 
ombord.." Mie du bakker når 
jeg hiver hjem på spillet, så 
skal du bare se". Jeg gav op 
da jeg havde båret det ud to 

gange. Adam havde sit figenblad, 
men jeg havde kun åkander nar jeg 
kom op. Det var dejlig varmt vand, 
men det var alligevel rart med et 
bad, medens jeg "tænkte" mig om 
Jeg kunne godt se min eneste "red
ning" var en "slæber", men endnu 
havde der ikke passeret nogen gri
nende forbi. Nå ned i lasten og hente 
slæbetrossen. Det skal lige 
bemærkes, at det også var over 30 
grader i skyggen. Pludselig dukke to 
både op, og det var med stor ulyst at 
jeg på opfordring af Mie, måtte bide 
i det sure æble og vifte med trossen. 
Jeg bad dog ikke Mie foretage denne 
nedvædigende handling. Et held var 
det at det var en stor tysk motorbåd 
der stoppede. Nå, han kunne jo ikke 
komme ind til os, så trossen om 
halsen, og så i floden igen og 
rygsvømning ud til "Adolf". Fruen 
stod smilende på fordækket med en 
bådshage, medens kaptejnen, den 
vittige hund, stod og råbte: " Was 
machst du dar?". Svaret er udledt 
(red.). Men trække det kunne han, 
og vupti, så var vi ude af suppe
dasen. "Der kan du se Mie, det var 
da meget nemt ikke ?" Om aftenen 
da vi kom ind til St. Jan de Losne, 
stedet hvor 2 floder og 2 kanaler 
mødes og kaldet "Kanal-sejlernes 
hjemhavn", kiggede vi efter dem, 
men så blot at de allerede sejlede ud 
igen, så de må have Filias erkendt
lighed til gode. Nå på kanalerne 
hjælper alle hinanden, jeg fik lejlig
hed til senere at gøre noget lignende. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Hvordan et bådnavn blev til 
Engang for ca. 20 år siden havde jeg og min 
viv anløbet Flakfortet som en pause i en dag
tur, da en stor dreng henvender sig til os, og 
meget høfligt spørger om han må tage et 
billede af vores båd. Det kunne vi 
naturligvis (lidt smigrede) ikke have noget 
imod, men hvad kunne dog grunden være 
til den interesse ? - jo, den unge herre 
spillede tuba i Tivoligarden, og han syntes at 
det var så sjovt at vores båd hed Tuba, -der
for! 
Og så spurgte han håbefuldt om båden hed 
Tuba fordi en af os spillede tuba, men nej, 
det gjorde ingen af os, og jeg sagde at det var 
lidt indviklet, at båden havde fået navnet 
TUBA. 
Den unge tivoligardist lod sig 
tilsyneladende nøjes med den forklaring, 
men kun i første omgang, for en halv time 
senere kom han igen, og han havde brugt 
tiden til at spekulere sig frem til en mulig 
løsning; - for var det så ikke fordi min kone 
blev kaldt TUllemor, og jeg BAssemand; det 
var han næsten helt sikker på da han kom 
tilbage, men vi måtte igen skuffe ham, 
selvom vi grinede, og syntes at forklaringen 
var herlig, næsten genial. 

Skulle nogen undre sig over navnet, så: 

Båden har en meget lille hæk, og et bådnavn 
skal efter min mening kunne læses på 
passende afstand, så der var kun plads til et 
navn på fire bogstaver, men hvilket ? , - jo i 
mangel på gode ideer, så lavede jeg et PC 
program der kunne lave ord på fire 
bogstaver, og vel at mærke ord der kunne 
udtales på dansk. Resultatet var i første 
omgang ca. 30.000 ord, så kravene i ord-pro
grammet blev strammet op, og så kom der 
kun ca. 4000 ord ud på listen. Den var stadig 
rigelig lang, og blev derfor klippet over i to 
dele, en til mig og en til konen. Så kunne vi 
ellers blot gå i gang med at finde det rigtige 
navn. Da jeg så TUBA i listen var ingen af os 
i tvivl, for båden (en IW31) var jo at ligne 
med en tuba i forhold til vores forrige båd, 
der var en slank kuttertype, nærmest pro
portioneret som en drage. 
- derfor. 

Finn Hendil 

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, Bygn. C, tlf. 3157 37 72. 

Forhandler af MARINER og JOHNSON motorer - Marine udstyr - Autoriseret værksted 
-15 ton kran. Alle mærker af påhængsmotorer repareres. 

^SOUTBOARDS UOHnSOt1 
YAMAHA OUICKSIlMsR 
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Hvordan Steffen blev sejler 
eller "STRANDPIRATEN" 

fortsat fra nummer 7/8 1997 

Se, alle disse ture langs stranden ved 
Søvang, blev nu til så mange som 
sommeren tillod tilbragt i Steffens 
Strandpirat. Jeg lærte meget om sejl
lads den sommer allerede... Der var 
fx noget, der hed Klassebåde. De var 
alle ens. Det vil sige nogen var mere 
ens end andre. Fx tillod 
Piratjolleklassen, at man selv måtte 
rigge båden inden for visse rammer, 
og der var egtl. ret vide rammer. 
Sejlene kunne ændre form, kunne 
sidde højt på staget , eller være 
dæksstrygende. Skødevisere kunne 
sidde tæt ved midterlinien, eller 
længere ude for at give større 
"højde" eller fart.. Man diskuterede 
også ivrigt, hvordan de ældste joller 
kunne "lettes" for at være med 
blandt de nyeste, der ofte vejede 
50kg mindre! Osv osv.. men sam
tidig vidste vi, at det måske kun var 
for en tid, at det var et problem. 
Glasfiberbådene dukkede op over
alt, med deres løfter om vedlige
holdelsesfrihed og absolut vand
modstandsdygtighed.. ja, nærmest 
uforgængelighed?! Så måske ville 
Piraterne også blive lavet i glasfiber 
en dag? 

Steffen elskede at fortælle. 
Og på dette felt vidste han jo også 
meget. Han havde erfaringen, både 
med sine tidligere "skuder" og 
denne. Den forrige båd han havde 
haft, var som sagt klinkbygget. Det 
havde været besværligt at holde den 
tæt, så en spand ombord som øse, 
var helt nødvendigt! Piraten havde 

noget så smart som noget der hed 
"Bailere". Det var Automatiske 
"Bundvandstømmere", opfundet af 
selveste Paul ELVSTRØM!! "GURU
EN" himself!! Årv mand!! 
Riggen i den gamle klinkbyggede 
havde heller ikke været ret effektiv. 
Det havde været en såkaldt spryd
stagerig. Uden bom?? - Det havde 
jeg svært ved at forestille mig kunne 
du til noget?! - Men Steffen 
fastholdt, at sådan havde man sejlet 
med den slags joller i mange hun
drede år!? - Og så måtte jeg jo tro 
ham. Jeg vidste jo heller ikke noget 
særligt om både. - Piraten førte 
"Bermudarig" og det smagte jo af sol 
og sommer. Så DET kunne jeg godt 
forholde mig til.. Hæ. 

Da jeg spurgte Steffen hvor
dan han havde fået fat i denne 
Piratjolle, blev han først helt tavs..? 
Som om han egtl. ikke rigtigt ville 
ud med sproget? - og DET forekom 
mig ret mærkeligt?! Var han ikke 
kommet retmæssigt til den?! -Men 
efter endnu et par kopper te (Steff 
var inkarneret TE-drikker! Den blev 
forberedt med alskens ritualer!) Og 
efter en laang tid i tavshed, hvor han 
eftertænksom stoppede endnu et 
stop i piben, kom svaret. Liidt 
nølende... 

Jeg var jo MEGET hooked 
på at få at vide HVAD sådan en båd 
Måtte/kunne koste, for hvis.... Jeg 
nu kunne skaffe penge nok., såeh...? 

Joeh.., han var en dag kom
met ned til købmandsbixen her i 
Søvang, og dér, blandt alle de 
mange sedler på opslagstavlen, 

havde der hængt en notits. - Bare 
"Piratjolle" til salg...og en adresse i 
Dragør. 
Først havde han kun lige set den, 
men ikke hæftet sig særligt ved den, 
men da han var kommet hjem, 
havde den alligevel sat sig i hans 
hoved, den blev ved med at melde 
sig, den annonce.. Piratjolle til salg.. 
Men HVORdan var den? God? 
Dårlig, gammel? Pris?... og til sidst 
havde han alligevel cyklet hen for at 
høre nærmere... 
Der var ingen, der havde henvendt 
sig før ham. Og da han efter at have 
ringet på, fik set jollen, kunne han 
godt se, at den ikke havde været 
brugt et godt stykke tid. Den stod i 
en garage, og var tørret ret meget 
ind. Sejlene derimod var rigtigt 
flotte!! SUUpergrej i forhold til den 
sprydstageklud han ellers var vant 
til at sejle med! Og som han havde 
bødet på adskillige gange. Han vid
ste også fra Ræsene nede i Dragør, at 
det var en HURtig jolle!, der 
krydsede eminent godt, og kunne 
PLANE!! - Ofte var felterne til 
Piratjolleræs oppe i nærheden af de 
45-50 joller! 
Men Steffen var ikke interesseret i 
Ræs. Men DE sejl gjorde udslaget. 
Det dér med den lidt udtørrede båd, 
var han jo vant til fra den 
klinkbyggede. Såeh,... nu var der så 
bare., prisen???!?.. 
Dariien der kom ud til ham nu igen 
og spurgte hvad han syntes, virkede 
så underlig nedtrykt? -? 
Nærmest med et skuldertræk havde 
hun spurgt ham, hvad han syntes, 

Bankospil i 

Sundby Sejtførening 

Søndag den 25. januar 1998 kl. 14°° + * • # 
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den var værd? - -? Og da han satte 
en MEGET lav pris, og begrundede 
det med båden tilstand.. SLOG hun 
bare TIL!? ...DET havde godt nok 
undret ham?.. Men på en fore
spørgsel senere hen, da han kom for 
at hente båden , fik han årsagen at 
vide. Damen hed Schråeder til efter
navn, og alle i Piratjollekredse vid
ste, at brdr. Schråeder havde været 
usårlige danmarksmestre i piratjolle 
i flere år! — men samtidig gik der 
pludselig en prås op for Steffen!? 
Han havde jo også læst aviser, og 
vidste at for et par år siden var det 
gået helt galt til et stort stævne ved 
Dragør.. Netop de to brødre var 
kæntret med deres jolle og var 
druknet begge to!! NU forstod han 
med al sin gru damens opførsel., og 
hun RÅDEDE ham derfor 
INDtrængene til ALTID at bruge 
redningsvest når han sejlede!!!? -
(Det behøvede hun nu ikke sige til 
Steffen. Han havde Altid krævet, at 
Jeg tog vest på ligesom han selv før 
vi tog nogen steder i jollen. Det var 
et KRAV!). Men nu blev alvoren 
ligesom understreget. 

Som jeg tidligere har fortalt, 
fik denne jolle en renæssance hos 
Steffen. Han tog sig kærligt af den. 
Og den kunne næppe være landet i 

bedre hænder. 
Tiden var en anden dengang 

m.h.t. sikkerheden til søs. De veste 
vi anvendte var såkaldte 
"kapokveste". De Var udformede til 
jolle sejlads, det var ikke de 
klodsede modeller man af og til 
kunne møde i færgernes kistebænke 
til rednings formål. Men Paul 
Elvstrøm var allerede dengang langt 
fremme med at øge sikkerheden 
blandt sejlere. En halvt bordfyldt 
jolle var FARLIG.. Derfor ,selv om 
alle havde en pøs ombord, 
udformede han disse selvlænsende 
"bailere"! der kunne tømme båden 
for bundvand i en ruf! Kæntrede 
man, skulle man have øvet sig i at 
rejse jollen, tømme den mest muligt 
med pøsen, for så at sætte fart i 
jollen og bruge bailerne til det sidste. 
- det lød nemt. Men mange sejlere 
stolede som talrige fiskere før dem 
på, at en træbåd altid ville flyde. 
Elvstrøm påviste, at det langt fra var 
tilstrækkeligt. En bordfyldt træbåd 
ville i bedste fald kun lige akkurat 
have lønningslisten oven vande, og 
var der lidt sø, og det var der i 
reglen hvis man kæntrede!, så ville 
det være på det nærmeste umuligt at 
tømme en bordfyld jolle. Derfor 
havde han fremstillet opdrifts 

"pølser" til at sætte under tofterne på 
datidens sejljoller. Rigtigt fast
spændt ville de sagtens kunne holde 
en bordfyldt jolle oven vande. 
Endda med en mand ombord!- men 
igen var der mange, der for at spare 
brugte "flamingoskum" og lign. For 
at få opdrift. Det sugede vand, og i 
en kæntringsituation var de igen 
ikke noget værd. Andre sløsede med 
fastgørelsen af "pølserne" og så var 
de heller ikke meget værd. Havde 
mao "prøvekæntret" sin jolle vidste 
man, hvad man kunne byde den i en 
nødsituation. Elvstrøm havde også 
udformet helt ny-designede red
ningsveste og sejlerveste. Men de 
var og blev forbandet dyre., og det 
gjorde, at mange alligevel sejlede 
uden, eller måske fortsatte med de 
gamle kapokveste som ikke var 
meget værd, når det virkeligt gjaldt. 
Brd.Schråeder havde hverken haft 
opdrift i jollen eller veste på! 
Alt dette belærte Steffen mig om, og 
min fornemmelse for sikkerheden i 
jollen steg betragteligt efter den 
aften. Steffen havde naturligvis 
været lidt usikker på, om han ville 
sætte en skræk i livet på mig ved at 
nævne jollens fortid?! Derfor havde 
han nølet. 

..fortsættes næste nummer 

S jpiH.6d.it t qh 
Torsdag den 19. februar 

& 
torsdag den 19. marts 

spilles der brædtspil, kortspil og avancerede spil 
i skipperstuen i SSF's klubhus. 

Alle er velkommen -
også til at medbringe egne spil. 

9 



ØSTERSØKREDSEN 
DANSK SEJLUNION 

Til klubblad og opslagstavle 12.12.97. 

VHF KURSUS 

Østersøkredsen afholder kursus i betjening af VHF- anlæg i lystfartøjer. 

Kurset finder sted følgende 
onsdage 18. og 25. marts 1998 

1. og 8. april 1998 
alle dage fra kl. 19.00 - 22.00 i Sundby Sejlforening, Amager Strandvej. 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 13. februar 1998. 

Formål. Kurset har til formål at lære betjening af VHF radiotelefonanlæg samt kendskab til 
radiokommunikation i øvrigt og vil blandt andet foregå gennem "cases". På den måde bliver 
du fortrolig med principperne for og brugen af VHF udstyret både med hensyn til nødopkald 
og almindelig kommunikation såvel skib - skib som skib - land. Når kurset er afsluttet kan der 
aflægges prøve hos Telestyrelsen. 

Pris. Kursets pris udgør 280,00 kr., inklusive kursusmaterialer, kaffe og en ostemad. Den 
efterfølgende prøve koster 400,00 kr. i afgift til Telestyrelsen. 

På Østersøkredsens vegne 

Henrik Gravesen/ Jess Brønden 

Klip klip 

Ja, jeg deltager i VHF kursus 

Ja, jeg deltager i Telestyrelsens prøve 

Slippen sendes til: Jess Brønden, Bymandsgade 5, 2791 Dragør, med check stor kr. 280,00. 

Navn: 

Adresse: 
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ØSTERSØ«. R EDSEN 
DANSK SEJL UNION 

Match Race Regelkursus 

Østersøkredsen og Svanemøllekredsen afholder Match Race regelkursus tirsdag 
d.31. marts 98. 

Indhold: Gennemgang af de særlige regler der anvendes i Match Race. 

Målgruppe: Alle der har godt kendskab til kapsejladsregleme og har deltaget i det 
almindelige kapsejladsregelkursus 

Tid: Kurset afholdes tirsdag d. 31. Marts 1998 kl. 19.00 - 22.00. 

Pris: 40.00 kr. inklusive kaffe. 

Sted: Kurset finder sted i Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 2300 Kbh. S. 

Kursusleder: Leif Rolsted, Lynetten 

Tilmelding: Til Jess Brønden på telefon 32530203 senest tirsdag den 17. Marts 
1998. 

Med venlig hilsen 
Jess Brønden 
Østersøkredsen 

P s. Det almindelige regelkursus finder sted de 4 første tirsdage i marts 98. Nærmere fremkommer. 
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fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

674 Jens H. Pedersen 
Snorrebakken Kastrup 

677 John Kansing 
Jonstrupvej 121 Ballerup 

688 Kim R. Rasmussen 
Milanovej 15 2300 S 

691 Peter Søndergård 
Mølleåparken 28 Lyngby 

Runde 

fødselsdage 

i februar 

Medl. Navn år 
378 Benny Hedegård 50 
71 Johnny Sørensen 50 
387 Bent Christian List 50 
571 Birthe Elna Hvilsom 50 
861 Poul Frederiksen 70 
615 Erling Pedersen 60 
1223 Ingolf Nielsen 75 

Sundby Sejlforening 
ønsker hjertelig tillykke 

fa/o 

ocjf, 

Sejlerskolen 

Med dette blad er vi startet på 1998-
sæsonen. Foran os står et forår, hvor 
vi skal meget hurtigt i gang. 
Årsagen hertil er allerede omtalt i 
sidste nummer af bladet. For at være 
helt sikker på at alle er informeret, 
vil jeg gentage det her. 

I løbet af 1998 skal en stor kloakled
ning graves ned langs Amager 
Strandvej. Dette medfører en del 
gener for SSF, således skal de to 
skolebåde være klare til søsætning 
inden udgangen af april måned. 
Hertil kommer at det gule telt 
ligeledes skal nedtages og pladsen 
ryddes. Vi skal dog kun fjerne de 
ting, som tilhører sejlerskolen. 

På grund af ovennævnte overvejer 
jeg at starte klargøringen, og ind
kalde til elevmøde, lidt tidligere end 
normalt. Det er dog begrænset hvor 
tidligt vi kan gå i gang med "øve
ballen", især hvis det fugtige vejr 
fortsætter. 
Den endelige beslutning om tids

punktet vil blive taget på et lærer
møde og meddelt i det blad, som 
kommer i februar måned, og ikke i 
marts, som meddelt i sidste nummer 
af bladet. Af samme årsag vil lærer
mødet blive flyttet til fredag den 30. 
januar, ellers kan vi ikke nå at få de 
trufne beslutninger med i februar
bladet. 

Om december måned er der i øvrigt 
ikke meget at sige, ud over at både 
tovværks- og navigationskurserne er 
forløbet tilfredsstillende og nu er 
startet igen efter en velfortjent jule
ferie. 

Specielt for sejlerskolens lærere vil 
jeg her minde om, at den 30. januar 
Kl. 1900 vil der blive afholdt et lærer
møde. 

Næste nummer af bladet kommer i 
slutningen af februar, heri vil 
tilmeldingsblanket til sejlerskolen 
være at finde, så husk venligst dette. 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til 
at ønske alle sejlerskolens lærere, 
elever og venner velkommen til 
1998. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

BADU/t>STYR 
KOM OG SE DE SIDStft 

OG SEJLB 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ (fl 
GAVEARTIKL 

NYHEDER I BÅDUDSTYR 
IÆDNING 

LAG OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS1 

TLF. 3 2-500504 
MAN - FRE 09.00 - 17.30 

ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

1ERVICE 
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JOLLER 

Jollemøde 
lørdag den 14. februar 1998 

kl. 1200 

i jollehuset eller hvis det er for 
Koldt? i Greenhouse. 

På dette møde vil vi tage de forskel
lige aktiviteter op til drøftelse og 
høre hvad de forskellige udvalg har 
af tanker om hvad der skal foregå i 
98, samt hvad i ellers måtte have af 
idéer til at få en mere aktiv jolle afd. 
for os selv og andre medlemmer af 
sejlklubben. 

NB!!! 
Alt grej, jeg mener altttt grej 
(bomme, master, joller, jolle vogne, 
brædder, skabe og lig.) skal være 
mærket med medl. nr. (ifølge vore 
love) og er dette ikke afmærket se

nest den 1 april 1998 vil det blive fjer
net fra området. 

Janus 
jolleleder 

TM \Sejlcenteret/ ...og alt det andet: 
Rulleforstag • Rullebomme • Sejlpressenninger • Bompressenninger • Cockpittelte 
Sejlposer • Spilerkasser • Sejlertasker • Grejposer • Toilettasker og meget mere 

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 
Helly Hansen 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 

BACHER 
SCHILDER 

Københavns største og flotteste udvalg 
o 

pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 
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er udviklet udfra 

International Farvefabrik A/S, 
ny gratis bundmaling, hvis der 

du har bundmaiet med 
MICRON OPTIMA. 

FlUgger byggefinish 
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. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 

X International 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: 
Kim Petersen 32 97 64 18 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 

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

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 31 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

1ste i måneden. 

Xi  ̂ Fra SSF til 
Tunesien ad søvejen 
Vort medlem Per Bruhn vil tage jer med 
på en rejse gennem Europa, over Korsika 
og Sardinien til Sidi bu Said. 

Kom og se nogle billeder og deltag i en 
langturssejlersnak 

Tirsdag den 3. marts 1998 kl. 1900 

Forsidebilledet er fra denne rejse. 

Et lille udpluk af rejsebrevet 
Efter nok en dags sejlads nåede vi så endelig Frankrig. Det opdager man ved at 
befolkningen taler fransk. Men indtil nu har den alvorligste sprogforvikling været 
den, at vi var udgået for øl. Solen bagte ,nu endelig i havn. Supermarkedet lå langt 
væk, men Per sprang på cyklen og kom glad hjem efter en timestid med 30 små 
grønne flasker i rygsækken. Skuffelsen stod malet i hans ansigt efter første slurk. 
Ved nærmere eftersyn af etiketten viste det sig at være Cieder. 
Per cykler til bageren hver morgen og kommer tilbage med en "baugette" under 
armen som en anden franskmand samt Croissanfer med chokolade indeni. UHM ! 
skøn morgenmad. 
Franskmændene er meget venlige og hjælpsomme. En dag vi lå i Thionville blev vi 
inviteret på frokost i den lokale sejlklub og fik ovenikøbet deres stander som sou
venir. I går forsøgte vi at finde en sluse på en cykeltur, men Per kørte os vild. Så 
gik han ind og spurgte om vej i en have hvor de sad og hyggede sig. Første gang 
lod han som om han forstod det, men fik vist byttet om på højre og venstre for vi 
endte ude i en vild skov på en kanalkant. Tilbage igen. Nu smilede damen og 
sprang op på sin cykel og racede afsted foran os og viste vej 3 km. med et 
stort smil. Da vi var nået vejs ende ville Per byde på en drink, men nej. 

^Voila'" au revoir. Flinke mennesker de franske. 

Billige kvalitetstryksager 
o 

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

g Lyntryk og fotokopier fra dag til dag £ 
* Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger cc-m < 

| Alt i bogbinderiarbejde ^ 
O Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning £ 
• ø 
j Fotografering til brochure brug o 

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder. ? 
TI 00 
^ DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. 5JJ 

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

2 ol o-
z 
o 

SMQffsettryt, 
v/ Tina og Seren Mel ler 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • © 3251 71 79 
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GENERALFORSAMLING 
FORÅR 1998 

Søndag den 29. marts 
kl. 900 

Følgende er på valg: 

Sekretær 

Skolechef 
i klubhuset 

Følgende er på valg: 

Sekretær 

Skolechef 

Dagsorden 

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

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 

Havneudvalgsmedlem 

Festudvalgsformand 

Suppleant til bestyrelsen 

Redaktør 

1 måler 

1 revisor 

1 revisorsuppleant 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 1. marts 1998 kl. 900 

Bestyrelsen 

S SF budgetsammenligning 1/1-31/12-97 
Indtægter År til dato Budget Index Afvigelse Budget 1998 

Kontingenter 632,385 665,000 95.10 -32,615 665,000 

Pladsleje m.v. 747,782 660,000 113.30 87,782 666,000 

Medlemsydelser i alt 1,380,167 1,325,000 104.16 55,167 1,331,000 

Udvalg: 

Havn & Plads 736,722 620,000 118.83 -116,722 660,000 

Klubhus 255,500 250,000 102.20 -5,500 250,000 

Bladet 62,860 100,000 62.86 37,140 80,000 

Fester 41,310 25,000 165.24 -16,310 25,000 

Administration 99,280 52,000 190.92 -47,280 52,000 

Bestyrelse 10,012 6,000 166.87 -4,012 6,000 

Renter 11,189 12,000 93.24 811 12,000 

Sejlerskole 22,828 20,000 114.14 -2,828 20,000 

Juniorer 91,196 90,000 101.33 -1,196 50,000 

Kapsejlads 51,721 40,000 129.30 -11,721 40,000 

Joller 1,922 4,000 48.05 2,078 4,000 

Motorbåde 3,093 10,000 30.93 6,907 4,000 

Udvalg i alt 1,387,633 1,229,000 112.91 -158,633 1,203,000 

Diverse afdrag/jubilæum 96,000 128,000 

Resultat -7,466 0 -9 213,800 0 
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Referat af bestyrelsesmøde 
mandag den 26. januar 1998 

Fraværende Holger Nielsen og 
Bjørka Schandorf. 

Kassereren Jørgen Rindal fremlagde 
årsregnskab samt budget-98 for 
bestyrelsen. 

Punkt 1 Protokol 
Godkendt. 

Punkt 2 Beretning 
Formanden fremlagde 2 forslag, der 
er indhentet i forbindelse med 
udskiftning at taget på vort klubhus. 
Der vil inden generalforsamlingen 
blive indhentet yderligere tilbud. 
Overborgmesteren har skriftligt sagt 
ja tak til en indbydelse til vor 
Jubilæumsstanderhejsning. 
I et brev fra "Grøn Guide" Hørgår
den er vi inviteret til et møde, der 
skal danne optakt til lokale miljøini-
tiativer, som skal gennemføres over 
et år og som afsluttes med en grøn 
uge. Man vil foranledige et samar
bejde på tværs af foreninger/organi
sationer/erhvervsliv m.m. og på at 
få sat et positivt fokus på Sundby. 
Der har været afholdt kredsmøde, 
hvor diskussionen mest gik på 
Flakfortet. Man vil danne et fond 
med repræsentanter fra sejlerne, 
Dansk Fællesråd for Ungdom og 
Søspejderne. Fra sejlernes side fore
slås at de skal repræsenteres med 2. 
Formanden bliver borgmesteren i 

Tårnby. En renovering at fortet er 
påbegyndt at Tårnby Kommunes 
tekniske Forvaltning. 

Punkt 3 Havn og Plads 
Vandhanerne på broerne vil blive 
udskiftet hen at vejen til kuglehaner, 
det drejer sig om 75 stk. Vi vil så i 
fremtiden slippe for at tage hanerne 
at om vinteren. 
Den 1. Marts begynder flytning at 
skurene. Nye sejladsinformationer 
vedr. tunnelbyggeriet er opsat i 
mellemgangen i klubhuset. 
Havneudvalg og pladsmand vil 
aflæse vandforbrug efter anv. af 
Bent Knudsen. 

Punkt 4 Klubhus 
Den store stegepande i køkkenet er 
tæret op ifølge Miljøkontrollen, en 
ny pande vil blive indkøbt for Ca. 
19.000,-kr. 
Klubhusudvalget har i januar fore
taget nødvendige reparationer og 
malerarbejde i klubhus, køkken og 
toiletter. De udvendige toiletter er 
gjort rene. 

Punkt 5 Fester 
Julefrokost og Juletræ er blevet 

afholdt med stor tilslutning. Tinas 
Julefrokostbord har fået meget ros. 
Fastelavnsfest afholdes på sædvan
lig vis. 
standerhejsningen den 2.5.98 

kl.17.00, vil blive vort første fest
arrangement i jubilæumsåret. 
I anledning at jubilæet vil vi arran
gere en aktivitetsdag den 20.6.98, 
hvor SSF vil vise omverdenen hvad 
vi står for både idrætsmæssigt og 
socialt. 
I forbindelse med aktivitetsdagen 
stiller foreningen en underskuds
garanti på 10.000 kr. efter god
kendelse at en enig bestyrelse. 
Punkt 7 Ungdom 
Der er blevet lagt nyt gulv i junior
huset, der skal efterfølgende males i 
hele huset. 
Københavns Kommune har udarbej
det et pilotprojekt "Zap-kort" i 
Holmbladsgade kvarteret. Med en 
mulighed for en rekruttering af børn 
og unge, tilslutter vor ungdoms
afdeling sig projektet. Projektet ret
ter sig mod børn der er fyldt 10 år og 
soiri ikke længere er omfattet af den 
kommunale fritidshjemsordning. 
Børnene kan ved hjælp af Zap-kortet 
udover de kommunale klubtilbud, 
benytte de frivillige fritidstilbud, 
herunder foreningstilbud, idræt og 
kulturtilbud, som findes i Kom
munen. Børnene får mulighed for at 
stifte bekendtskab med områdets 
fritidstilbud i tidsrummet fra efter 
skoletid og frem til kl. 16.00. 
Man tilmelder sig aktiviteterne for 
ca. 1 måned. Hvis man herefter 
ønsker at fortsætte overgår man til 

'^vi v s 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

Fax 39 29 48 62 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag 

kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

3SSS5S3SCS 

Masser af 

varmt vintertøj 

Thermo-

kedeldragter 

fra kr. 550,-
incl. moms 
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de forskellige foreninger på lige fod 
med andre medlemmer. ZAP-kortet 
udstedes af skoler og fritidsklubber. 

Punkt 8 Joller 
Ynglingebåden med nr.24 vil nu 
blive gjort sejlklar. Omkostninger vil 
beløbe sig til 15.000,-kr. Båden skal 
benyttes i breddearangementer. 

Punkt 9 Kapsejlads 
kapsejladschefen oplyser, at han har 
konstateret, at alle vore kapsejlads
arrangementer i 98 er medtaget i 
kapsejladskalenderen. 

Punkt 10 Motorbåde 
Den 26.2.98 vil der blive afholdt 
medlemsmøde med film og fore
drag. Der vil blive sat opslag op i 
klubhuset og på pladsen med 
yderligere oplysninger. 

Punkt 11 Sikkerhed 
Vort brandudstyr og sikkerhedsud
styr er nu blevet gennemgået og 
udbedret i samarbejde med Falck og 
sikkerhedsrepræsentanten. 

Punkt 12 Bladet 
Intet 

Punkt 13 Eventuelt 
Janus fremlagde forslag til et nyt 
medlemskort. Bestyrelsen gav 
tilsagn til at han kunne arbejde 
videre med det. 
Janus har deltaget i en del møder 
omkring Kvarterløft, som SSF vil 
prøve at få del i. Foreningen 
Flakfortet afholder et formøde før 

den årlige generalforsamling i april. 
Man vil finde ud af om Foreningen 
skal afvikles eller ommøbleres. 

Mødet slut kl. 2200 

Næste bestyrelsesmøde den 
3.3.1998. 

referent Else Thuring 

.v 

BÅDU/lDSTYR 
KOM OG SE DE SIDSMNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLBI IKLÆDNING 

VI HAR: INSTRUMENT 
BLOKKE/ BES 
TOW/ERK 
MALING 
SEJLERTØJ <£ 
GAVEARTIKLM 

OG FITTINGS 

MARITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS1 

TLF. 32-500504 
MAN - FRE 09.00 - 17.30 

ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

1ERVICE 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Sådan set 

i Politiken 
den 10 februar 1998 om sejlere og sejlsport 

Fornærmende trøst 

Sejlklubben Sundets medlemsblad gnubber rigelig med salt i 
de vintertrætte lystsejleres frostsår med denne forside. Vinte
ren smuk ... vil I da lige hønse!' 

m FORSIDER 
Af Povel Utzon Buch 

Båden ligger i vinterdvale -
som en strandet bardehval 
på Rømø. Uden liv. Sejlpo
serne på loftet klappes ven
ligt. Batteriet overlever vel i 
skuret? Har masten det 
godt? Trosser kvejles igen-
igen. Kurser udstikkes ved 
køkkenbordet over det salt-
vandsplettede søkort. 

Vinterens drømme om 
dåd til søs og til sommer 
skal i denne - for sejlspor
tens udøvere - så ørkesløse 
tid forsøges omsat til som
merens realiteter. 

På land - omkring den 
strandede familiehval - går 
skipper og kone og den øvri
ge sejlerslægt rundt og 
drømmer om forårets kom
me og bugnende sejl for bli
den bør og solbrune piger og 
fyre på kaj, dæk og i cock
pit: En weekendtur, hvor 
man fortøjede hende til Hal
lands Våderos klipper med 
sikkert fang i ankeret agter 
eller weekendsmuttet til 
Flakfortet eller til Hven i 
Øresund eller synet af den 
rødmende sol i vest, mens 
genua og storsejl fangede af
tenbrisen og mens alt det 
der, der nu hører en god 
sejlersommer til, erindres. 

Således stemt er bagsi
dens departement for speci
alblades forsider (som også 
har en maritim afdeling) 
blevet opmærksom på den 
ellers så livskraftige 'Sejl
klubben Sundet's forside af 
februar-udgaven af med
lemsbladet: 

Det publicerer et anæ
misk udseende, dybfrossent 

birketræ, hvoraf en ditto 
stikling til overmål er blevet 
forsynet med den agtværdi
ge klubs stander og en udo
kumenteret påstand om, at 
'Vinteren kan være smuk.' 

Kan nok være. I forbin
delse med sejlsport kan der 
dårligt relateres begejstring 
for sådan nogle bare kviste 

på forsiden af et blad til det 
udsultede sejlerfolk. Der er 
end ikke givtigt véd i den 
træstamme til at lave en 
ubrugelig rundholt til en 
havareret optimistjolle. 
Kom igen, venner. Til søs. 
Til foråret. 

Utroligt 
men tilsyneladende sandt! 
Som det fremgår at artiklen har 
Politikens bagside et "departement 
for specialblades forsider", dette 
"departement" har en "maritim 
afdeling", som åbenbart kun 
beskæftiger sig med sejlerbladenes 
forsider (de må sørme have travlt). 
Povel Utzon Buch (fra departement 
for specialblades forsider, maritim 
afdeling) burde måske bevæge sig 
uden for sit kontor og se hvad der 
rører sig i sejlklubberne i stedet for 
at sidde mageligt henslængt i sin 
kontorstol og kritisere forsider. 
Sejlernes verden ligger bestemt ikke 
stille om vinteren, selvom størstede
len af bådene står på land. De fleste 
sejleraktiviteter er selvfølgelig flyttet 
indendørs om vinteren, men vinter
sejladser er meget almindelige både 
for klubber og private. Sejlere er 
også mennesker, der nyder naturen 
- så et pænt billede af et stykke 
frossen natur er vel ikke at genere 
sejlerne. 
pc 

Efterlysning 
For at kunne dække Sundby Sejlforenings arrangementer i 1998 har 
redaktionen brug for et hav af medlemmer, der vil skrive og fotografere 
på skift eller lidt ind imellem . Vi har både blok, blyant og fotografiappa
rat, men ingen styrmænd til disse genstande. 
Kontakt Poul på kontoret eller tlf. 20 32 02 38 
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Bankospillet 
Igen blev bankospillet afviklet med 
succes, flotte præmier og højt humør 
skabte en rigtig god stemning. 
Vinderen af den store kurv blev 
Freddy Jensen. 

Jeg har set  

havet, når det 

er stormfuldt  

og oprørt ,  når 

det er roligt og 

a f k l a r e t ,  n å r  

det er mørkt og 

t r is t .  

dets omski f  

te lse ser i  

mig selv. 

Gen erationsskifte!! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup 

Tif. 32503017 Fax 32503435 
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Sundby Sejlforenings regnskab 

Indtægter: 
Ydelser fra medlemmer: 
Indskud 
Indbetalte vagter 

Kontingenter: 

A-Aktive 
B-Aktive 
Juniorer 
Mini juniorer 
Strafgebyr 

Pladslejer: 

Faste pladser 
Vinteroplæggere 
Skure og haver 
Slæbejoller 
Nye pladser 

Renteindtægter 
Indtægt i alt 

Udgifter: 
Havn & plads: 

Skatter & afgifter 
Materialer 
Traktor 
Hegn og låger 
Elforbrug 
Refunderet energiafgift 
Affaldsbeholdere 
Forsikringer 
Telefon 
Bollen 
Legeplads 
Toilet nordre mole 
Toilet søndre mole 
Lønninger 
Vogn & spil 
Brug af spil 
Indkøbt brændstof 
Solgt brændstof 
Arbejde 
Uddybning af rende 
Joller 
Havnepenge 

Klubhus: 

Fornyelse & reparationer 
Hensat til udskiftning af tag 
Forsikring 
Ejendomsskat 
Lejeindtægt 
Køkken 

Bladet: 

Trykning 
Forsendelse 
Redaktion 
Momsregulering 
Annonceindtægt 

48,075.00 
39,350.00 

551,925.00 
56,700.00 
11,600.00 

1,260.00 
10,900.00 

503,298.43 
69,642.65 
73,780.02 

8,100.00 
5,440.00 

2,032.00 
-4,640.04 
33,517.64 

-33,802.21 

632,385.00 

660,261.10 

96.30 

174,877.35 
78,351.23 

7,284.36 
6,699.81 

88,523.63 
-46,688.88 
22,558.44 
6,000.00 
4,717.93 
5,197.63 

12,924.70 
9,201.53 
5,326.91 

248,776.10 

-2,608.04 

-284.57 
153,055.90 
-29,739.99 

1,922.21 
-7,452.04 

29,752.86 
250,000.00 
30,617.25 

867.52 
-124,820.01 

69,082.09 

89,556.50 
14,347.11 

1,012.42 
3,601.64 

-45,657.16 

1,380,167.40 

738,644.21 

255,499.71 

62,860.51 

Fester: 

Standerhejsning 
Afriggergilde 
Diverse fester 
Svagførefest 
Indsamling 
Hornorkester 

Administration: 

Honorar kasserer 
Telefon 
Frimærker m.m 
Frihavnsmærker 
Kontingenter 
Gaver & Blomster 
Kontorartikler 
Tilskud kommunen 
Generalforsamling 
Møder & rejsepenge 
Fortæring 
ATP & lønsumsafgift 
Indkøbte varer 
Solgte varer 
Forsikring & tillæg 

Bestyrelsesmøder: 

Renteudgifter: 

Sejlerskole: 

Undervisning 
Fornyelse & reparationer 
Materialer 
Forsikringer 
Kontingenter 

Junior: 

Fornyelse & reparationer 
Ny motorbåd 
Materialer 
Brændstof 
Startpenge 
Forsikringer 
Kontingenter 
Møder 
Kursus 

Kapsejlads: 
Materialer 
Møder & fortæring 
Diverse kapsejladser 
Møen Rundt 
Kursus 
Trænerordningen 

Motorbåde: 

Materialer & præmier 

Udgifter i alt 

Årets resultat 

12,383.0 
3,100.0 

3,892.3 
-6,091.6 
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fra 1.1.1997 til 31.12.1997 

9,562.00 
10,956.00 
10,309.00 

9,283.00 
1,200.00 

24,000.00 
2,987.25 
9,121.20 

-3,240.00 
40,707.00 

9,014.45 
9,062.89 

25,244.74 
11,420.00 

7,669.00 
7,925.50 

-39,982.89 

-2,199.31 
-2,450.00 

4,095.15 
10,337.50 

3,378.65 
4,421.50 

595.00 

17,619.50 
42,000.00 

7,029.95 
1,830.00 
1,635.00 
8,676.75 
2,236.00 

10,228.50 
-60.00 

8,609.95 
5,363.50 
3,556.25 

13,126.00 
19,875.00 

1,190.00 

41,310.00 

99,279.83 

10,012.00 

11,189.53 

22,827.80 

91,195.70 

51,720.70 

3,092.75 

1,387,632.74 

-7,465.34 

Status pr. 31.12.1997 

Aktiver: 

Kassebeholdning 
Postgiro 
Bankbog skolefond 
Obligationsbeh. skolefond 
Bankbog brandforsikring 
Obligationsbeh. brandfors. 

Broer & indhegning 
Vogne & skinner 
Øvelsesbåde 
Juniorbåde 
Joller 
Motorbåde 
Skure 
Spil 
Flagmast 
Klubhus & inventar 

Aktiver i alt 

Passiver: 

Skolefond saldo 1.1.97 
"+ renter 

Brandforsikring saldo 1.1.97 
"+ renter 

Skyldige omk. 
Hensat til tag 
Hensat Jubilæumsfond 

Lån Idrætspark saldo 1.1.97 
afdrag 

Lån Dansk Sejlunion saldo 1.1.97 
afdrag 

Lån DIF saldo 1.1.97 
"- afdrag 

Bankgæld kassekredit 
Skyldig A-skat & AM bidrag 
Skyldig ATP 
MOMS tilgodehavende 
Depositum forpagter 
Depositum ASA 

Reguleringskonto saldo 1.1.97 
"- årets underskud 

Passiver i alt 

Jørgen Rindal 

Medlemstal: 
A-aktive 769 

247.50 
37,335.39 
3,268.19 

26,998.48 
18,192.71 

142,991.96 

28,619.28 
1,647.39 

152,519.64 
8,638.78 

4,000.00 
-4,000.00 

15,000.00 
-10,000.00 

25,000.00 
-10,000.00 

1,260,492.27 
-7,465.34 

kasserer 

B-aktive 148 Junior 30 

229,034.23 

1.00 
1.00 

47,000.00 
100,000.00 

27,000.00 
90,000.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1,300,000.00 

1,793,039.23 

30,266.67 

161,158.42 

24,241.15 
250,000.00 
26,408.70 

0.00 

5,000.00 

15,000.00 

-1,570.50 
9,763.00 

670.95 
-31,926.09 
50,000.00 
1,000.00 

1,253,026.93 

1,793,039.23 

Mini 39 

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

København, januar 1998 

Frits Kleis 
revisor 

Bjarne Kallesøe 
revisor 9 



,\\CC 

..fortsat fra sidste nummer 

Men med min nye viden om sikker
hed om bord, og Steffens sikre hånd
tering af sin sejlerviden, følte jeg mig 
i helt trygge hænder. Jeg sejlede med 
en ansvarlig skipper. 
Turen til Saltholm som Steffen 
havde stillet i udsigt trak ud. Dels 
var der rivende strøm i sundet og 
dels fulgte mange dage med lidt for 
rigelig vind, til den slags "langtur". 
Vi kunne ikke være sikre på at nå 
hjem til tiden. Til gengæld fik vi så 
øvet os i at håndtere jollen i frisk 
vind. Og vi blev ret gode til det. 
En dag ved stranden så Steffen en 
Spraglet nylonklud stikke op i de 
bjerge af tang, der havde dannet en 
solid bræmme langs hele Amagers 
Sydkyst efter en storm. Vi havde 
opgivet at sejle af samme grund og 
gik derfor en strandtur og kiggede 
på både og forholdene fra 
Landsiden. Bådens fortøjning 
(Ankring) Skulle jo også tilses, for 
den lå som sagt for svaj på lavt 
vand. Men alt var i skønneste orden. 
Alligevel fik den et ekstra anker lagt 
ud., bare for en sikkerheds skyld. 
Det viste sig, da vi fik "kluden" 

Hvordan Steffen blev sejler 
eller "STRANDPIRATEN" 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

hevet ud af tangen, at det ikke bare 
var en "klud". Stoffet formede sig 
nok så nydeligt som en intakt 
SPILER!!! ? Skøderne sad endda på 
endnu, men var en kende korte? Ved 
nærmere eftersyn kunne man på de 
flossede og skrå ender se, at de 
måtte være blevet kappet af en kniv? 
-?! En nødsituation? Hvor spileren 
måske havde taget magten fra 
besætningen? -? Den kom med hjem 
i haven. Og blev her bredt ud på 
græsset. Haveslangen bragte 
farverne frem i deres fulde vælde, og 
den var ganske flot?! - En udmåling 
viste endda at det var en 
JOLLEspiler! ... Ingen af os vidste 
hvor stor spiler joller sejlede med. 
Men det klarede en opringning til 
Elvstrøms Sejlloft. Det var en PIRAT 
spiler!!!?! Heldet følger de tossede.! 
Men Steffen vidste også, at Piraten 
netop for et år siden var blevet god
kendt til at føre spiler. Det første 
Danmarksmesterskab var endda 
blevet sejlet, hvor spileren var 
tilladt. Og det var ikke gået alt for 
godt. Piratsejlerne, der ikke var vant 
til dette nye sejl havde ikke udviklet 

en teknik, der var god nok 
endnu. Flere både havde i 
den friske vind ved Rørvig, 
hvor ræset havde været, sejlet 
sig selv direkte ind i de høje 
søer fra Kattegat og fortsat 
imod bunden som ubåde... 
Man var derfor begyndt at 
tvivle på, om piraten var 
egnet til at føre spiler... Den 
var jo meget slank i forskibet, 
det var jo det, der bl.a. gjorde 
den til en så eminent kryd
sende jolle i lighed med de 
senere Ynglinge og Solinge! 
Der var altså måske ikke 
bæring nok i forskibet til 
trykket fra spileren??!... 
Men igen tog Elvstrøm 
affære. Han steg ned i én af 
de konkurrerende joller og 
ved Sjællandsmesterskabet 
viste han, at jollen sagtens 
kunne føre spiler og endda 
p.gr.a sin relativet høje vægt 

profiterede ganske usædvanligt 
meget ved den! - Det var teknikken 
piratjollesejlerne havde benyttet, der 
var gal! Ikke jollen eller for den sags 
skyld spilerens størrelse! 
Sejlerne havde nemlig benyttet den 
tids mest alm. Teknik med at styre 
alle fald og hal fra mastefoden. Det 
betød, at forgasten ved spilersæt
ning stod ude i forskibet og satte 
stage på, og halede spileren op her. 
HANS vægt. SAMT trykket i 
spileren når den tog ved, fik jollen til 
at pege nedad! Derfor "ubådsten-
denserne!"— Elvstrøm brugte en 
anden teknik, der bestod i et samar
bejde mellem rorsmand og gast. 
Rorsmanden tog roret mellem 
benene. Og halede fra sin agterlige 
position spileren op på den stage 
gasten forlNDEN havde været ude 
og sætte op. Rorsmanden holdt også 
spilerSKØderne, som gasten så kom 
tilbage og overtog. Nu kunne de 
begge rykke agterover og løfte stæv
nen, hvorved trykket fra spileren let-
tedQ jollen, så den øjeblikkeligt kom 
til at plane, hvis der var vind til det. 
Han vandt overlegent med flere 
BANElængder....! Alle onde tunger 
om, at Piraten ikke kunne føre spiler 
forstummede brat..! 
Siden da, er der udviklet 
skæringsspilere og lænsespilere med 
stor succés til feltet af Piratjoller. Og 
Netop det forhold, at det gjorde 
jollen meget sjovere end fx konkur
renten "Snipen" gav endnu et pust til 
jollens popularitet. 
Steffen og jeg fik nu travt med at 
komme ind til København og i 
Amaliegades bådudstyr at få skaffet 
de nødvendige beslag til spilerse
jlads. Herefter recognogserede vi i 
bl.a. Hellerup Havn for at se, hvor
dan topsejlerne havde sat deres 
beslag. 
Så var det bare at vente til en dag 
med rimeligt vejr til de første 
eksperimenter med det nye sejl. 
De kom også. Flere dages hedebølge 
gav de ideelle betingelser for et 
utrænet mandskab i spilerdisci
plinen! - snart kunne vi sætte en 
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spiler også, og få den til at stå. Og 
trække optimalt. Det blev skæggere 
og skæggere det her! -
- Stor var skuffelsen da også, da 
Steffen de næste dage meldte fra 
mht. sejlads??! - Jeg kedede mig 
bravt. Årsagen var den simple, at vi 
jo nu var blevet hhv. 18 og 19 år. Og 
Steffen var rendt ind i en dame! Hun 
var ellers sød nok, men da den aller
første forelskelse ligesom havde lagt 
sig, viste det sig, at hun ikke var det 
mindste interesseret i sejlads. 
Heldigvis havde jeg i den forløbne 
tid lært andre at kende, som havde 
taget sejladsen op som deres hobby. 
Et helt nyt præmieret projekt fra et 
blad gav en mulighed for at "SY!!" 
sin egen kombi jolle!! Bladet der 
havde udskrevet konkurrencen hed 
"Daily Mirror" i England, og jollen 
hed derfor Mirror-jollen. Den kunne 
sejle med fok og storer samt evt. 
spiler, eller med kun storer og var så 
udstyret som en eenmandsjolle. To 
forskellige mastespor gjorde det 
muligt at rigge båden til det, man 
ville have den til at være. Den havde 
en let lille køl agter, der gjorde den 
velegnet til at ro, og hækken var 
udformet så man også kunne sætte 
en påhængsmotor på. Dens længde 
på lige godt 4m og dens vægt på 
knap 80kg gjorde den velegnet til en 
tagbagagebærer ... Jollen ankom i 
finerplader. Monteringen foregik 
ved at bore små 2mm huller i kanten 
af pladerne, derefter sy den sammen 
med en vedlagt kobbertråd og påk
listre glasfiber strimler på både 
yder- og indersider af alle sam

lingerne. Herved var finerens sår
bare kanter også forsejlet! - En meget 
hurtig og effektiv byggemetode. 
Dertil kom en overordentlig favora
bel pris, eftersom den lynhurtigt 
havde opnået enorm popularitet. 
Tofterne var udformet som lukkede 
opdriftstanke. Sikkerheden var altså 
også ok. - Denne jolle havde en 
anden kammerat syet sammen, men 
hans kone var blevet kyst grundigt 
bort allerede ved den første tur alene 
p.gr.a. en kraftigt tordnende 
fok....Vinden havde ikke været 
voldsom, men enhver sejler ved, at 
et nyt sejl LARMER når det er 
slækt.... Og det var nok... 
Nu fik jeg chancen for at låne denne 
jolle, der ellers lå ubrugt hen, stik 
imod dens hensigt,., og jeg fik øvet 
mig i at være skipper med fod på 
eget dæk. Jollen var sjov. Den var 
noget mere levende end Piraten. 
Men alt foregik jo på samme måde.. 
Selv spiler teknikken. Så efter at have 
vænnet sig til, at den ikke tålte, at 
man gik ud i forskibet!? - følte jeg ret 
hurtigt, at jeg magtede den. Både 
som eenmandsjolle og tomandsjolle. 
En ukyndig kammerat kom med en 
frisk dag, og vi satte afsted fra 
Søvang mod Dragør. Men ak., så 
kyndig var jeg altså heller ikke. En 
ufrivillig bomning lærte mig den 
barske vej, at sejler bliver man ikke 
sådan lige på en studs! Vi lå begge i 
vandet, før jeg vidste et ord af det 
hele. - Vi havde veste på, og nu kom 
min teoretiske viden om at rejse en 
jolle på sin første prøve... Først 
svømme rundt og trække stævnen 

op mod vinden.. Så tilbage og op på 
sværdet., nåerh nej, det var jo oppe., 
om på den anden side og skubbe det 
ned,... så tibage igen og op på 
svæjdet... Nu rejste jollen sig lydigt 
og lå halvt bordfyldt med sejlene 
blafrende i vinden, rystene vandet af 
sig som en våd hund. - Vi var lige så 
våde. Ur og pengepung så ud! ... 
men pøsen viste sig unødvendig!! 
Længe leve Elvstrøm!!! Vi satte 
båden i en frisk lænser., og bailerne 
tømte hurtigt jollen så den gav sig til 
at plane. Et møjsommeligt kryds 
bragte os våde og lidt forkomne 
tilbage til Søvang. Det var trods alt 
ved at være sidst på sæsonen... 
Næste sommer tilbragte jeg nu i 
Mirrorjollen vekslende med 
Piratjolle-gasteri med Steffen, men 
nu var jeg sikker på, at jeg ville have 
en Piratjolle selv. Hele vinteren 
havde jeg læst og læst og drømt om 
hin store dag, da jeg selv skulle være 
bådejer, og pengene begyndte at 
summere op til, at det skulle kunne 
lade sig gøre! — 
Jeg fandt min ønske jolle. Den var 
godt nok køkkenblå og hvid, men 
det kunne der jo ændres på. Den lå I 
Sundby Sejlforening, var en racer
jolle på min.vægt og skulle koste 
den fyrstelige sum af 3500kr!- men 
jeg fik den presset ned til 2500,- Og 
et helt nyt kapitel begyndte i min 
sejlerkarriere... men herom en 
anden gang..! 

Med sejlerhilsen 
Steffen. 

Spilleaften 
igen torsdag den 19. marts 

spilles der brædtspil, kortspil og avancerede spil 
i skipperstuen i SSF's klubhus. 

Alle er velkommen -

også til at medbringe egne spil. 
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Med krumme tæer. 
En oplevelse fortalt af Finn Hendin 

Vi var tre par venner, og tilhørende 
tre både som fulgtes på en sommer
tur i 1981; vi skulle undervejs ned til 
Slien for at proviantere toldfrit. Jeg 
sejlede i en IW31/TUBA, og de to 
andre både, der var hjemmehørende 
i SHS, var henholdsvis en Bianca 
28/SJØVN og en Etap 22/ANDREA. 
I alle bådene var der både voksne og 
børn, så det var en herlig armada 
der drog ud. 
Turen gik syd om Sjælland til 
Vordingborg, Lundeborg, 
Rudkøbing, Marstal og derpå 
Tyskland. Vi bestilte varerne i 
Maasholm, og sejlede videre ind i 
Slien for at vente de 3 døgn der den
gang var gældende for toldfri ind
førsel i Danmark. Vejret var skønt, 
og vi valgte derfor at ligge for anker 
og blot dase. 
På vejen ud igen skulle vi nød
vendigvis proviantere andet end 
våde varer, og det var nemt at gøre 
det i Kappeln, idet havnen ligger 
midt i byen. Der er også en lavbro 
over Slien dér, så vi lagde alle tre til 
ved kajen lige inden for broen. Der 
var god plads; jeg kunne lægge mig 
langskibs. De to andre både lagde 
sig også langskibs bagom mig, uden 
på hinanden. 
Alle tre besætninger gik derpå i 
byen, undtagen jeg, som gerne blev 
tilbage i båden for at se på havneliv
et, sikkert også for at få en stille øl. 
Som jeg sad der, kom der en mand 
fra en nærliggende havnekiosk og 
sagde, at der senere ville komme et 
større skib udefra, og det skulle 
ligge lige dér hvor jeg og vennerne 
lå. Det lød ikke så truende; jeg 
kunne ikke se noget skib, og broen 
skulle jo også først lukkes op; selv 
skulle vi jo også videre lige efter ind
købsturen. 
Kort efter så jeg en stor båd (ca. 
100BRT) komme ind og lægge til på 
den anden side af broen. Det var vist 
en der sejlede med lystfiskere, og 
der var et værre leben med alle disse 
fiskere der skulle i land. 
Jeg begyndte så småt at længes efter 

de andre, for efterhånden gik tiden, 
og det lod også til at det var alvorligt 
at båden skulle ind og ligge dér hvor 
vi 3 både lå. Da den store båd så 
begyndte at kaste los, og klokkerne 
for broåbning begyndte at kime, 
kunne jeg jo se at noget nok skulle 
gøres, og jeg besluttede så at lægge 
mig uden på de to andre, og derpå 
se om jeg alene kunne flytte alle tre 
både på én gang, det blæste 
heldigvis ikke særlig meget. Jeg gled 
ned og kom udenpå den yderste, og 
fik fortøjet godt med spring og 
fendret ekstra af etc. 
Broen var i mellemtiden gået op, og 
den store båd var på vej igennem da 
jeg startede min motor, og lod 
fortøjningerne gå til kajen. Det var 
en noget sær trimaran der lettede. 
Min diesel motor (Volvo Penta 1969) 
har kun 7 HK, og de fleste af disse 
mangler indtil motoren bliver varm, 
og da jeg havde kastet los, gik det op 
for mig at der var en del udgående 
strøm i Slien, og det betød at den 
sløve motor ikke kunne klare de tre 
både i strømmen; jeg blev langsomt 
men sikkert ført ned mod broen der 
blot var 50 meter væk. 
Gudskelov nåede motoren at få 
tilstrækkelig med kræfter lige før 
masterne ramte broen, så jeg fattede 
håb om at kunne sejle væk, men nu 
var den store båd kommet gennem 
broen, og den satte kurs lige mod 
mig, samtidig med at den tudede i 
fløjten. 
Man har ikke den bedste kontrol 
over situationen med tre både, der er 
bundet langskibs sammen til hinan

den, hvor begge de ubemandede 
både ligger til samme side af den 
trækkende båd, og den store båds 
stævn var efterhånden så tæt på og 
så høj at jeg ikke kunne se styre
huset, men jeg håbede at de tre mas
ter kunne vise, at der var noget i 
vejen for ham, og at han så ikke ville 
sejle mig ned, men hans manøvrer 
tydede nu ikke på det. Det giver 
krumme tæer. 
Der skete heldigvis intet; jeg fik kne
bet hele mit optog ud mellem kajen 
og stævnen på den store båd, og 
kunne derpå sejle rundt og vente på 
de andre. Jeg havde opgivet tanken 
om at fortøje igen alene. 
Efter ikke altfor lang tid kom besæt
ningen til den ene båd tilbage fra 
indkøbsturen, og de var da lige ved 
at tabe gebisset, da de så mig sejle 
alene rundt med alle tre både. 
Jeg drejede ind mod kajen og råbte 
at jeg blot skulle have én til at 
springe ombord, og sejle med den 
yderste af bådene, og det lykkedes 
mig i et cirkelslag at komme så tæt 
ind til kajen at skipperen til den 
yderste båd kunne komme ombord, 
og tage sig af sin båd, det gentog sig 
så da den næste båds besætning 
kom. 
Det hele gik godt, og den eneste 
ærgrelse var, at midt i befippelsen 
var der ingen der tænkte på at tage 
et billede af situationen, men det står 
nu også ganske klart i erindringen 
uden hjælp fra fotografier. 

Finn Hend.il 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

12 



U1 

Vores søn Lars Akkermann blev 
brat taget fra os, en trøst i sorgen 
har været alle Lars og vore venners 
hjælp og betænksomhed i denne 
meget svære tid. 
Vi vil herigennem takke alle, der 
har sendt os breve, kort og blom
ster, som var hos os ved begra
velsen, vi håber på jeres forståelse 
for, at vi ikke magter at skrive til 
hver enkelt, men herigennem 
sender vor store TAK. 
Den tid som Klaus og jeg skal igen
nem vil blive svær, men med jeres 
hjælp vil vi klare det. 
Til alle og især de unge vil vi sige; 
tænk nu tilbage på alle de sjove 
ting som Lars gjorde og sagde og 
pas godt på jer selv fremover. 

Klaus og Birgitte. 

Mindeord 
Indenfor de sidste uger i Januar, 
mistede vi 3 medlemmer af SSF. 

Først var der Birgitte Akkermans 
søn, som døde ved en bilulykke, Vi 
føler med dig Birgitte. 
Dernæst Poul Andersen, (bedre 

kendt under navnet Poul Pisker
eller i daglig tale bare "Piskeren". 
Når man kendte Piskeren ret godt, 
som undertegnede og min mand 
gjorde, ja, han kunne brokke lidt af 
sig, her og der, men i grunden var 
han ret så blød, og hjælpsom, og 
altid med en kvik bemærkning, og 
så stod jeg der, var det sandt eller 
var det en joke, men når han så 
grinede over hele ansigtet - var 
man klar over - nu røg man på spø
gen igen, tak for gode timer og 
tankerne går til familien. 
Sidst men ikke mindst, mistede vi 
Inger Jensen, også kaldet "fru 
Marott". Personligt var vi venner 
gennem de sidste tyve år, og kom 
sammen i ny og næ. At Inger skulle 
have så mange smerter i det sidste 
år, p.g.a. brækket lårben og faldet 
til sidst på gulvet hjemme og 
brække armen, Ja, alt det onde 
kunne vi godt have ønsket du 
skulle have været foruden, jeg vil 
savne dig. 

Æret være Deres minde. 
Vilna & John Otto 

Et sidste farvel til 
Lars Akkermann. 
En nær ven, kammerat, instruktør 
og medlem af ungdomsafdelingen, 
har taget sin sidste sejltur på bølgen 
blå. Vores alle sammens Lars, er 

ikke hos os mere. 
Det kom som et utroligt stort chok 
for os alle, at vi lige pludselig ikke 
mere skulle se Lars i vores daglig
dag, både privat og i havnen. 
Lars var en meget afholdt ven, der 
altid havde et positivt livssyn, og 
livsglæde. Vi husker alle hvordan 
han var den der satte "gang" i en 
fest, eller altid havde 4 grillpakker 
med når vi skulle grille i havnen, 
og med sit smittende humør kunne 
han få selv den mest nedtrykte per
son, til at blive lidt gladere. Som 
instruktør var han meget afholdt, 
og han kunne sit kram, siger 
juniorene. 
Ved diverse aktiviteter i havnen, 
såsom legepladsbyggeri, terasse-
byggeri mm. var Lars altid den 
første der meldte sig, og det var 
med til at gøre det hele meget let
tere, da han i styrke og gåpåmod 
gjorde det ud for 3 voksne mænd. 
En bedre ven kunne man ikke 
ønske sig. 

Vores verden er blevet meget fat
tigere uden Lars, både privat og i 
SSF regi, og vi vil altid savne ham. 
Lars vil altid være i vores hjerter, 
som den han var -

En god ven og kammerat. 
Farvel - Lars. 
Vennerne fra SSF ungdomsafdeling. 

Gebyrer for strøm (220voit)i Sundby Sejlforening 
fra bestyrelsen Skure: 

Køleskab kr. 500 pr. år 
Brug af frysere og el-kogeplader er 
ikke tilladt i skurene. 
Et medlem kan for egen regning, 
anmode bestyrelsen om tilladelse til 
at opsætte bimåler og betale gebyr 
efter forbrug. 
Måleren aflæses af medlemmet, der 
oplyser målerstand til kassereren 
inden 1. april. 

Fartøjer: 

Køleskab kr. 250 pr. år 
TV kr. 100 pr. år 
El-kogeplade kr. 100 pr. år 
El-stegeovn kr. 100 pr. år 

Såfremt et eller flere af ovennævnte 
el-apparater (220 volt) forefindes i 
skure eller fartøjer skal gebyrerne 
betales. 

Brug af el-apparater til opvarmning 
er forbudt overalt i SSF. 
Bestyrelsen kan dog give tilladelse 
til kortvarig brug af el-opvarmning 
ved feks. polyesterarbejde. 

Brug af el til opladning af fartøjers 
akkumulatorer og til almindeligt el-
håndværktøj er includeret i SSF tak
ster. 
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Sejlerskolen 

Selvom det endnu er vinter, er det 
allerede nu, vi skal til at tænke på 
den kommende sæson, som 
forhåbentlig bliver en af de helt 
store. 
For alle, der ønsker at lære at sejle, 
er det nu på tide at melde sig på 
sejlerskolen. Derfor vil i andet steds i 
dette blad finde en tilmelding. 
Husk at alle interesserede skal 
melde sig, også gamle elever. 
NB. Lad nu være med at vente til i 
sidste øjeblik. Det er meget lettere 
for alle parter, dersom i melder jer 
straks. 
Sidste frist for rettidig tilmelding er 
den 2. marts. Efteranmeldelse kan 
ske, men i så fald kommer man 
bagest i køen, når det gælder valg af 
hold. 

"Gamle" elever vil have første ret til 
at vælge hold. 
Desuden skal der hermed indkaldes 
til et elevmøde, hvor elever og 
lærere vil blive præsenteret for 
hinanden. Ligeledes vil en foreløbig 
holdfordeling blive foretaget. Mødet 
vil finde sted lørdag den 7. marts kl. 
10.00 i pejsestuen. 
Deltagelse på sejlerskolen indebærer 
at man skal deltage i klargøringen af 
bådene. Denne klargøring betragtes 
som en del af uddannelsen til sejler. 
Klargøringen starter kl. 18.00 førstk
ommende mandag efter elevmødet. 
Man deltager i klargøringen den dag 
man skal sejle. Man kan dog også 
deltage på lørdage, søndage og hel
ligdage. Disse dage starter arbejdet 
ca. kl. 11.00. 
Om januar måned er der i øvrigt 
ikke meget at sige, ud over at både 
tovværks -og navigations-kurserne 
forløber planmæssigt. 
Navigationskurset forventes afslut
tet med eksamen den 25. marts og 
tovværkskurset med eksamen den 
10. marts. 
Til sidst vil jeg minde om det store 
gravearbejde, som jeg omtalte i sidst 
nummer af bladet, og som betyder, 

at det er meget vigtigt, at vi kommer 
i gang med klargøringsarbejdet 
straks efter elevmødet. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

-fra medlemmerne 

Tak 
til Sundby Sejlforeniing for 
opmærksomheden ved min 60 års 
fødselsdag. En speciel tak til alle de 
venner, der mødte op til receptionen 
og hjalp mig med at blive 60 år. 
Med venlig hilsen 
Jørgen Friland 

Sejlerskolen 1998 Medlemsnummer: 

Navn: CPR nr.: 

Adresse: Tlf. privat: 

Postnummer/by: Tlf. arbejde: 

Har du den teoretiske navigationsprøve? Ja Nej _ Har du deltaget før? Ja Nej 

Ønsker du at gå til pjøyejjriotorbåd eller se[lbåd_?_ Skriv M eller S 

Hvilke dag ønsker du at sejle? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag___ 

Alternatiy dag? Mandag __ _ _ _T irsdag _____ Onsdag __ T orsdag _ 

Bemærkninger: 

Tilmelding til sejlerskolen 
Fra dags dato og indtil den 2. marts kan du tilmelde dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende eller aflevere neden
stående kupon til kontoret. 
NB! Hurtig tilmelding er en fordel for alle. 
NB! Husk at melde dig til, også selvom du deltog sidste år. 
Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du blot skrive de samme oplysninger på et stykke papir. 
Kurset er vederlagsfrit for SSF's medlemmer, bortset fra dit personlige udstyr. 
Tildmeldingen er kun gyldig, dersom alle punkter er meningsfyldt udfyldt. 
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! Aktiviteter 1998 
18&25. marts 

29. marts 

31. marts 

31. marts 

25-26. april 

2. maj 

6. maj 

13. maj 

20. maj 

27. maj 

1&8. april 

3. juni 

10. juni 

14. juni 

17. juni 

20. juni 

24. juni 

5. august 

7-8. august 

12. august 

15-16. august 

19. august 

22. august 

26. august 

28-30. august 

6. september 

12. september 

19. september 

20. september 

25. oktober 

VHF kursus 

Generalforsamling 

Match Race Regelkursus 

Jubilæumsrevy prøvestart 

Y nglingestævne 

Standerhejsning 

Aften kapsejlads 

Aften kapsejlads 

Aften kapsejlads 

Aften kapsejlads 

VHF kursus 

Aften kapsejlads 

Aften kapsejlads 

Familie sejlads 

Aften kapsejlads 

Aktivitetsdag 

Aften kapsejlads 

Aften kapsejlads 

Jubilæums sejlads 

Aften kapsejlads 

Oldboys 

Aften kapsejlads 

Saltholmstur ungdomsaf 

Aften Kapsejlads 

Pige/Dame. DM 

Klubmesterskab 

Fisketuren 

Ballad 'Folkebåds stævne 

Forterne rundt 

Genaralforsamling 

Moderne tider! 
er 

For at lette arbejdet bedes du 
venligst sende en diskette med, så slipper redaktionen 

'for manuelt at skrive det hele om. 
Brug helst formateterne doc, rtf eller dosttxt 
Send også gerne billeder med og husk navn og 
adresse, medlemsnummer og evt. tlf. nr. 

HAVN OG PLADS 

u 
Søger du plads ? 
Eller låneplads i havnen i 1998 skal 
du have duelighedsbevis, for-
sikringsbevis og søge senest den 1. 
marts 1998. 

Husk det nu!! 
På båden skal der være årsmærke, 
navn og hjemsted, det skal sidde 
synligt også når båden står på land. 
Stativer, bukke og klodser m.m. 
skal ligeledes være tydeligt mærket. 
Når båden forlader vinterpladsen 
skal der være ryddet op. 

Flytning af skure!! 
Arbejdet påbegyndes den 1. marts 
1998 og skurene skal derfor være 
tømt inden. 

Telte over både!! 
Alle telte og andre bygninger over 
både skal være fjernet senest den 1. 
maj 1998. 

Runde 

fødselsdage 

i marts 

Medl. Navn år 
684 Torben Hede 50 
68 Elo Nielsen 60 
1195 Sonja Frida Hansen 60 
1210 Annie Fraenkel 60 
1142 Tage Terkelsen 75 

Sundby Sejlforening 
ønsker hjertelig tillykke 
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• Mal med MICRON O! 

MICRON OPTIMA 
ør udviklet udfra 
ACTIVATOR Teknologien, 
derfor garanterer 
International Farvefabrik A/S, 

du har bundmalet med 
MICRON OPTIMA. 

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. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

% International 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen .32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring . 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff . 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal . 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 
Holger Nielsen 

31 59 49 24 
. 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen .31 57 13 40 

Motorbåds, sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 97 64 18 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen . 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen ..32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen ..31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen .22 90 06 36 

Målere: 
Svend Heger 
Lars Schaldemose 

31 59 66 03 
31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen . 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 31 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

^sj^kden 1ste i måneden. 

Jubilæumsstanderen 

Jubilæumsstanderen er nu fundet blandt 
de indsendte forslag. 
Standeren er den her viste. 
Kunstneren bag det vindende projekt er 
Jess Brønden 
Standeren er sat i produktion og kan købes 
på kontoret fra ca. 1. april. 
Pris for lille str. kr. 40,-
Pris for stor str. kr. 50,-

Forsidebilledet Fra fastelavn den 22 februar 
Her får tønden én på ferj^én katten. 
foto: Lilian Green 
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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. 

SMQffsettfyk 
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vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 3251 71 79 
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Fastelavn i SSF1998 
I dejligt mildt forårsvejr, helt præcis 
den 22. februar mødtes Ca. 60 fes
tligt udklædte børn og dobbelt så 
mange voksne til sejlforeningens tra
ditionelle tøndeslagning. Der blev 
slået på livet løs, men tønderne var 
stærke, så Elo måtte lirke lidt med 
en knibtang til de sidste brædder. 
De helt små børn, mellem 1 og 7 år 
havde lidt hjælp af far eller mor, 
men klarede det ellers fint og var 

—med slag i. 

lynhurtige til at få fat på alt det 
dejlige slik, der væltede ud af tøn
den, da Cecilie Bøhm slog bunden 
ud. Til sidst var det Mikkel Nymann 
der slog det sidste bræt ned og blev 

kattekonge. Hos de større børn, op 
til 15 år gik alt også fint, de var 
virkelig slagkraftige, Daniel Preisler, 
flot udklædt som flyverkaptajn, slog 
bunden ud, og den smukke Nandia 
M. blev kattekonge. 
Nu var det de voksne dames tur, og 
der blev ikke sparet på tilråb fra 
børn og nysgerrige mænd, de ville 
se, hvad deres mødre og koner 
duede til, og det var ikke så lidt. 
Bundkongen blev en gæst i forenin
gen, Ingrid Petersen. Kattekongen 
hos damerne blev Tinas datter, 
Tanja. 
Så blev det endelig mændenes tur, 
de var lynhurtige til at kåre en bund
konge, Jørgen Nielsen, det tog lidt 
længere tid at finde kattekongen, 
men så røg det sidste bræt ved hjælp 
af Jesper Petersen. 
Så var der fastelavnsboller og choko
lademælk til alle børn og bagefter 
blev såvel bund- som kattekonger 
belønnet med guldkroner og 
fastelavnsris og lidt vin til de voks
ne. Dagens sidste programpunkt var 
kåring af de mest fantasifulde og de 
mest smukke udklædninger. En jury 
bestående af tre uvildige damer gik 
til opgaven med stor entusiasme. De 
fandt, at de to mest fantasifulde kos
tumer, var Bon Bon m/kæp i øret, 
og den blå Citroe'n. Sabrina som 

østerlandsk prinsesse og en lille 
miniprinsesse fik flest stemmer som 
yndige og smukke, men det var et 
utroligt svært valg, alle havde virke
lig gjort meget ud dragterne I år. 
Bagefter var der is til alle børnene og 
en dejlig festdag I Sundby Sejl var 
forbi. Hvor var det dejligt, at ryge
forbudet blev overholdt til denne 
børnefestdag. 

Med venlig hilsen 
medl.498 Rita Sauffaus. 
foto: Lilian Green 

Hjemtransport efter en anstrengende dag 

Kattekonger og kattedronninger 

Flotte udklædtiinger 



GENERALFORSAMLING 
FORÅR 1998 

Søndag den 29. marts 
kl. 900 

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 
Bjørka Schandorff 

Skolechef 
Kent Nielsen 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Kim Petersen 

Havneudvalgsmedlem 
Rasmus Beck 

Festudvalgsformand 
Else Thuring 

Suppleant til bestyrelsen 
Martin Carlsen 

Redaktør 
Poul Christensen 

1 måler 
Svend Heger 

1 revisor 
Bjarne Kallesøe 

1 revisorsuppleant 
Benny Gustafsson 

Revisor Frits Kleis afgår uden for tur. 

Forslag til generalforsamlingen den 29. marts 1998 
Under punktet: Andre forslag 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i, Ordensreglementet, Pladsen, § 7 (side 16) første afsnit: 

Kun A-aktive medlemmer, der har fartøj, har ret til at købe et skur. 
Køb og salg af skure kan kun ske gennem bestyrelsen, som fører ekspektanceliste over medlemmer, der ønsker at 
købe skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet. 
Prisen på et skur fastsættes ved vurdering af bestyrelsen, inden for en beløbsramme, som kan justeres hvert andet år. 

Skuret, skal o.s.v. 

Bestyrelsen 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

Fax 39 29 48 62 

sssssscsssse: 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 
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tirsdag den 3. marts 1998 

Afbud fra Søren Jensen og Rasmus 
Bech. 

Pkt. 1 Protokollen 
Intet. 

Pkt. 2 Beretning 
a) Generalforsamling 
Punkterne til generalforsamlingen 
blev gennemgået. Der forelå ingen 
forslag fra medlemmerne. Et forslag 
fra bestyrelsen blev gennemarbejdet, 
og bliver trykt i bladet. 
b) I den kommende weekend er der 
kredsmøde på Bornholm. Den 15. 
marts er der formandsmøde i 
Middelfart. 
DS har nedsat et miljøudvalg inden 
for breddesektoren. 
Fra Amagerbankens jubilæumslegat 
har vi modtaget kr. 1500,-. 
Overborgmesteren har meddelt, at 
han kommer til jubilæumsreceptio
nen den 28. okt. kl. 1700. 
SSF har indleveret skitser og pris
overslag til et nyt "juniorhus" til 
Holmbladsgades Kvartersløft, og vi 
forventer at blive indkaldt til møde 
den 14. marts med bygge- og an
lægsfonden med henblik på at få ret
ningslinier til videre bearbejdning. 
Et medlem har ansøgt om fritagelse 
fra vagtordningen af hedlbreds-
grunde. Ansøgningen er imødekom
met. 
Bestyrelslen behandlede en sag, 
hvorefter et medlem, der tidligere 
har fået advarsler for at tilsidesætte 
foreningens love (jvf. § 15), af en 
enig bestyrelse vil blive idømt seks 
måneders karantæne. 
Fordelen ved at skifte til et andet 
pengeinstitut overvejes. 

Punkt 3 Havn og plads 
Arbejdet med flytningen af skurene 
begyndes nu. De skure, der flyttes i 
forbindelse med gravearbejdet, skal 
efter retableringen af pladsen flyttes 
tilbage igen. 
Det gule telt vil ved genopsætningen 
blive flyttet lidt længere nordpå. 
Renoveringen af "Bollen" er i fuld 
gang, den forventes sat i vandet ca. 

1. april. 
Det blev foreslået, at der blev udar
bejdet en håndværkerliste over de 
firmaer, vi benytter os af. 
Formanden rykker kommunen med 
hensyn til vandforsyningen, der 
stadig ikke fungerer tilfredsstillende. 
Der skal lægges nyt tagpap på halv
tagene (værkstederne mellem 
skurene). Medlemmer, der har mate
rialer liggende på skurenes tage, skal 
fjerne dem. 
Molen ved nordre slæbested vil 
blive spunset i forbindelse med det 
øvrige gravearbejde ved kanalen. 
Legepladsudvalget opfordres til at 
færdiggøre arbejdet hurtigst muligt. 

Punkt 4 Klubhus 
Bestyrelsen vedtog at udsætte 
opsætningen af et nyt tag på klub
huset indtil næste år, da der må for
ventes udgifter i forbindelse med 
skurflytningen og en evt. efterfølgen 
de renovering, samt udgifter i for
bindelse med jubilæumsarrange-
mentet. I stedet repareres taget 
nødtørftigt. Karmen ved døren til 
telefongangen udskiftes 
Restauratøren ønsker en skydedør 
opsat ind til opvaskerummet for at 
mindske støjen herfra. Elo under
søger mulighederne. Ligeledes vil 
restauratøren undersøge mulighe
derne for at anskaffe et "Bak-os-op" 
system til afrydning af bordene. 
Inden generalforsamlingen vil høj
talersystemet blive gennemgået og 
forsøgt udbedret. 

Punkt 5 Fester 
Datoerne for jubilæumsarrange-
menterne bringes i bladet. 
Den 31. marts holdes koordine
ringsmøde med jubilæumsrevyud-
valgene. 
Den 4.-april kl. II00 indkaldes til 
møde for seniorudvalget. 
Bestyrelsen planlægger at nytårs
aften ved årtusindskiftes fejres i SSF. 
Der søges efter passende musik til 
fisketuren. 
Den 23. maj har Kajakklubben fået 
tilladelse til at låne restauranten til 

deres jubilæumsfest. 

Punkt 6 Sejlerskolen 
Den 10. marts holdes eksamen i 
tovværk og den 23. marts i naviga
tion. 
Der er dags dato tilmeldt 24 elever 
til den kommende sæson i sejler
skolen, heraf en del nye. Den 7. 
marts dannes holdene. 
Den 4. marts deltager Kent i et semi
nar for skolechefer. 
På grund af indkøbet af det nye telt 
til skolebådene forventes en over
skridelse af budgettet på kr. 15.000,-. 

Punkt 7 Ungdomsudvalget 
Undervisnigen fortsætter marts 
med. Der er 4-6 deltagere. 
Ungdomshuset er næsten klar, dog 
mangler der at blive malet lidt 
endnu. 
Optimistjoller er taget ind i det røde 
skur for klargøring. 
Yngling D 126 deltager i vintertræ
ning i Hellerup. 
Vi er endnu ikke tilsluttet ZAP-ord-
ningen, da udarbejdelsen af informa
tionsmaterialet trækker ud, men det 
kommer senere. Vi forventer tidligst 
at kunne tilbyde sejlundervisning i 
starten af maj måned p.gr.af 
vandtemperaturen. 
Den årlige vintertur går i år til 
Saunte. Ca. 25-30 deltagere tager af 
sted i weekenden d. 6.-8. marts, 
hvorfor Søren Jensen ikke kan del
tage i kredsmødet samme weekend. 
Underholdningen til jubilæet er ved 
at blive planlagt. Varigheden bliver 
10-15 min. Rammerne er lagt på 
mødet den 25. februar og på Saunte
turen skal indholdet fyldes på. 
Det årlige svømmehalsarrangement 
løber af stabelen den 22. marts. Igen 
i år er det lagt ud som et tilbud til 
Østersøkredsen, og vi forventer del
tagelse fra vore naboklubber. 

Punkt 8 Joller 
Nogle kølbådssejlere har udtrykt 
ønske om også at kunne have en 
sejljolle liggende, men dette er ikke 

...fortsættes side 12 
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iot"̂  1-̂  • 1 Dieselpesten 
og dens velsignelser 

Motoren summede stille og roligt 
derudaf. Sommeren viste sig fra sin 
allerbedste side, hvilket desværre så 
også betød absolut ingen vind. 
Vandet lå spejlblankt som en vidt
strakt skøjtebane. Ikke en krusning 
røbede det mindste vindpust. Der 
var vel en 40 mil endnu før havn 
forude,tænkte skipper stønnende 
under varmen og den solskyggende 
kasket spejdende efter en stribe land. 
Alt glimtede af sol og sommer. 
Pludselig stopper motoren?! - Uden 
varsel af nogen art. Båden tabte 
langsomt fremdrift og lå snart helt 
stille på spejlet. Skipper var egentlig 
ikke overrasket, snarere lidt 
irriteret, "Nu igen" tænkte han. 
Siden sidste efterår, havde maskinen 
haft de nykker. Det begyndte under 
en ankring ved " Femøren". Midt 
under ankerudlægningen stoppede 
den uforvarende, men der havde 
ankeret jo hurtigt bragt tingene 
under kontrol. Senere var det under 
en tur til Hven... der havde været fin 
luft under land, men så snart kursen 
blev sat ud i Sundet forsvandt vin
den. Og motoren måtte tage over. 
Her var den også stoppet. Helt plud
seligt.... Og uden varsel?. Hver gang 
havde den været til at få i gang igen 
efter en kraftig udluftning. Så det 
var nok bare en utæthed et sted i 
brændstofsystemet? - det måtte gås 
efter endnu en gang ved lejlighed. 
Alle filtre var blevet forskriftsmæs
sigt skiftet, olie påfyldt etc, så det 
var da ikke derfor....? Problemet 
fortsatte imidlertid, og med accel-
erende kraft... Oftere og oftere 
forekom disse pludselige og umo
tiverede stop..Skift af filtre gav kun 
en stakket frist, før problemet igen 
var der. De talrige udluftninger sled 
på udluftningsskruer og det faste 
udstyr. Til sidst gav lavtryk-
spumpens membran op.. Og den 
kunne ikke skiftes særskilt. Hele 
pumpen måtte udskiftes. Hos 
Skovshoved Motorservice kostede 
en sådan pumpe den nette sum af 
2200,- plus moms, sagde de. En hur

tig kontrolopringning til Masnedø 
Marineservice sagde at prisen 
var 1100,- Incl. moms!! Men ingen 

mulighed for kun at skifte membra
nen. Hvor var det typisk.. 
Nå pumpen blev udskiftet, det var 

nok den, der havde sunget på sidste 
vers. Så måske ville fejlen være væk 
nu? .. Men nej, allerede ved næste 
tur var den gal igen. Motoren gik ud 
lige i en havnemanøvre. Vinteren 
kom, motoren fik sin sædvanlige 
vinterklargøring. Tanken blev fyldt 
helt op, for at undgå, at der skulle 
dannes kondens, olien skiftet, så 
motoren ikke stod med sure syr
erester hele vinteren over. 
Frostvæske blev hældt på. Og salt
vandet tappet af og blæst igennem 
med ferskvand og frostvæske, så evt. 
rester af vand var frostsikret. 
Kileremspændingen og impelleren 
blev checket.. Filtre blev skiftet. Nu 
var alt klargjort også til den næste 
sæson. Men allerede ved søsætnin
gen hvor motoren blev søgt startet 
for at trække båden over til sin som
merresidens, var problemet der igen. 
Da sommerturen skulle begynde, 

blev det besluttet at gå sydover. Her 
kunne der så lægges ind til Masnedø 
Marineservice, som havde vist sig at 
have know-how og ekspertise til at 
diagnosticere og udbedre og det 

endda pr. tlf.!! Her kunne nye filtre 
pakninger mv. også anskaffes. 
Vi var dog heldige at have vind nok 
på hele turen til Masnedø ja, dvs. fra 
Kalvehave og det sidste stykke 
under FarøBroerne kom vi i læ. Og 
motoren blev forsøgt startet. Den 
holdt da også indtil vi lå i Masnedø-
renden. Men nu kendte vi jo dens 
nykker og var forberedt. 
Sejlene kom op, og heldigvis var der 
kraftig medstrøm. Det var dog lige 
ved at blive et problem ved ankom
sten til Masnedø-Centrets lille 
"havn". Men det gik fint. Den næste 
time blev der snakket ret intenst 
motor, igen skiftet filtre, taget 
Dieselprøver mm. Diagnosen var 
ganske klar og utvetydig.: 

Dieselpest!?... På dette tidspunkt 
behøvede jeg end ikke SPØRGE, 
hvad Dieselpest var, det vidste jeg 
kun ALT for godt! Tykke 
Moseagtige sorte klæbrige "blade" lå 
på papirfiltret i vandudskilleren og 
kloggede filtret FULDstændig til. 
Selv om disse MEGET synlige uren
heder blev fjernet, var ALLE filtrets 
porer TOTALT lukket til med en lille 
polyp-art, der lever af dieselen. Den 
er næsten usynlig, men viser sig i et 
glas holdt op imod solen som en let 
lysebrunlig "Blæksprutte" eller 
"Amøbe", der danner lange fan
garme, og ændrer form hele tiden. 
Den bevæger sig i dieselen som en 
vandmand. Den opstår hvor 
betingelserne er ideelle eller bare 
tilstede. Det kræver tilstedeværelsen 
af: (1.) Vand!(Kondens? Eller fra den 
tank man tankede fra?, regndryp 
ved tankning? Dug på dækket? 
Etc...) (2.) Gerne Bundslam, fra 
mange tankninger gennem årene 
(Her 12 år.) (3.) "grumset diesel" fra 
en tank, der ikke benyttes ret ofte 
(typisk en tank i en Marina!)...(4.) 
store temperaturforskelle. Det er 
ikke det store problem, mente 
Motorexperten, Tøm tanken for den 
urene diesel og rengør med 5 liter 
sprit, så du får alle rester af vand 
med ud, Det kan du let komme til 
gennem "mandehullet" i Tanken! 
Med mindre du er een af de 
uheldige, der IKKE har mandehul i 
din dieseltank?? Se HER var 
netop problemet. Der Var IKKE 
noget mandehul i min rustfri tank! 
Kun de tynde rustfri "sugerør", der 
var nødvendige.... Tjaeh, så har du et 
problem smilede motormanden. Du 
kunne jo købe en ny tank og lægge 
ved siden af.... Det er svært at rense 
sådan en tank effektivt nok, du vil 
næppe kunne få de større og fastere 
dele af dieselpesten med ud? -Men 
der findes et kemikalie, som efter 
sigende skulle kunne opløse 
dieselpesten så den ikke gør større 
skade, men den er Allerhelvedes 
dyr!!!! Og jeg er ikke engang sikker 
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på, at den HELT løser problemet? — 
- Jeg valgte derfor endnu engang at 
"nøjes" med at skifte filtre. Og dertil 
købe et par sæt i reserve.... Turen 
hjemover efter en lang tur til det 
sydfynske blev motormæssigt en 
lidelse. I stegende sommerhede ser 
jeg stadig mig selv liggende 
haglende af sved krummet over 
motoren. Vind var der så at sige ikke 
i lange perioder.... Hjemturen var 
omend endnu værre.. Og mine extra 
filtre var hurtigt brugt op. Til sidst 
klarede jeg mig med at sætte en 
stump slange ind der, hvor vandud-
skillelsesfiltret med papirfilterind-
sats skulle have siddet. Vel vidende 
at det var en chance at tage. For gik 
urenhederne nu frem og satte sig 
direkte i dyserne??? Uha!!.... Alt gik 
dog endnu engang godt. Der kunne 
sejles for sejl, - og det blev der så. 
Motoren blev sparet. Vel hjemkom
men orkede jeg ikke mere motor
bøvl; - men min gamle "dyt", som vi 
skulle hjem i, nægtede for første 
gang i dens 14 år helt at starte...?! 
Efter kontrol af tændrør kunne jeg 
konstatere, at der manglede brænd
stof. Ergo måtte det være benzintil
førslen. Ganske rigtigt hang slangen 
under bilen... flækket! Pragtfuldt. Nå 
en nødløsning blev etableret, 
reservedunken måtte holde for, og 
vi kom hjem. Jeg var nu "FED UP" 
med motorproblemer!! ... Et par uger 
senere tog jeg mig dog sammen. 
Samlede DET NØDVENDIGE værk
tøj, og drog til havnen, fast besluttet 
på at få lavet et "mandehul" i min 
rustfri dieseltank og få renset den 
urene diesel ad h... til!!! 
Planlægningen var helt ok. Jeg tømte 
den urene diesel ud v.hj.a. den lille 
Messing- Motorolie-Håndpumpe, og 
hældte vand ind i tanken i stedet.... 
Ikke noget med at bore/skære i rust
frit stål med dieseldampe i tanken. 
Herfra forløb arbejdet let. - Hullet 
blev renset for grater, så jeg ikke 
blev skåret i stykker på armen, og 
nu kunne jeg let lænse den ulækre 
masse af Pest og diesel og vand over 
i en dunk. Derefter skylledes efter 
med sprit, og endelig igen sprit og 
klude indtil tanken skinnede som 
katteskidt i måneskin indvendigt.. 
Tilbage stod kun at isætte nye papir
filtre endnu engang (150kr hver 
gang), og påfylde helt friskt rent 

brændstof, Lufte ud (og det tager tid 
når alle filtre og filterhuse først skal 
fyldes), og starte op. - Og den start
ede op... øjeblikkeligt!! Spandt som 
en symaskine, og fortsatte selv om 
jeg efter en forsigtig start i 
fortøjningerne afprøvede den for 
fulde omdrejninger ned langs 
Amagerstrand. Nu var pesten væk... 
Så meget for så lidt. Derfor kære 
venner. Morale: Hav "mandehul" i 
dieseltanken. Fyld tanken Helt op på 
dage med store temperaturforskelle 

for at undgå kondensdannelse, Hav 
altid rene filtre i reserve..:-)) Held og 
lykke med JERES maskiner Alt var 

meget lettere dengang vi ikke brugte 
motor, men ville vi være den foru

den?? :-)) 
Med sejlerhilsen 
Steffen Andersen 
Xanthippe 

Generationsskifte! ! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup 

Tlf. 3250301Z Fax 32503435 
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Sejlerskolen 

Når i læser dette, er arbejdet med 
klargøringen af bådene godt i gang, 
og forhåbentlig kan vi komme i van
det i god tid før den 1. maj. 
Om februar måned kan siges, at 
både tovværkskurset og navigation-
skurset forløber planmæssigt. 
Den 10. marts er der eksamen på 
tovværkskurset og den 25. marts på 
navigationskurset. 
I et tidligere blad har jeg omtalt 
gravearbejdet, og hvad dette inde
bærer, hertil kommer at sejlerskolen 
har fået et ekstra delvist intakt skur 
samt materialer til at færdiggøre 
dette. Derfor bliver der i sommerens 
løb rig lejlighed til at give et nap 
med, når skuret skal færdiggøre. 
Med det nye skur få vi en stærkt 
tiltrængt forøgelse af den plads vi 
har til rådighed til grej m.v. 
Om den kommende sæson kan føl
gende anføres: 
Marts og April måned går med 
klargøring af bådene. I maj måned 
starter sejladserne forhåbentlig i uge 
19. Lørdag den 2. maj er der 
standerhejsning, og jeg vil benytte 
lejligheden til at opfordre alle sejler
skolens elever til at deltage. 
Søndag den 14. juni afholder SSF sin 
årlige familiesejlads, hvor sejler
skolen også gerne skulle deltage 
med et par både. Lørdag den 20. 
juni er der aktivitetsdag i SSF. På 
denne dag er det tanken, at vise 
omverdenen hvor dejligt et sted SSF 
er. Derfor håber jeg, at sejlerskolen 
summer af aktivitet den dag. 
Søndag den 28. juni afholder sejler
skolen sin årlige Saltholmstur. 
Lørdag-søndag den 15-16. august 
afholdes oldboys sejlads i SSF. Her 
bør sejlerskolen også være med i 
stort tal. Vi har stolte traditioner at 
leve op til. Lørdag-søndag den 22-23 
august afholder sejlerskolen sin 
weekend tur, hvor alle er velkomne. 
Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen skolechef 

Ekspektanceliste for 1998 
Medl. Navn bred lang Indmeldt 
135 Svend Nielsen 2.8 X 10 31-Dec-56 
451 Axel Siert 2.3 X 12-Sep-58 
661 Poul Elgaard Nielsen 2.6 X 6.8 ll-Mar-60 
380 Karl Johan Jensen 2.8 X 8 06-Nov-64 
952 Flemming S. Jensen 2.6 X 7.8 10-Sep-70 
717 Aksel Byrdal 3.3 X 10.5 12-Oct-78 
111 Ivan Zielinski 2 X 5 02-Dec-82 
957 Helmer Scharff 3.7 X 11 24-Nov-83 
872 Claus Thostrup 2.6 X 7.6 ll-Sep-86 
575 Mogens Whinkler X 7 19-Feb-88 
305 Christian Nielsen 3.1 X 9.5 18-May-89 
501 Claus Steffensen X 09-Nov-89 
543 Knud Rosborg Carlsen 2.4 X 8.8 16-Feb-90 
557 Gunvor Wahlgreen 1.9 X 6.5 31-Dec-90 
140 Ole Steen Peinow 2.5 X 7.8 03-0ct-91 
69 Finn Hirshals 2.5 X 9.2 31-Dec-91 
138 Svetlana Divgakovic 3 X 9 30-Apr-92 
88 Ady Andersen 2.2 X 7.7 10-Feb-94 
150 Willy A. S. Bak 2.5 X 10.6 24-Feb-94 
696 Ivan Besby 2 X 5 07-Apr-94 
660 KasperTøgern 2.2 X 8.3 05-May-94 
685 Kim Larsen 2 X 4.5 15-May-94 
735 Leo Hermann 3.1 X 9.5 25-Aug-94 
513 Søren Bruno Hansen 2.8 X 10 08-Sep-94 
403 Finn Mortensen 1.6 X 3.8 09-Feb-95 
888 Jess Brønden 2.5 X 12 16-Mar-95 
830 Martin Skafte - Holm 2.4 X 9 15-Jun-95 
877 Henrik Christensen 2.4 X 7 05-Oct-95 
893 Jan Kamper 2.3 X 5.7 21-Oct-95 
894 Claus K. olsen 2.5 X 7.5 26-Oct-95 
811 Jesper Svan 1.9 X 5.2 31-Dec-95 
35 Erik Richardt Keil 1.9 X 5.5 ll-Feb-96 
342 Mogens Pedersen 2.4 X 7 Ol-Aug-96 
398 Jørgen A. Andersen 2.6 X 7.3 Ol-Aug-96 
657 Johnny Hermann 2 X 5.5 02-Aug-97 
443 Preben Flindt 2.2 X 8.3 ll-Sep-97 
615 Erling Pedersen 2.2 X 6 25-Sep-97 
671 Peter Underbjerg 2.8 X 12.8 31-Oct-97 
677 John Kansing 2.5 X 7.6 20-Nov-97 
3 Søren B. T. Pedersen 2 X 6.2 19-Feb-98 
615 Erling Petersen 2.2 X 6 

Bytteliste for 1998 
Medl. Navn bred lang Indmeldt fra plads 
429 Finn Hendil 3.1 x 9.8. 31-Dec-61 12 7 
107 Erna Christensen 2.8 x 11.3 08-Feb-68 26 
819 Preben B. Sørensen 3 x 9.9 09-May-74 258 
237 Simonsen 3 x 9.2 15-Apr-75 90 
798 Torben Hansen 2.6 x 6.9 07-Mar-77 195 
399 Arne Christensen 2.7 x 7.3 28-Mar-83 137 
26 Ebbe Karlsen 2.7 x 8 29-Sep-83 199 
235 Kirsten Fraenkel 1.7 x 6 01-May-85 228 
437 Poul Hansen 1.7 x 4.3 27-Jun-85 97 
913 Hanne Ekstrøm 2.1 x 5 Ol-Sep-94 68 
832 Dennis Jørgensen 1.8 x 6.5 
868 Holger Møller X 108 
400 Svend Heger 2.8 x 11.4 45 
366 Jan Petersen x 203 
221 Kim Travers 1.9 x 4.7 185 
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SIKIUIRICUP 
1 9 9 8  H 

FISKEKONKURENCE 
Lørdag d. 18. april afholdes den. årlige 

fiskekonkurence, SKUR CUP i SSF. Skur Cup er 
en fiskekonkurence hvor alle kan deltage. 

Der gives point for alle fisk, og der må fiskes 
med næsten alt, dog ikke garn og ruser. Og der 

må fiskes mellem Dragør og Helsingør. 
Startskudet går kl. 9.00 og du SKAL være 

indenfor molerne kl. 15.00 
Præmieoverrækkelse kl. 16.00 på prampladsen. 
Der er mulighed for morgenmad fra kl. 7.00 til 

kl. 8.30. i jolleskuret på nordremole. 
Point sy stemmet er som følger.: 

Torsk: 0,5 point pr. kg. 
Sild: 1,5 point pr. kg. 

Havørred: 2 point pr. kg. 
Hornfisk: 1,5 point pr. kg. 
Andre fisk: 3 point pr. kg. 

Flest point vinder Vandrepokalen. Lige som de 
andre år er der også iår, Store FLOTTE 

præmier til største, anden største og tredie 

Prisen for at deltage i SKUR CUP er 100,00 
Dkr., og for morgenmad 20,00 Dkr. 

Der kan købes 01 og Vand. 

Tilmelding og BETALING skal ske til Bobby 
eller Lars inden d. 14. april. 

Bobby 40423880 / Lars 40153695 
Knæk og bræk. 
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Kapsejlads og forsikringer 
Lørdag den 13. september vi har set 
frem til årets klubmesterskab. Vi er 
gasterne Kate, Børge , Henrik, min 
kone Pia og undertegnede, som er 
skipper på Nanna. 
Vejret, ja det er friskt og meteo
rologerne har lovet mere af det 
friske vejr. Men vi har før sejlet i 
meget friskt vejr med små sejl, dette 
plejer ikke at skabe nogle problemer. 

Alle er på mærkerne før starten, 
Nanna ryger af sted i skuddet, per
fekt start på en styrbord halse. Kort 
efter over på bagbord halse og så af 
sted mod vest korteste vej til næste 
mærke. Der blev trimmet og holdt 
øje med alle de andre, troede vi. En 
helt og aldeles kedelig knasende lyd 
ødelagde både koncentrationen, 
båden og chancerne for at blive 
klubmester, øv og hej Olivia. 
To besætninger havde overset 
hinanden, ja, det måtte jo være til
fældet. Nå, vi er jo forsikret mod alt. 

Ja, der er jo så de ting som man 
lærer midt i sådan en kedelig situa
tion som denne. Der var ingen 
panik, gasterne holdt hovederne 
nede, mens bådene drejede om sig 

selv, inden de slap hinanden. 
Efter vi var fri af Olivia, ser jeg van
det stige kraftigt i kahytten, og 
Børge blev sendt ned for at få et 
overblik over skaden. Ryglænet i 
styrbord køje løftede Børge op og så, 
at Olivia havde efterladt et hul midt 
i fribordet. Hastigt blev spilerposen 
med indhold stoppet i hullet, så en 
hynde over og i derefter et par stør
relse 45 plader med en vægt bag 
oven i. Henrik var på dette tid
spunkt allerede i gang med at 
pumpe som en gal. Jeg havde startet 
motoren, og inde i mit hoved kørte 
tankerne rundt, hvad er nu det bed
ste at gøre. Men hvad fanden er nu 
det - motoren er gået ud, vand i ind
sugningen - ja, det var et kedeligt 
faktum nu. Havde jeg vidst, hvad 
jeg ved nu, så sad indsugningen 
højere oppe, det er sikkert. Og en 
ting mere man nu havde lært var, at 
nødraketter og andet sikkerhedsgrej 
bør ligge højt. Der var stadig ikke 
grund til panik, Olivia lå jo i nærhe
den og VHF-radioen, ja, den var 
stadig brugbar. 
Drogden VTS blev kaldt på kanal 71 
efter et forgæves forsøg på kanal 16, 
hvor der var gang i den længere 

nord på. Ja, de gjorde, hvad 
de kunne inde på fortet. Vi fik 
at vide, at lodsen var på vej. 
Vandstanden i båden var 
næsten nede ved dørkbræd-
derne og alt så rimelig for
nuftigt ud bortset fra hullet i 
siden. Pigerne de holdt sig i 
ro til luv side efter at have 
bjærget sejlene, nu ventede vi 
bare på hjælpen. 

Lodsen sejlede rundt om 
Nanna et par gange, sidste 
gang så tæt, at han ramte os, 
nå det var jo friskt vejr og 
båden skulle jo på værft 
alligevel. Hvad fa... er nu det 
- vi fik et "skrup" i stævnen af 
lodsbådens hæk. Pigerne 
smider en line over og nu er 
vi næsten sikre på, at det ikke 
ender så galt alligevel. 
Men glæden varede ikke 
længe, lodsen begyndte at 

give gas og Børge begyndte at brøle 
nede fra kahytten. Vandet stod i en 
tyk stråle ind af hullet. Med store 
armbevægelser og saftige eder fik vi 
ham til at standse. Det var utroligt, 
men sandt, det virkede på os som de 
ovre på lodsbåden ikke var inter
esseret i at kommunikere, så vi 
kunde blive enige om en fornuftig 
slagplan. Alt det, der så ud til at 
ende på en fornuftig måde, så nu 
ikke særligt spændende ud. 
Lodsen beordrede pigerne over på 
lodsbåden, Henrik og Børge var 
enige om at slaget var tabt, de 
kunne konstatere at dækket på 
nuværende tidspunkt lå i vandover
fladen. Børge kom op fra kahytten 
med enkelte egendele og Henrik 
prøvede efter bedste evne af redde 
nogle tasker. Alt i mens stod jeg 
som skipper og kunne se, at de pro
fessionelle både havde skabt uro i 
min besætning og tydeligt havde 
vist, at det man var interesseret i var 
kun at få besætningen sikkert i land, 
og ikke i at gøre et hæderligt forsøg 
på at få Nanna med i havn. Mine 
tanker havde ellers gået i retning af 
at når båden nu lå så dybt som den 
gjorde, kunne den være trukket op 
langs læsiden af lodsbåden og på 
den måde være bjærget med i havn. 
Jeg blev forstyrret i mine overve
jelser af en råbende lods, som helst 
så mig ovre på lodsbåden. Nå, der 
var snart ikke lang tid tilbage inden 
Nanna søgte mod bunden, når ingen 
ville gøre noget. Vandet i kahytten 
forcerede jeg, og blandt flydende 
dørkbrædder og hynder dykkede jeg 
ned til skufferne i kortbordet for at 
redde min tegnebog, ur og nøgler. 
Det- lykkedes delvist, tegnebogen 
gled fra mig, for nu skulle det gå 
stærkt. 
Vel ovre på lodsbåden og kun lidt 
våd kunne jeg se at ingen havde lidt 
overlast. Inden jeg kunne nå at få 
folkene på lodsfartøjet i tale, så jeg, 
at lodsbåden satte i gang med så stor 
kraft at linen, der holdt Nanna, 
sprang som en sytråd. Alt virkede 
pludseligt uvirkeligt og usandt. Vi 
stod der som statister uden indfly
delse på udfaldet af historien. 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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Vel inde i havn fik vi endnu en gang 
virkeligheden at føle: Lodsen ville 
gerne have vores adresse for, som 
han sagde, vi skulle have en regn
ing. På molen stod flere af vores 
bekymrede klubmedlemmer for at 
tage imod os. De havde fulgt med i 
aktionen over radioen. Vi gik over i 
klubben, hvor vi blev budt på noget 
styrkende og lidt moralsk opbakn
ing. 

Hvor var Olivias besætning? Der 
var nogen, der fortalte os, at de lå 
ovre i den nye havn. Vi drog alle 
over på den nye havn og gik 
ombord på Olivia. Her sad vi så alle 
lige chokerede, efter det som var 
hændt. Jeg som skipper på en båd, 
som ikke kom med i havn. Dette var 
en underlig situation, man aldrig 
havde troet, at man skulle opleve. 

Jeg kan på dette sted i min beretning 
ikke lade være med at nævne, at 
klubbens 75 års fødselsdagsfest 
lørdag aften var et godt arrange
ment. Begge bådes besætninger del
tog og fik på trods af dagens 
oplevelser en fornøjelig aften. 

Tilbage til virkeligheden, nu skulle 
der handles! Vi tog hver til sit. Min 
kone og jeg tog hjem, og ringede 
med det samme til mit forsikrings
selskab Allianz Nordeuropa, lige
som der stod i policen, at man skulle 
gøre. 
Det skulle tage 9 døgn, inden at 
vejrforholdene var sådan at bjærg
eren kunne udføre sin opgave for 
forsikringsselskabet. 
Det var ikke noget kønt syn, der 
mødte mig, da jeg så Nanna ligge 
inde på Lynettehavnen med huller 
flere steder under vandlinien, 
udover det Olivia havde lavet. 
I troen på, at tingene var i de bedste 
hænder, undrede det mig, at tak
satoren først havde tid til at taksere 
båden 4 døgn efter, den var blevet 
bjærget. 
Det undrede mig også, at skønt jeg 
ikke havde underskrevet brevet fra 
forsikringen og dermed accepteret 
fuld erstatning mod afståelse af 
vraget, var Nanna flyttet uden at jeg 
vidste det. 

Mit møde med forsikringsverdenens 
virkelighed var ikke tilendebragt 
endnu. Jeg fik nu en skrivelse fra 
min privatforsikring,om at de ikke 
dækkede, fordi der var tale om et 
trafikuheld. Ydermere var der i 
brevet anført en anden skadesdato, 
end den jeg havde skrevet i 
anmeldelsen. 
Hvad hjælper det, at få undersøgt 
sine forsikringspolicer af profes
sionelle assurandører for at være 
sikret bedst muligt, når de kun 
tænker på, at få dig i garnet som 
kærnekunde. 
Jeg ringede til min assurandør for at 
klage min nød og fik at vide, at han 
ikke kunne hjælpe mig mere, da han 
nu var tiltrådt en stilling hos Tryg-
Baltica. 
Fælden var klappet: ingen skriftlige 
beviser på fejlagtig vejledning, en 
kedelig måde at blive klogere på. Så 
stol ikke blindt på at din indbofor
sikring er noget værd!!! 
Hvad nu lille du? Jeg kontaktede 
Dansk Sejlunions forsikringsudvalg 
for at få hjælp til at se på sagen, man 
er jo kun lægmand på dette område. 
Folkene i forsikringsudvalget kunne 
konstatere, at tingene var taklet 
yderst uprofessionelt af forsikrings
folkene i Alianz Nordeuropa. 
Jeg venter nu svar på et brev, som 
jeg sendte til direktøren i forsik
ringsselskabet Allianz Nordeuropa. 
Jeg redegør i brevet for, alle de, i 
mine øjne, mærkelig måder man 

håndterer sådanne sager på og refer
er samtidig, hvad sejlunionen 
mener. 
Det skulle lige havde været en skade 
på en bil, så havde FDM og andre 
instanser stået en bi. 

Et godt råd til alle med en bådfor
sikring: Gå hjem og nærlæs 
betingelserne og hold dem op mod 
privatforsikringen. Aftal evt. et 
møde med en fornuftig assurandør 
og rids dine krav op på hvad en 
bådforsikring skal indeholde. Min 
erfaring er i skrivende stund, at 
prisen ikke bliver nævneværdig 
højere fordi dine krav tilføjes poli
cen, så der ikke er de store 
muligheder for tvivl i en skadessitu-
ation. 
En god ide er at tegne en ekstra 
løsøreforsikring på båden og få for
muleret, hvad du mener hører til 
bådens standard udstyr og hvad der 
er løsøre. 

Den gale skipper afslutter ikke sin 
sejlkarriere med denne historie, en 
ny Nanna blev hentet i 
Rantzausminde den første novem
ber og lå i Dragør ny lystbådehavn 
søndag den 2. november. 
Men beretningen om den tur må I få 
mundtligt af Børge, eller vente til jeg 
kommer i skrivehumør igen. 

Henning Poulsen 

Dragør sejlklub 

^FMTfYRTTTWAT CZVT JLiJLN XV-/AV vy YJ V jCjlJ-JVJ JLJ JL 

Kære seniorer 
Nu er det på tide at vi tager springet og få 
grundlagt en seniorafdeling i Sundby 

Sejlforening. 
Sundby Sejlforening indbyder derfor til et 

møde lørdag den 4. April 1998 kl. II00 i 
SSF. 
Her vil foreningen være værter ved en kop 

kaffe og en ostemad. 
Jeg håber mange vil møde op med mange gode ideer om hvad I 
kunne tænke jer af aktiviteter både socialt og kulturelt. 
Jeg håber der også vil komme kvindelige seniorer, der ligeledes 
har lyst til at dyrke det gode kammeratskab 
Med sejlerhilsen Else 
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...bestyrelsesreferatet fortsat fra side 5 

tilladt ifølge klubbens love. 
Renoveringen af jollebroen, taget på 
huset samt el-arbejdet fortsættes. 

Punkt 9 Kapsejlads 
Der indkøbes 4 nye batterier samt 
nye vandtætte tasker til radioerne. 
Til kapsejlads PC'en indkøbes en ny 
skærm. 
Der er udsendt indbydelser til Y-
stævnet og officials er tilskrevet. 
Der er 5 deltagere til regelkurset om 
to uger. 
Ang. aftenkapsejladserne: 
Banerne kortes ned så joller og sejl-
brædt'er kan være med. Kølbådene 
sejler banen 2 gange. 
Amager Cup, som er et regional
stævne, søges i år afholdt i SSF. 
Henrik Gravesen står for arrange
mentet den 16.-17. maj. 

Punkt 10 Motorbåde 
"Skurcup", som afholdes lørdag den 
18. april annonceres i bladet og ved 
opslag på pladsen. 
I forbindelse med familiesejladsen 
bliver der arrangeret navigationssej-
lads for motorbådene. 

Punkt 11 Sikkerhed 
Klubaftenen torsdag den 26. febr. 
var desværre ikke blevet annonceret, 
så kun få deltog i et godt arrange
ment. Derfor søges det gen-taget til 
næste vinter. 

Der udarbejdes et kort over placerin
gen af sluknings- og redningsma
teriel på havneområdet, og dette 
bringes i bladet. 
Redningskranse og tovværket især 
vil blive gennemgået og om nød
vendigt udskiftet. 

Punkt 12 Blade 
Redaktøren ønsker at sætte kulør på 
bladet til understøttelse af forskel
lige tekster. Han opfordres til at 
komme med en prøve herpå. 
Alle arrangementer i klubben bedes 
påført kalenderen, så sammenfald 
igen undgås. 
Fra ca. 1. april kan jubilæums-
standeren købes på kontoret om 
torsdagen i kontortiden. Den fås i to 
størrelser: 40 x 20 cm til kr. 40,- (nor
mal størrelse) og en større til kr. 50,-. 
Dette annonceres i bladet. 
Det udarbejdede forslag til et inter
nationalt medlemskort bringes i 
bladet. 

Punkt 13: Eventuelt 
Formanden gennemgik dagsorde
nen for kredsmødet i Rønne. 

Mødet slut kl. 2240. 
Næste møde holdes den 30. marts 
1998. 

Jens Green jensen Bjørka Schandorff 
Formand referent 

liiiiii 

brdr. Schrader ved en 505 kapsejlads i 1965 

SUNDBY SEJLFORENING 
I februar nummeret fortalte et 
medlem om "strandpriaten eller 
hvordan Steffen blev sejler", heri 
fortælles hvordan Steffen købte en 
piratjolle af en fru Schrader og at 
brdr. Schrader druknede. 
Det er ikke rigtigt 
Da undertegnede er søn af disse 
brdr. Schrader kan jeg kort fortælle, 
at denne båd blev solgt til en 
svensker og at Brdr. Schrader 
derefter sejlede 5o5 jolle og deltog i 
flere stævner . 
At de skulle være druknet begge to 
på vej til et stævne må bero på 
fejlagtig oplysninger, de begge lever 
i bedste velgående og allerede den
gang var der krav om at alle delta
gene joller skulle have opdriftspud-
er og at besætningen skulle bære 
redningsveste. 

Med venlig hilsen 
Søren Henrik Schrader 
medl.nr. 267 

Undskyld 
Det fremgår af min artikel i bladet 
fra februar 1998, at brd. Schrader 
druknede ved en kæntringsulykke. 
Det er senere blevet mig oplyst at 
det ikke var brd. Schrader, der 
druknede, jeg beklager dybt den 
fejlagtige oplysning. 
Jeg lover, at jeg fremover vil være 
mere påpasselig. 
Med venlig hilsen 
Steffen medl.nr. 967 

si blev det førstes rettigheder halveret. Så du kan 

befolkningstal - og dermed er alt forklaret. 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
® 32501978 
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BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

Københavns største og flotteste udvalg 
o 

pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 
Helly Hansen 

Brædt & joller 
Hvis der er nogle brædt-
eller jollesejlere, der er 
helt vilde i varmen for at 
sejle kapsejlads om ons
dagen, er i velkommen til 
det. I henvender jer blot 
til kapsejladsudvalget, 
der herefter vil fortælle 
jer hvordan det vil foregå 
på banen. Det er dog en 
forudsætning at i over
holder tilmeldings fristen, 
tirsdag kl.1800 

Janus 

sparer en masse ua øg penge 

BADUDSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTA NYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLB EKLÆDNING 

OG FITTINGS 

ITIM MODE 

VI HAR: INSTRUMENT 
BLOKKE/ BES 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ (f 
GAVBARTIKli 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 32-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

RUP 
ERVICE 
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Fælles arrangement 
i østersøkredsen 

Søværnet Holmen har den 23. Maj 
1998 inviteret sejlerkammerater i 
Østersøkredsen til en rundvisning i 
deres havn og lokaler samt fæl
lesspisning i "Bræddehytten" på 
Holmen. 

De der har lyst skal sejle derud. 
Sejlerne fra Kastrup sejler ud kl. 
10.00. Umiddelbart efter går vi ud 
fra Sundby og slutter os til dem. Vi 
kan alle lægge til i Søværnets havn. 

Der vil blive hængt lister op på vor 
opslagstavle. Her kan man tilmelde 
sig til spisning. 

Der er endnu ikke givet en dato, på 
hvornår disse lister bliver hængt op, 

"SE EFTER DEM HVIS DU ER 
INTERESSERET I AT DELTAGE". 

Med sejlerhilsen 
kim og Else 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

3\ Søren B. T. Pedersen 
Nordbanegade 6 

33 Birgitte G. Mølbak 
Bentzonvej 12 

65 Ingrid E. Pedersen 
Polensgade 38 

201 Heidi Nyhus 
Ryesgade 124 B 

Det årlige 
loppemarked 

fra søndag efter 
standerhej sning 

til aktivitetsdagen 
lørdag d. 20. juni 

Runde 

fødselsdage 

i april måned 

Medl. Navn år 
191 Gunnar Butzbach Jacobsen50 

1272 Henrik L. B. Christensen 50 

Sundby Sejlforening 
ønsker hjertelig tillykke 

-fra medlemmerne 

Efterlysning 
Er der nogen der ligger inde med 
skriftlige oplysninger, brugsanvis
ning, teknisk beskrivelse m.m. om 
motorbåd af mærket 

MYRA 21 
vil jeg meget gerne havelov at 
kopiere dem. 
Kontakt venligst: 

O. B. Christensen 
Tlf. 38 33 74 33 

€1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Den 19. nov 1997 
holdt vi et aftalt 

møde, 
vi mødte to op. 

Næste møde bliver 
tirsdag den 31. marts 

1998 kl. 1900 i 
Sundby Sejlforening. 

Årsagen til at vi først 
møder denne dag, 

er for at give de 
forskellige afdelinger 
en mulighed for at få 

noget sat sammen. 

Den 31. marts 
skal vi så begynde 

på prøverne 
og på at koordinere 

forestillingen, 
således at 

der bliver en 
"rød tråd" 

der går igennem. 

Vi forventer at 
sejlerskolen, 

ungdomsafdelingen, 
hopla pigerne 

og så evt. de sejlere 
der har lovet at synge 

gamle sange for os, 
møder op. 

Endvidere vor 
musiker 

Jens Svendborg 
samt de der har lovet 
at være behjælpelige 

Q med kulisser 
og kostumer. g 

h*h Hilsen 
Vagn og Else 

Aktiviteter"1998 
29. marts Generalforsamling 
31. marts Match Race Regelkursus 
31. marts Jubilæumsrevy prøvestart 

4. april Møde for seniorer 
25-26. april Ynglingestævne 

2. maj Standerhejsning 
6. maj Aften kapsejlads 

13. maj Aften kapsejlads 
16-17. maj Amagercup 

20. maj Aften kapsejlads 
27. maj Aften kapsejlads 

1&8. april VHF kursus 
18. april Skurcup 

3. juni Aften kapsejlads 
10. juni Aften kapsejlads 
14. juni Familie sejlads 
17. juni Aften kapsejlads 
20. juni Aktivitetsdag 
24. juni Aften kapsejlads 
28. juni Saltholmsturen for sejlerskolen 
5. august Aften kapsejlads 

7-8. august Jubilæums sejlads 
12. august Aften kapsejlads 

15-16. august Oldboys 
' 19. august Aften kapsejlads 

22. august Saltholmstur ungdomsafd. 
22-23.august Weekendtur for sejlerskolen 

26. august Aften Kapsejlads 
28-30. august Pige/Dame. DM 

6. september Klubmesterskab 
12. september Fisketuren 
19. september Ballad F'olkebåds stævne 
20. september Forterne rundt 
3.oktober Duelighedsprøve (praktisk) 
9. oktober Afslutning på sejlerskolen 

25. oktober Generalforsamling 
28. oktober Reception og standernedhaling 
31. oktober Jubilæumsfest 
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MICRON OPTIMA 
er udviklet udfra 

International Farvefabrik A/S, 
ny gratis bundmaling, hvis der 

du har bundmalet med 
MICRON OPTIMA. 

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. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

K International 



Sundby Sejlforening 

Værksteder 

Projektets placering 

Eksisterende havneområde 

læresteder og klublokaler 

Udearealer 

Terrasse 

Jollerampe 

Jolleplads 

Promenade 

Udkast til "Kvartersløft Holmbladsgade" i SSF 

Maj 1998 Nr. 5 57. Årgang 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 97 64 18 

Kapsejladschef 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 31 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

Kontoret eriibent torsdag kl. 19.00-20.30. 
I kontortiden træffes 

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
r&a til næste blad er: 
^sj^jden 1s,e i måneden. 

Pinsemorgen 
Søndag den 31. måp 
kl. 0800 

/ \ 
Mødes vi på sædvanligvis 
på jollepladsen til morgenmad 
og en dram. 

Husk selv at ta' kaffen med, 
hvis i har lyst til en kaffetår. 

estudvalget 
\ og 

Hoplapigerne 

-n 
a 
u > 
3J 
* m 
5 
z 
o 
• 

"O > 
73 
* m 
5 
z 
o 

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. 

SMQffsettryk 
v/ Tina og Soren Meller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 3251 71 79 
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SS<F - SEMOWWfiE 

Tor piger og drenge over de 60 

Næste møde blev fastsat 
til torsdag den 30. april 

kl. 19 i Pejsestuen. Her bliv
er der mulighed for at 
drøfte årets aktiviteter, 
udover dem som er nævnt 
herunder. 

Den første udflugt finder 
sted den 23. maj kl. 10, 

hvor vi tilslutter os fællesse-
jladsen til Marinestationen 
Holmen. Vi skal se den del 
af Holmen, som stadig er 
under Marinen. Bagefter er 
der fællesspisning i Bræd-
dehytten, hvor mad fra 
Søværnets kantine kan 
købes til en billig penge. 

Selve sejlturen er eskad-
resejlads, der går fra Ka

strup Sejlklub og hvor SSF 
støder til ca. kl. 10. 

festlighederne af grund
loven med opfordring til 
alle om at sætte signalfla
gene. 

Trompetmusik og sang 
vil lyde over havnen. 

Efterfølgende vil seniorerne 
mødes over en kop kaffe 
eller hvad vi finder på. 

S enioraf delingen 
er startet. 

Ved det første møde 
lørdag den 4. april 1998 

mødte hele 15 medlemmer 
op og inden klokken var 12 
var der 20 interesserede, alle 
over de 60. Foreningen var 
vært med en kop kaffe og 
en ostemad. 

Else kom med et foreløbig 
oplæg om selve ideen, 

der var fremkommet ved 
efterårsgeneralforsamlingen 
og som efterfølgende havde 
medført, at en række ældre 
medlemmer var kommet 
med en del forslag. 

Alle de tilstedeværende 
kunne tilslutte sig Elses 

oplæg, som sluttede med at 
Else blev den foreløbige 
tovholder, samt forbin
delsesled til bestyrelsen. 

Vi var alle enige om, at vi 
skulle hedde noget for 

at synliggøre os som gruppe 
i foreningen, der var enig
hed om at vi ikke skulle væ
re en klub i klubben, så de 
tilstedeværende besluttede 
sig for at vi kalder os for 
SSF-Seniorere. 

Seniorer med egen båd in
viterer seniorer uden 

båd, hvis det er nødvendigt 
vil vi bede om at "Bollen" 
sejler. 

Seniorerne skal skrive sig 
op på vor egen liste, der 

bliver sat op samtidig med 
listerne fra Østersøkredsen 

Grundlovsdag den 5. juni 
forestår Henning An

dersen (Telefon Henning) 

Iforsommeren vil vi tage 
en tur med kanalbådene 

til Trekronerfortet, mere om 
det senere. 

Er nogle interesseret i at 
være med i SSF-Senio-

rerne, så mød op den 30. 
april 1998 kl. 19 og vær med 
til at sætte program for 
resten af året 

Med sejlerhilsen 
Else. 
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Referat af generalforsamlingen 
Søndag den 27. marts 1998 

Formanden bød velkommen, hvo
refter man gik over til dagsordenen. 

Punkt 1 Valg af dirigent: 
A796 Hans Guldager blev foreslået 
og valgt. Han konstaterede, at gener-
alforsamlingen var lovligt ind
varslet. 

Punkt 2 Protokol og beretning: 
Rettelse til protokollen fra mødet 
den 3. marts under punkt 6 Sejler
skolen: Datoen for afholdelse af ek
samen i navigation var den 25. marts 
og ikke som skrevet den 23. 
Formanden tog ordet for beretning, 
og indledte med at lade forsamlin
gen mindes de medlemmer, der 
siden sidst er afgået ved døden: 
A 384 Ib Åbenhus Christensen 
A 867 Arthur Chri stensen 
B 123 Erik Jokumsen 
J 12 Lars Akkermann 
A 827 Frede Poul Andersen (Piskeren) 
A 100 Erik John Christensen 
A 525 Ib Krogh Olsen (Jasda Ib) 
A 574 Henning Høielt (Åle kongen) 
A669 Werner Jensen (Lille-Werner). 

Herefter uddeltes jubilæumsnåle til: 
50-års jublar: 
A 63 Erik S. Nielsen 
40-års jubilar: 
A 469 Jørgen Christensen 
25-års jubilarer: Jubilarer til stede ved generalforsamlingen 

B 1167 Viggo Hans L. Petersen 
A Ralph Gernol Larsen 
A 357 Erling Hansen 
A 750 Knud Leo Mortensen 
A 426 Palle Scharff Rasmussen 
A 638 Jens Peder Skov 
A 118 Torben Rottbøll Andersen 
B 1120 Hanne Skov 
A 841 Axel Brask 
A 578 Oluf Bent Hansen 
A 808 Mogens Thornberg 
A 787 Georg Lok 

A 569 Henrik Bjørndal Gravesen 
A 1 Jørgen Sørensen 
B 134 Gunner Carsten Frederiksen 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 
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Debatten: 
A 235 Kirsten Fraenkel ville gerne 
vide, om bestyrelsen har overvejet at 
oprette en hjemmeside på internet-
tet. Hun opfordrede hertil og gjorde 
opmærksom på tilbuddet fra Dansk 
Sejlunion om et link og mulighed for 
ændring i siden fire gange årligt. 

A 52 Henning Andersen redegjorde 
for den opfattelse, at vandgennem
strømningen fra renden, der ud
gjorde den oprindelige havn, på 
naturlig vis regulerer dybden i det 
nordre bassin. Da renden nu lukkes, 
kan det forventes, at der skal ud
dybes oftere end nu med deraf føl
gende øgede udgifter. Han foreslog 
at klubben evt. via advokat søger er
statning eller evt. en kon traktlig af
tale med kommunen om regelmæs
sig uddybning af havnen. 
Han havde hørt, at finansieringen af 
Rivieraplanen bl.a. skulle ske via 
folkeaktier og stillede sig spørgende 
med hensyn til, hvem man 
forestillede sig ville købe sådanne 
aktier. 

A549 Flemming Voss efterlyste 
oplysninger om, hvad der skal ske 
med havnens uddybning. 

Formanden svarede, at vi var be
kendt med Sejlunionens tilbud, men 
at vi ikke indtil videre havde planer 
om at gå på internet. 
Formanden erkendte, at han ikke er 
er inde i lovene omkring erstat
ninger, men at bestyrelsen ser kom
munens forslag til ændringer som en 
forbedring for hele området, idet 

bl.a. broen bliver fjernet og kørsels-
forhold m.m. bliver forbedret. 
I øvrigt er det overfladevand, som 
lukkes ud i kanalen, meget foru
renet, og udledningen sker så 
sjældent, at det ikke kan have indfly
delse på tilsandingen. Bestyrelsen 
mener, at fordelene ved kloakarbej
det er større end ulemperne og at 
facit bliver, at vi får en bedre plads. 
Til Voss svarede han, at graveselska
bets pulje ikke var opbrugt, hvorfor 
vi bookede os ind, men på grund af 
manglende mulighed for at komme 
af med materialet, ønskede selskabet 
ikke at fjerne mere efter de første to 
læs. Den eneste løsning p.t. er at 
køre det opgravede væk med lastbil, 
men det er en kostbar løsning. Da 
mange andre sundhavne har 
tilsvarende problemer med at 
komme af med forurenet sand, 
afventer vi udarbejdelsen af en 
generel ordning for havn, men pro
blemet skal løses. 

Henning Andersen gentog, at strøm
men fra afløbet er grunden til at ven
stre bassin er dybere end højre og at 
den også stopper tilsandingen uden
for havnen. Da fremtidens udgifter 
til uddybning er uoverskuelige, og 
muligheden for at kræve erstatning 
foreligger lige nu, må bestyrelsen 
kontakte en advokat til at se seriøst 
på problemet, og anskue det forret
ningsmæssigt så det bliver til 
klubbens fordel. 

Dirgenten tog ordet og påpegede, at 
der ingen sag er, idet kommunen for 
mange år siden i kontraktforholdet 

med SSF har sikret sig, at de kan 
gøre næsten, hvad de vil, med bl.a. 
renden, uden at de vil kunne blive 
afkrævet erstatning. Det vand, der 4-
5 gange årligt flyder fra kloakerne 
langs Amager strand, og også SSFs, 
er den rene gift, og medvirkende til 
at det er problematisk at få fjernet 
opgravet materiale fra havnebassin
erne. 
Henning Andersen fastslog at ideen 
med forslaget var, at få undersøgt 
muligheden for at få kommunen til 
at finansiere uddybningen af havnen 
i fremtiden, og ønskede en vejle
dende afstemning, som dog blev af
slået af dirigenten, da der ikke kan 
foretages vejledende afstemninger 
under debatten. 

Formanden lovede at bestyrelsen 
ville tage spørgsmålet op til overve
jelse. Kommunen har tidligere været 
kontaktet og har foretaget prøver af 
materialet, men mener ikke på bag
grund af resultatet af undersøgelsen, 
at den har andel i forureningen. 
Tilsanding af havnen har vi haft 
problemer med i hele klubbens hi
storie. 

Beretningen blev vedtaget med 
akklamation. 

Formandens beretning er trykt på 
side 12 

Herefter nedsattes et stemmeudvalg 
på tre personer: A 675 Vagn Preisler, 
A 42 Ib Petersen og A 515 Juel An
dersen. 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Punkt 3 Regnskabet: 
Regnskabet er trykt i bladet nr. 3 
marts 98. Kassereren Jørgen Rindal 
uddybede enkelte af punkterne bl. a. 
elafgifterne, som var ændret til 
klubbens fordel efter en konference 
med Told og Skat og udgiften til ud
dybning af renden, som var fore
taget, men udlignedes af, at vi har 
fået to års tilskud tilbage fra kom
munen. 

A578 MaskinPoul efterlyste, hvor 
foreningens formue figurerede 
henne, samt hvorfor renteindtægten 
var så meget lavere i år end sidste år. 

Kassereren svarede, at formuen er 
lagt i sikre korte statsobligationer 
med et afkast på 6%. Den højere 
rente sidste år skyldes omlægningen 
fra bankbog til obligationer, men 
modsvares af en kursgevinst. 
Ligeledes er hensatte midler mod
regnet i vores kassekredit, som 
hermed er bragt ned. 

Regnskabet blev vedtaget med 
akklamation. 

Punkt 4 Valg: 
På valg var sekretær Bjørka Schan
dorff, skolechef Kent Nielsen, mo
torbåds- og sikkerhedsrepræsentant 
Kim Petersen, havneudvalgsmedlem 
Rasmus Bech og festudvalgs for
mand Else Thuring, som alle blev 
genvalgt. Som 2. suppleant valgtes 
Kirsten Fraenkel. Redaktør Poul 
Christensen blev genvalgt. Jan Si
monsen valgtes som måler, og revi
sor Bjarne Kallesøe og revisorsup
pleant Benny Gustafsson genvalgtes. 
Revisor, Frits Kleis, ønskede at afgå 
uden for nummer på grund af alder. 
Flan blev takket for langt og trofast 

Revisor, Frits Kleis blev takket for langt og trofast 

arbejde 

arbejde og kvitterede for de pæne 
ord med et historisk tilbageblik på 
udviklin gen af regnskabssiden i 
klubben. 
Som ny revisor foreslog formanden 
A311 Brian Frisendahl, som blev valgt. 

Punkt 5 Lovændringsforslag: 
Ingen. 

Punkt 6 Andre forslag: 
Formanden fremlagde bestyrelsens 
forslag, som var trykt i bladet, men 
kom samtidig med et ændrings
forslag til det trykte, således at 
bestyrelsens forslag kom til at lyde 
som følger: 
" K u n  A - a k t i v e  m e d l e m m e r ,  d e r  h a r  
fartøj, har ret til at købe et skur. 

Køb og salg af skure kan kun ske gen

nem bestyrelsen, som fører ekspek
tanceliste over med lemmer, der ønsker 

at købe skur. Placering på listen følger 
medlemmets anciennitet. 
Prisen på et skur fastsættes ved vurder-
ing af bestyrelsen, inden for en mini-
mum- og en maksimumsats, som kan 
justeres hvert andet år. 
Skuret skal osv." 

Udgangspunktet er en pris på kr. 
1500-3000 for et enkeltskur og kr. 
3000-6000 for et dobbelt skur. Pris
fastsættelsen foreslås fastsat efter an
delslejlighedstanken. 
Rammerne fastsættes for at undgå at 
skurene handles op i urimeligt høje 
priser, som vi har set. 
A569 Henrik Gravesen spurgte, om 
man havde overvejet et evt. fratræk i 
prisen for et dårligt vedligeholdt 
skur. 
A1054 Michael Fraenkel efterlyste en 
præcison af afstemningsproceduren 
i forbindelse med ændringsforslag, 
hvilket dirigenten herefter gjorde. 
Maskin-Poul udtalte, at skuret er 
hans personlige ejendom, og at 
bestyrelsen ikke kan bestem me over 
skuret. 
Dirigenten oplyste, at der allerede 
forelå et ændringsforslag fra 
bestyrelsen 
Maskin-Poul mente stadig, at det er 
forkert, hvis bestyrelsen skal kunne 
bestemme prisen på medlemmernes 
skure. Han synes, der er OK med en 
ekspektanceliste. Nye skure er for 
dyre til at folk vil betale dem. 
Rasmus Bech påpegede, at lang ejer

tid ikke er lig høj pris. 
A413 Carsten Scharff Rasmussen 
sagde, at den pågældende skurhan
del havde udviklet sig til en farce, og 
han opfordrede til at forslaget fra 
medlemmet blev trukket, da der var 
nok arbejde for bestyrelsen endda. 
Her gjorde dirigenten opmærksom 
på, at forslaget i dag var 
bestyrelsens, selv om det oprinde lig 
kom fra et medlem. 
Maskin-Poul sagde, at han aldrig 
havde anslået prisen, kun at 
bestyrelsen ikke skal bestemme den. 
Formanden forklarede, at baggrun
den for bestyrelsens forslag var at få 
fairnes om, hvem skurene kan er
hverves af. 
Der foreligger ikke noget "skurregu
lativ", men en ekspektanceliste vil 
give bestyrelsen et overblik over, 
hvor mange, der ønsker et skur og 
hvornår der eventuelt skal sættes 
bygning af skure igang. 
Vagn Preisler ønskede prisen for et 
nyt skur oplyst. 
Fra besyrelsen meddeltes, at de sid
ste undersøgelser heraf viste en 
nypris på et dobbeltskur på kr. 
10.000 og 5.000 for et enkeltskur. 
A157 Mimi Olesen anbefalede, at 
man stemte for bestyrelsen forslag. 
Maskin-Poul ville vide om skuret 
ville kunne overtages af den, der 
f.eks. ved dødsfald overta ger båd 
og bådplads. 

Den skriftlige afstemning om æn
dringsforslaget gav følgende resul
tat: Der var^udleveret 124 stemmes
edler, og der blev afgivet 122 stem
mer. Heraf stemte 78 ja for forslaget, 
39 stemte nej, og 5 var blanke. Æn
dringsforslaget blev således ved
taget. 

Punkt 7 evt.: 
A268 Elo Nielsen slog et slag for, at 
der opstilles et billardbord i klub
husets skipperstue til brug også i 
forbindelse med oprettelsen af en se
niorafdeling. Det vil give lidt mere 
aktivitet i vinterperioden. 
Maskin-Poul syntes, det var en god 
ide. 
A731 Claus Brask Thomsen overrak
te en stander fra Dallas Corinthian 
Yacht Club, Texas; USA, hvor han 
havde sejlet kapsejlads under SSF's 
stander, mens han boede der. 



Generationsskifte! ! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

A1243 Ulla Olsen syntes, at hvis 
mændene skulle have en billarklub, 
skulle pigerne også. Men de kunne 
så også godt bruge en lærer. 
Vagn Preisler støttede også tanken 
om et billard 
Henning Andersen var glad for at 
se, at stadig flere deltog i flagningen 
på Grundlovsdag, som han ofte 
tidligere havde opfordret til og 
håbede, at det ville brede sig til hele 
landet. I samme forbindelse forslog 
han, at dagen blev indledt med 
trompetfanfare, fællessang og fælles 
morgenmad ved klubhuset, og at 
den samtidig blev gjort til en se
niordag. 
A27 Jonna Pedersen syntes, at bil
lard var en god ide. Hun gjorde op
mærksom på,at legepladsen ville 
blive indviet til standerhejsningen, 
men at man stadig manglede et par 
ting: Et skibsrat - øjeblikkelig respon 
fra salen fremskaffede et sådant - og 
en tømrer til færdiggørelsen af arbe
jdet - fra salen meddeltes, at prob-
lemt var klaret - , Jonna takkede for 
hurtig hjælp. 
Else Thuring opfordrede seniorerne 
til at møde op den 4. april til det an
noncerede møde, til Grundlovsdag, 
som er en god ide, og til mange af de 
ting, der foregår i klubben og som 
seniorerne kan have glæde af. 
Maskin-Poul henstillede til at ramp
en på bagsiden af huset blev 
forsynet med et gelænder af hensyn 
til dårligt gående. 
Elo Nielsen syntes at Henning burde 
slutte op om billardklubben, på 
samme måde som de øvrige 
medlemmer slutter op om 
Grundlovsdag. 
Dirigenten indskød, at billard var en 
gammel SSF-tradition, som var 
blevet tilsidesat i forbin delse med 
bygningen af det nuværende klub
hus. 
Juel Andersen oplyste at alle, der 
ikke er sikre i brugen af mastekra
nen, altid vil kunne få hjælp til bru
gen. Det er vigtigt for sikkerheden, 
at den bruges rigtigt, og at den 
holdes i orden. Han takkede alle, der 
huskede at sætte navn eller medlem
snummer på diverse rundholter, der 
placeres i masteskuret og udtrykte 
håbet om, at alle, der ikke gjorde det, 
ville følge det gode eksempel og 
dermed lette forholdene mange. Han 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

takkede bestyrelsen for godt udført 
arbejde og udtrykte håbet om, at alle 
ville bakke om den i forbindelse 
med de forventede store opga ver. 
Til sidst ønskede han alle en god sæ
son. 
Formanden afsluttede med at tage 
ideen om et billard til efterrretning 
og komme med et forslag herom til 
efterårsgeneralforsamlingen. Han 
opfordrede til at medlemmerne fort
sat bakkede op om arbejdet på lege
pladsen, og lovede Maskin-Poul, at 
der vil blive sørget for et gelænder 
ved rampen. Juel Andersen blev 
takket for de pæne ord, og forman

den udtrykte enighed i, at alle skal 
passe på det fælles grej. Han takkede 
for en god debat og en god gen eral-
forsamling og ønskede alle en god 
sæson. 
Som afslutning takkede dirigenten 
for god ro og orden og udbragte et 
leve for foreningen. 
Generalforsamlingen sluttede kl. II25 

Hans Guldager BjørkaSchandorff 
Dirigent Referent 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup 

Tlf. 32503017 Fax 32503435 
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Tursejlads & Bikers,,, „ „ , 
J Aj Lya og Verner Dvoracek 

En ny æra indefor tursejlads. 
Der er opstået en ny Bikerklub 
med tilholdssted i SSF, Niels 
Peter er Præsident. 

Han har siden han var knægt sejlet 
Øresund tyndt og kender hver en 
krog og havn, så for et par år siden 
fik han indlængsel og ønskede at se 
hvad der var i land, bag havne og 
kyster. Derfor investerede han i to 
bikes så Trille og ham kunne komme 
på sightseeing inde i landet. 
Fandango blev endnu en gang 
bygget om så der kunne blive cykel 
stald i kælderen under forkøjen. 

nen ned og nogle fuldgyldig 
medlemmer var ved at falde fra og 
begyndte at tale om bus, men de 
blev hurtigt kaldt på plads af præsi
dent på med olie tøjet dyret mellem 
benene og af sted. 

linier og små finurlige detaljer. En 
fin kombination af skovlignende 
park og sirlige haveanlæg gør besø
get til en oplevelse af synsindtryk, 
lyde og dufte, og samtidig er der 
masser af inspiration at hente til den 
hjemlige have. Fra den højtliggende 
cafe og restaurant, som er indrettet i 
selve slottet, som også kan beses, er 
der udsigt ned til Øresund og Gus
tav Adolfs rododendronslugt med 
hele 10.000 buske, godt og vel 300 
forskellige arter og lige så mange hy
brider gror i slugten. På netop det 
tidspunkt vi var der glødede rodo
dendronblomsterne i et hav af 
forskellige farver men tidspunktet 
var også specielt p.g.a dette. 
Af parkens mange andre afdelinger 
kan fremhæves Dahliahaven som i 
sensommeren står i fuldt flor med 
sine 1200 planter af hen ved 30 
forskellige sorter. Der findes også en 
victoriansk køkkenhave med en flot 
opsat blanding af grønsager og 
blomster. Sofiero har desuden et 
rosarium med godt 2000 roser 
fordelt på næsten 100 forskellige 
sorter. 

Da vi sent på eftermiddagen kom 
tilbage til havnen, nogle af os lidt 
ømme her og der, var der anløbet 
endnu nogle supporters så der blev 
lagt an til et større aften træf med 
grilning. På grund af det ustabile ve
jr var der ikke mange lokale på hav
nen men et gæstfri medlem låste 
klubhuset op og stillede det til fri 
disposition, så efter grilning på den 
overdækkede terrasse på l.sal trak vi 
indenfor i varmen og nød kaffen og 
hvad dertil hører. 
Slut på et herligt aktivt og uforglem
meligt træf med gode sejler venner 

Helsingborgs turistbyrå 
tlf. 46 42120310 

Biker sailers get more fun exercise 
and experience. 

De har nu udforsket Hven, hele 
Kullen med bagland og det meste af 
det sydøstlige svenske kystland. 
De levende fortællinger om deres 
oplevelser medførte at Karl og Dag
ny måtte skifte deres gamle mini 
cykler ud til nye folde Bikes og 
senere kom Lya og Verner til og alle 
blev optaget som fuldgyldige 
medlemmer i Niels P. Bikerklub. 
Kommer der mere slag i det desig
ner præsidenten nok rygmærker. 

Vort første træf med deltagelse af 
flere supporters gik til Raa, med det 
formål næste dag at køre formation
skørsel op til Sofiero slot og se den 
flotte blomster park på netop det tid
spunkt hvor de mange og enormt 
store Rododendron blomstrer. 

Et af de mindre Rododendronbede 

Vore supporters skulle også med 
men de måtte tage bussen, bortset 
fra et par som skulle passe bådene 
m.m. Da vi om morgenen skulle 
pakke brødkværnen ud væltede reg

SSF-Bikers i Helsingborg gi. by. 

Det var lovet os at når vi nåede den 
første by, Helsingborg, ville der 
blive lejlighed til et lille hvil og 
Præsident ville vise os lidt af den 
gamle by hvor vi også skulle fo
tograferes. Så af sted igen og vejret 
var blevet lidt bedre, så det blev en 
flot tur langs kysten forbi den nye 
lystbådehavn og med Kronborg om 

bagbord. Udsigten og en 
forestående lang stejl 
stigning på vejbanen det 
sidste stykke før slottet 
gav heldigvis anledning 
til et lille hvil for ind
tagelse af forfriskninger 
og tobak. 
Vi nåede slottet samtidig 
med vore supporters så 
vi i samlet trop, det er 
det sikreste, kunne starte 
ekskursionen i slotspar
ken, det eneste usikre var 

dog om det ville begynde og regne 
igen. 

Parken er en fascinerende blanding 
af nyt og gammelt med både store 

En meget anbefalelsesværdig ople
velse for en weekend tur. 
Oplysning om arrangementer og 
blomstrings tider kan fås på: 
Sofiero slot tlf. 46 42137400 eller 
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Kloakledning gennem SSF 
Da der ved den sidste gene
ralforsamling blev drøftet 
forhold omkring kanalen" i 
Sundby Sejlforening skal der 
hermed orienteres om føl
gende. 

Kanalen er ikke et gammelt åudløb 
men derimod en regnvandsgrøft der 
blev gravet omkring år 191o. 
Kanalen udleder en kombination af 
regn- og spildevand og virker ikke 
oprensende for vort nordre hav
nebassin. 
Det vil således i fremtiden være en 
fordel for Sundby Sejlforening, at 
der ikke mere udledes den type 
vand til vore arealer. Grunden til at 
der er mere vanddybde i nordre 
bassin skyldes, at der med jævne 
mellemrum er blevet uddybet her, 
således fartøjerne uhindret kunne 
sejle op til nordre kaj for optagning 
og udsætning. 

I øvrigt kan vi glæde os over et posi
tivt samarbejde omkring projektet 
mellem Københavns Kommunes 
afløbsafdeling v/ing. Ib Ejlev og 
Sundby Sejlforening. Københavns 
Kommune ejer i øvrigt det areal som 
vi bor til leje på. 

Orientering fra Afløbs-
afdelingen 

vedr. projektet 

Kloaksystemet 
Kloaksystemet på østamager er et 
fællessystem, hvor både spildevand 
og regnafstrømning fra befæstede 
arealer løber i det samme lednings
system. Systemet er delt op i tre 
pumpeoplande, hvorfra spildevan
det og regnvandet via en fælles tryk
ledning fra Italiensvej pumpes til 
Kløvermarksvej pumpestation. 
Herfra pumpes vandet videre til 
renseanlæg Lynetten. Ved regn, 
hvor tilstrømningen af vand over
skrider pumpekapaciteten, opma
gasineres det overskydende vand i 
kloaksystemet. Det sker især i de re

lativt store kanaler, der findes langs 
med Prags Boulevard, Lergravsvej, 
Italiensvej, og Greisvej. De tre først
nævnte kanaler er overdækkede 
frem til Amager Strandvej. Kun 
kanalen ved Greisvej, Greisvejs-
grøften, er åben. 
I alt har kloaksystemet på Østama
ger et rumfang på Ca. 40.000 m3. 
Ved særlig store mængder regn 
kommer der mere vand til kloaksys
temet, end der kan pumpes bort 
eller opmagasineres. Det oversky
dende vand må derefter udledes til 
Amager Strand. Dette kan foregå 
dels gennem en ca. 1.300 meter lang 
udløbsledning ved Italiensvej, og 
dels gennem åbne kanaler, som er 
beliggende ved Svend Vonveds Vej, 
Italiensvej, Lergravsvej og Prags 
Boulevard. De åbne kanaler er fort
sættelser af de ovenfor nævnte store 
kanaler. 
Udledninger finder hyppigst sted 
gennem udløbsledningen, nemlig 
Ca. 5 gange om året. Ved Svend 
Vonveds Vej og Italiensvej sker der 
udledninger 1-2 gange om året og 
ved Lergravsvej og Prags Boulevard 
sker det mindre end 1 gang om året. 
De hyppigere udledninger ved 
Svend Vonveds Vej og Italiensvej 
skyldes, at ledningsrumfanget i 
forhold til tilstrømningngsarealet er 
væsentligt mindre her end ved Ler
gravsvej og Prags Boulevard. 
Kanalerne ved Italiensvej og Svend 
Vonveds Vej fungerer som bassin 
helt frem til strandkanten. Først når 
kanalernes rumfang er fyldt, sker 
der udledninger til stranden. 
Kanalen ved Italiensvej er i funktion 
som bassin ca. 20 gange om året, 
mens kanalen ved Svend Vonveds-
vej er i funktion som bassin ca. 5 
gange om året. 
Hyppighederne kan variere fra år til 
år 

»Blåt flag« 
»Blåt flag« -kampagnen ledes af 
Foundation for Environmental Edu-
cation in Europe, der i Danmark 
repræsenteres af Frilufisrådet. 
Kampagnen har til formål at stimu
lere og belønne initiativer, der 

forbedrer havmiljøet. 
I reglerne for »Blåt Flag« angives 
som obligatorisk kriterium: 
»Industriaffald, spildevand eller 
vand opsamlet i regnvandsbassiner 
under regnvejr, må ikke findes i 
strandområdet«. 
Amager Strand kan derfor ikke til 
fulde opfylde de stillede krav til 
»Blåt Flag«. Når Amager Strand 
siden 1994 alligevel har fået tildelt 
»Blåt Flag« skyldes det, at man har 
dispenseret fra reglerne vedrø
rende regnvandsbassin på stran
dområde. 

Husk venligst: 
at de fartøjer der er placeret i 
arbejdsområdet for kloak
projektet skal være fjernet 
herfra inden 

1. Maj 1998. 
Vi henviser til tidligere ori
entering og skal gøre op
mærksom på at: 
Det drejer sig om de fartøjer 
der står placeret vest for de 
gule markeringspæle. 

Hvis du er i tvivl -
så spørg havneudvalget eller 
undertegnede: 

Bent Knudsen 

Fra redaktøren! 

Der optages 

ikke 
anonyme indlæg i bladet. 

Husk! 
Skriv under med 

navn og medlemsnummer 
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mandag den 30. marts 1998 

Pkt. 1 Protokollen: 
Intet. 

Pkt. 2 Beretning: 
Generalforsamlingens forløb og em
ner blev drøftet. Ideen om en "home-
pa ge" på Internettet tages op, når 
det er praktisk muligt. 
En ansøgning om tilladelse til en 
mobil købmandsforretning på SSF's 
område i sæsonen blev ikke 
imødekommet. 
Det internationale medlemskort vil 
blive annonceret i bladet, så inter
esserede medlemmer kan tilmelde 
sig ordningen. Pris og andre 
oplysninger meddeles i bladet. 
Amagerbanken har meddelt, at de 
vil sponsorere kr. 4000,- til jubilæ
umsskriftet mod at vi undlader at 
annoncere dem i bladet i det kom
mende år. 
Fra Amagerbanken har vi modtaget 
et nyt tilbud på betingelserne ved
rørende vores kassekredit. Det bliver 
gennemgået, og samtidig under
søges et tilsvarende tilbud fra BG-

Bank. 
Bikubefonden er ansøgt om et beløb 
på kr. 25.000 til støtte til udgivelsen 
af et historisk værk om SSF. 

Pkt. 3 Havn og plads: 
Skurflytningen går planmæssigt. 
Havneudvalget og formanden under 
søger mulighederne for uddybning 
af havnebassinerne. KTAS kontaktes 
vedrørende justering af mønttelefo
nen på nordre mole. Det påtales 
overfor pladsmanden, at de indsam
lede tomme flasker skal fjernes fra 
traktorrummet og fra juniorernes 
omklædningsrum. 
Ligeledes skal han anvende den 
parkeringsplads til traileren, der er 
påvist i henhold til aftalen. 
Den intakte gavl på sejlerskolens telt 
er blevet gennemhullet p.gr. af tan
keløs henkastning af rør bag teltet. 
Vandet på pladsen samt toiletterne 
vil blive åbnet til påske. 

Pkt. 4 Klubhus: 
Fra tømreren er modtaget tilbud på 

en ny dør til baggangen. En 
reparation vil koste kr. 4.600 
og en ny dør 6.800. Til af
hjælpning af problemet i 
forbindelse med køkkenets 
ovenlys foreslår tømreren 
monteret en akrylplade med 
vridere. Det overlades til Elo 
af træffe afgørelsen efter gen
nemgang. Skydedøren til op
vaskerummet er bestilt. 
Reperationen af den udvendi
ge trappe sættes i værk, og 
der monteres rækværk på 
trappen til de udvendige toi
letter. 

Pkt. 5 Fester: 
Standerhejsningen og den 
efterfølgende indvielse af 
legepladsen den 2. maj kl. 
17.00 annonceres nu. 
Musikken begynder kl. 1800. 
Aktivitetsdagen den 20. juni 
skal annonceres i stor stil fra 

nu af. Henrik Gravesen er koordina 
tor.-
Som jubilæumsbluse foreslås en 
mørkeblå polo med klubbens logo 
og jubilæumsstanderen påtrykt. I 
første omgang bestilles 100 stk af 
den billigere kvalitet og enkelte af 
den dyre. 
Pinsearrangementet bliver som sæd
vanlig. 

Pkt. 6 Sejlerskolen: 
Alle bestod navigationseksamen og 
tovværkseksamen. 
Klargøringen af skolebådene går 
fint. Øveballen venter på tørt vejr. 

Pkt. 7 Ungdomsafdelingen: 
Saunteturen var vellykket. Der var 
24 deltagere. 
Svømmehalsarrangementet, som er 
for hele kredsen, blev afholdt med 
stor tilslutning fra SSF. Desuden del
tog fire fra Kastrup. 
Den 18.-19- april begynder forårs-
klargøringen. Kun få er tilmeldt til 
yngling og ca. ti til optimistjolle. 
Flere ungseniorer falder nu for al
dersgrænsen. 
U-afdelingen har fået nogle brugte 
møbler - stabelstole og konference
borde - via Anni Hiljander, og bedes 
selv aftale fordelingen. 

Pkt. 8 joller: 
Jollesejlere bedes holde øje med op
slagstavlen, hvor det kommende ar
bejde annonceres, og opfordres til at 
skrive sig på listen. 

Pkt. 9 Kapsejlads: 
Basse og Frank har været på stæv
nelederkursus, hvor de lærte meget 
om sponsorstøtte og lederansvar. 
Thomas Ekdal har kontaktet Frank 
om muligheden for at få fire J24 -
brugt i Dubai - til brug for match
racestævner på kredsplan. Financie-
ring af vedligeholdensen foreslås 
gennem brugerbetaling. 
Der søges om godkendelse af land
baseret VHF-radio til brug for 

V"rr-> <> 
O r* TTr \<P 

so / \ ̂  

$ R S ^ 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 
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kapsejlads. 
Søndagsavisen og Radio Amager vil 
gerne sponsorere aktiviteter (sej
ladser) på aktivitetsdagen. Bl.a. tæn
kes på en sejlads mellem Søndag
savisen og Meka-Møbler. 
Indbydelserne til jubilæumssejlad-
sen udsendes efter påske. 

Pkt. 10 Motorbåde: 
Allerede nu er der mange tilmel
dinger til "Skur-cup". 
Fra Farvandsberedskabet er mod
taget opslag til anbringelse på plad
sen. De indeholder en invitation fra 
Hjemmeværnet til samtlige 
tilmeldte skippere. 
Bollen er ved at være klar. 
Mastekranen og kranen ved tanken 
skal efterses og prøvebelastes. 
Afhængig af, hvornår sidste eftersyn 
fandt sted, vil det ske inden sæso
nen eller til efteråret. Vognmanden 
kontaktes for nedtagningen. 

Pkt. 11 Sikkerhed: 
De resterende bestyrelsesvagter 
fordeltes. 

Pkt. 12 Bladet: 
Alle bedes være opmærksomme på 
at få sendt flest mulige oplysninger 
om aktivitetsdagen til redaktøren. 

Pkt. 13. Evt.: 
Intet. 

Mødet slut 2115 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
Formand Sekretær• 

Danmarks største 
bådmarked sætter fart 

på bådsalget 

Vil du sælge båden for over 100.000 kr. 
Så får du 6 annoncer i Ship O'høj for 400 kr. Annoncerne indrykkes 6 på hinanden følgende lørdage. 

Når perioden er udløbet - eller båden solgt - modtager du en giroblanket på annoncebeløbet -
altså 400 kr. Bliver båden solgt inden periodens udløb, ringer du til Ship O'høj på 33 11 85 11, 

så standser vi annoncen. Fakturabeløbet vil dog stadig være 400 kr. 

Nyhed: Nu også billedannoncer 
Få billede af båden med i Ship O'høj. Så er prisen 800 kr. - men i øvrigt på ovenstående betingelser. 

Vedlæg foto. Gælder kun for både over 100.000 kr. 

• Gratis Til Salg-skilt 
Sæt kryds her, så sender vi dig et gratis Ship O'høj Til Salg-skilt, du kan sætte på din båd. 

Annoncen bedes placeret under 
• Sejlbrætter • Joller • Sejlbåde • Motorsejlere • Motorbåde • Andre fartøjer 

Annoncetekst 
Højst 25 ord. Skriver du for langt, forbeholder vi os ret til at forkorte din tekst. 

Bådmodel Pris 

Indsendt af 

Navn Adresse 

Postnr. By 

Egenhændig underskrift 

Send kuponen eller kopi til: 
Politiken, Ship O'høj, Rådhuspladsen 37, 1785 København V. 

Afleveringsfrist for at komme med førstkommende lørdag: Senest torsdag kl. 13. Bemærk! 
Er salgsprisen for din båd under 100.000 kr., skal ekspeditionsgebyret på 80 kr. vedlægges denne kupon 

I I 

Hvis din båd koster under 100.000, 
så se i POLITIKEN Lørdag efter kuponen... 



Formandens beretning 
fra forårsgeneralforsamlingen 1998 

Siden sidste generalforsamling har 
SSF mistet medlemmer, som er 
afgået ved døden: 
Medlem nr. A 384 Ib Åbenhus Chris
tensen afgik ved døden 11. novem
ber 97 efter et længere sygeleje. Ib 
var medlem i knap 50 år og kendt 
som en god kapsejler, specielt i let 
luft, hvor hans evner rigtig kom til 
udfoldelse. Tursejlads og fore
ningsliv blev delt sammen med Erna 
og deres to piger Margit og Ady. I 
hele Ernas lange periode som kasse
rer bakkede Ib om det ansvarsfulde 
arbejde. 
Medlem nr. A 867 Arthur Chri
stensen afgik ved døden 9. Decem
ber 97, han nåede kun at være 
medlem af foreningen et par år. 
Medlem nr. P 123 Erik Jokumsen 
afgik ved døden i december 97. 
Medlem nr. J 12 Lars Akkermann 
blev brat revet bort ved en tragisk 
bilulykke 17. Januar 98. Lars var en 
rigtig sejlerkammerat, der kastede 
lys og glæde omkring sig, altid god 
for en historie, altid en man kunne 
stole på, hvis man havde en aftale. 
Lars var i lære som tømrer, hvilke vi 
havde glæde af ved etablering af le
gepladsen og renovering af junior
huset. Det er altid svært og ufor
ståeligt, når et ungt menneske, som 
står på livets tærskel ikke er mere. 
Medlem A 827 Frede Poul Andersen, 
også kaldet "Piskeren" afgik ved dø
den 19. Januar 98. Piskeren færdedes 
på havnen hver dag og først de sid
ste år var hans aktivitet nedsat grun
det en ondartet gigt. 
Medlem nr. A 100 Erik John Chri
stensen afgik ved døden 2. Marts 98. 
Erik sejlede de danske farvande tyn
de i sin lille LM'er, men var i flere år 
rorsmand på Bollen ved kapsej
ladser, indtil flere hjerneblødninger 
berøvede ham hans fulde førlighed. 
Medlem nr. A 525 Ib Krogh Olsen, 
eller bedre kendt som "Jasda Ib" 
afgik ved døden efter et langt smer
tefuldt sygeleje. Ib vil blive husket 
som ejeren af den store spidsgatter, 
Jasda, men også for sine musikalske 

udfoldelser på guitar eller harmoni
ka, når der var en festlig anledning. 
Medlem nr. A 574 Henning Høielt, 
også kaldet "Alekongen", døde på 
tragisk vis 21. Marts 98. Henning 
Høielt har efterladt sig et synligt be
vis, da han forærede sin forening en 
model af kongeskibet Dannebrog, 
som er placeret i sin montre i klub
huset, han var også manden, der 
sørgede at kædesavene altid var i 
god stand ved molebyggerier. Hen
ning nåede sidste efterår at få sin 50 
års nål, som et bevis på et langt 
medlemskab af SSF. 
Medlem A 669 Werner Jensen, Bedre 
kendt som "Lille Werner", afgik ved 
døden 21. Marts 98. "Lille Werner" 
startede sit sejlerliv med en pirat
jolle, senere blev det til spidsgattere, 
hvor en af dem der måske bedst kan 
huskes var Ito. "Lille Werner" var i 
sine yngre dage en ivrig kapsejler og 
i flere sæsoner en skattet lærer på 
sejlerskolen. 

Jeg må bede generalforsamlingen 
rejse sig og mindes de afdøde 
medlemmer. 
"Ære være deres minde." 

Sundby Sejlforening har heldigvis 
også noget at fejre for en række 
medlemmer, der gennem et langt 
medlemskab har opnået at skulle fej
re jubilæum og i dette halvår har vi 
en 50 års, en 40 års og seksten 25 års 
jubilarer: 
50 års jubilar: 

63 Erik S. Jensen 
40 års jubilar: 

469 Jørgen Christensen 
25 års jubilarer: 

569 Henrik Gravesen 
134 Gunnar Carsten Frederiksen 
545 Ralph Gernol Larsen 
750 Knud Leo Mortensen 
638 Jens Peder Skov 

1120 Hanne Skov 
578 Oluf Bent Hansen 
787 Georg Lok 

1 Jørgen Sørensen 
1167 Vigge Hans L. Petersen 

357 Erling Hansen 
426 Palle Scharff Rasmussen 
118 Torben Rottbøl Andersen 
841 Axel Brask 
808 Mogens Thornberg 

Jeg vil gerne ved indledningen til 
min beretning udtrykke en stor tak 
til bestyrelsen, kassererne, reviso
rerne, pladsmand, redaktør, restau
ratør med personale, men ikke 
mindst de medlemmer der ved deres 
indsats i klubhus, på havn og plads 
gør det muligt, at drive Sundby Sejl
forening. 

Som det fremgår af sidste besty
relsesreferat, har det desværre været 
nødvendigt, at tildele et medlem 6 
måneders karantæne. Det pågæl
dende medlem har tidligere fået fle
re henstillinger grundet sin opførsel. 
Flere episoder i den senere tid har 
medført karantæne i henhold til 
SSFs love § 15. 

Vi har taget hul på 75 års jubilæ
umssæsonen og som det fremgår af 
den trykte aktivitetskalender i med
lemsbladet, vil der igennem sæsonen 
blive afholdt arrangementer, som er 
med til at markere denne begiven
hed. 
Hans Guldager og redaktøren arbej
der, i øjeblikket på at få færdiggjort 
jubilæumsskriftet, så det vil kunne 
uddeles ved standerhejsningen og 
efterfølgende vil kunne afhentes på 
torsdage i kontortiden (denne ord
ning for at spare porto), ligeledes 
kan jubilæumsstanderen købes fra 
nu af hos kassereren. 
Selv om vi måske er lidt tidligt ude, 
så vær opmærksom på, at stander-
nedhalingen i år vil ske samtidig 
med, at der holdes jubilæumsrecep
tion 
ONSDAG DEN 28. OKTOBER 1998. 
Jubilæumsfesten vil blive afholdt i 
Markmandsgade Selskabslokaler for 
at kunne huse os alle sammen. Det 
bliver en festaften hvor flere af jer vil 
bidrage til underholdningen sam
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men med et større danseorkester, af
tenen i skal reservere er: 
LØRDAG DEN 31. OKTOBER 1998. 
På tirsdag kl. 1900 er der indkaldt til 
kordineringsmøde for alle medlem
mer som har interesse i jubilæums
festens afvikling, så tag lige og skriv 
jer det bag øret. 

HAVN OG PLADS. 
Sejlrenden vurderes til at kunne kla
re en ny sæson, efter at vi fik gravet i 
den sydlige kant sidste forår. 
Havneudvalget har listen klar med 
navnene på de medlemmer, som har 
fået en ny plads ved at bytte med 
den man havde i forvejen, samt de 
medlemmer, som måske har fået 
tildelt en havneplads for første gang. 
Listen vil blive ophængt på lugen til 
kontoret. 
Efter et stort arbejde af Bent Knud
sen, som forhandler med bygherren 
(København Kommune) på forenin
gens vegne med reference til for
manden og havneudvalget, er arbej
det med at flytte skurene væk fra det 
kommende arbejdsområde nu i fuld 
gang. Bestyrelsen har i den forbin
delse besluttet, at skurene vil blive 
placeret på deres gamle pladser 
igen, når pladsen er retableret. An
tallet af skure der vil gå til i forbin
delse med flytningen er ikke til at 
overskue i øjeblikket. Men de skure 
der er skåret væk for at muliggøre 
flytningen skal etableres igen. 
Bestyrelsen forventer at kunne frem
lægge forslag på efterårsgeneralfor-
samlingen 98 om genopbygning af 
de skure der er gået til og finan
sieringen af disse. 
Bygherren har besluttet at begynde 
på søndre plads og forventer at dette 
afsnit er afsluttet til november. Der 
er mulighed for, at man ikke bliver 
færdig på nordre plads i år, dette 
skyldes, at den endelige projektering 
ikke er helt på plads. Årsagen er, at 
nedgravningen af et stort kloakrør 
bliver dyrere end det budgetterede 
beløb, hvorfor entreprenøren er i 
gang med at finde en alternativ løs
ning, som kan holdes indenfor 
beløbsrammen. En sådan løsning 
kan være to mindre rør med tilhø
rende bassin(er). 
Bygherren/entreprenøren har be
sluttet helt at fjerne den nuværende 
betonbro i forbindelse med opfyld

ning af kanalen og i forlængelse af, 
at entreprenøren har grejet til etab
lering af spunsvæggen i kanalen, 
planlægges det, at få etableret en 
spunsvæg hen langs betonkajen ved 
tankanlægget og motorkranen. 
Det endelige beløb til renovering af 
elinstallationer og flytning af skure 
er ved at blive forhandlet endeligt 
på plads med bygherren. Kassereren 
opretter en særskilt konto for projek
tet. 
Da parkering på parkeringspladsen 
vil være reduceret eller helt væk, vil 
havneudvalget sammen med plads
manden anvise alternative mulig
heder for parkering i det omfang der 
er muligheder for det. 
Jeg henstiller til medlemmerne, at 
udvise forståelse for de gener der 
måtte opstå under byggeperioden. 

KLUBHUS 
Elos "klubhussjak" har repareret og 
malet, hvor det har været nød
vendigt. 
En tak til Tina, som påtog sig ud
giften til rensning af gulvtæppet i 
Pejsestuen. Køkkenet har fået instal
leret en ny stegepande, den gamle 
var tæret igennem så "sundheden" 
stillede krav om udskiftning. Tina er 
blevet bedt om at vurdere mulighe
den for at placere "bakkestativer" til 
brug for brugt service, sådan at bor
dene friholdes når der er pres på. 
Sønderbro Rotary klub har sponseret 
opsætning af et klæde langs folde
døren og disken for reducering af 
støj, når der afholdes møder i Pejse
stuen. 
Højtaleranlægget er endnu en gang 
blevet justeret ind, det er for så vidt 
ikke så dårligt, men det skal være 
rigtigt indstillet og det er et problem 
hvis uerfarne "skruer løs" på knap
perne. 
Trappen op til de udvendige bad og 
toiletter er i fare for at skride ud 
grundet funderingen, og skal repa
reres snarest. 
Som det har kunne læses af besty-
relsesreferaterne, har bestyrelsen 
fået en rådgivende ingeniør til at 
udarbejde forslag til renovering af 
taget på klubhuset. Et nyt tag der 
dækker den vestlige del af klubhuset 
samt det flade tag over køkkenet vil 
koste ca. 350.000 til 400.000 kr., alt 
efter hvor medtaget taget er under 

det nuværende tagpap. Formanden 
har været i forhandling med Lokale 
og Anlægsfonden i forbindelse med 
optagelse af et rentefrit lån. I bedste 
fald vil vi kun kunne få stillet 75.000 
kr. til rådighed. Med baggrund i de 
uafklarede udgifter som gravearbej
det samt jubilæumsaktiviterne vil 
kunne ende op med, har bestyrelse 
derfor besluttet at udsætte tagreno-
vati'onen og endnu en gang foretage 
reparationsarbejder hvis det viser 
sig nødvendigt. 

FESTER 
Vinterarrangementerne har været 
solide succeser og hvis alle de børn 
der møder frem til juletræs- og faste
lavnsfest bliver meldt ind i Sundby 
Sejlforening vil vores gennemsnit
salder dale en del. 
Igen i år åbnede klubhuset med et 
gedigent og flot bankospil, som gav 
et pænt overskud takket været ad
skillige medlemmers indsats ved 
salg af fjernstyrede billetter. 
Jeg vil endnu en gang opfordre jer til 
at møde frem til standerhejsningen 
hvor der bliver lejlighed til at få sig 
en "svingom", når standeren er sat 
for jubilæumssæsonen. 

SEJLERSKOLEN 
Igen i år er sejlerskolen fyldt op med 
elever både til de sejlførende både 
og Bollen. Det er det samme stærke 
team af lærere, som forestår under
visningen og i denne tid er der fuld 
aktivitet for at få bådene klar, så de 
ikke står i vejen for gravearbejdet. 
Alle eleverne bestod tovværks-
kurset, hvor formanden ved selvsyn 
kunne beundre det fine arbejde, der 
var præsteret i vinterens løb. Et eks
traordinært stort hold var tilmeldt 
navigationskurset, alle 15 elever be
stod. 

UNGDOMSAFDELINGEN 
Optimistsejlerne er startet sæsonen 
med teoretisk undervisning og den 
ene Ynlingebåd deltager i trænings-
sejladsen i Hellerup. 
Søren Jensen har holdt "sommer
husseminar" med sit ungdomsud
valg hvor sæsonen 98 blev planlagt. 
Igen i år har hele afdelingen været 
på Arresøhus og svømmehallen har 
været besøgt hvor kæntringsøvelser 
er blevet gennemført. 
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Dansk Sejlunions Ungdomssektor 
inviterede som noget nyt ung-
domssejlere fra hele landet til et 
seminar, hvor mødedeltagerne fik 
lejlighed til at fortælle lederne, hvor
dan de mente tingene skulle gribes 
an, SSF stillede med 2 deltagere. 

KAPSEJLADS 
Erik Povlsen og hans udvalg har 
fastlagt sejladserne for jubilæums
året der lægger ud med Ynglinge
stævne om en månedstid, hvor 
mange af os endnu går og "nusser" 
om båden. 
Jubilæumssejladsen, med Bent 
Knudsen i spidsen, bliver en spæn
dende In Shore-sejlads rund i Øre
sund med præmieuddeling og fest
lighed lørdag den 8. August, så sej
lerne kan bruge søndagen til at sejle 
hjem i. 
I slutningen af august skulle vi 
gerne se en masse piger/damer i SSF 
hvor der afholdes DM for det 
såkaldte svage køn. 
I vinterens løb har vi haft deltagere 
på en række kurser dommere og 
kapsejladsarrangører. 

JOLLER 
Til planen om aktivering af medlem
mer på tværs af alder og interesser 
lykkedes det ikke at få tilskud fra 
Danmarks Idrætsforenings ud
viklingsmidler, hvorfor Henrik har 
planer om, at gennemføre et redu
ceret program med en tilskuds-
garanti på 15.000 kr. fra vor egen 
kasse. 
Janus er i fuld gang med at tilret
telægge renovering af plads og jolle
hus sammen med jollesejlerne, der 
er ligeledes bestilt nyt træ til jolle
broens dæk. 

MOTORBÅDE OG SIKKERHED 
Kim har i vinteren løb indhentet 
tilbud fra Falck om vedligeholdelse 
af vores brandslukningsudstyr, som 
fremover vil blive efterset med faste 
intervaller, ligeledes vil vores red
ningsstationer på molerne blive 
efterset. 
Fisketuren vil igen i år være åben for 
Østersøkredsens klubber, mens bå
dene er på vandet, vil der blive af
holdt forskellige arrangementer for 
de tilbageværende "landkrabber". 
Vagtordningen har i store træk vir

ket godt, dog har der været en ten
dens til, at de af vores medlemmer 
der ikke af helbredsgrunde kan på
tage sig vagter, meddeler det i slut
ningen af vagtsæsonen, hvilke er 
uheldigt af hensyn til planlægningen 
af andet vagtmandskab. 
Jeg vil endnu en gang gøre opmærk
som på, at fartøjsberedskabet i vores 
område sagtens kan optage flere del
tagere fra SSF, Ib Petersen er stadig
væk vores koordinator og modtager 
gerne tilmeldinger til denne vigtige 
"hjælp til selvhjælp" aktivitet. 

BLADET 
Redaktøren har bebudet, at han 
planlægger at komme mere kolorit 
på bladet, endvidere har der været 
annoncer efter medlemmer, som 
kunne have lyst til at indgå i et 
redaktionsudvalg, for bredere dæk
ning af de forskellige aktiviteter. 

DANSK SEJLUNION 
Ved det nyligt afholdt formands
møde blev Eskil Trolle, mangeårig 
formand for Ordens- og Amatørud
valget, hædret med Dansk Sejlu
nions hæderstegn. 
Efter en debat om hovedbestyrelsens 
forslag til sanktionsmuligheder mod 
sejlklubber, der ikke følger unionens 
regler og vedtægter, blev et æn
dringsforslag fra Sundkredsen ved
taget, med en lidt ændret formule
ring, men med det samme sigte. Sejl
unionens Breddesektor har nedsat et 
miljøudvalg, som i nærmeste frem
tid udgiver en lille publikation om 
miljømæssig rigtig adfærd. Udvalget 
skal ligeledes ses i lyset af, at der i 
den kommende tid vil være meget 
focus på forurening fra bådenes 
bundfarver til vands og på land. 
Sejlunionen har indledt et tæt samar
bejde med Hempel om at få udviklet 
bundfarver som er mindre giftige. 
Sejlunioner har ligeledes nedsat et 
udvalg som via en kvalificeret dia
log med Farvandsvæsenet, skal gen
nemgå listen over afmærkninger 
etaten ønsker at inddrage. 

ØSTERSØKREDSEN 
Dragør Bådelaug er blevet fuld
gyldig medlem af Dansk Sejlunion. 
På det sidste afholdte møde i Rønne 
Sejlklub bakkede kredsens medlem
mer op om Bornholmernes kamp for 

at bibeholde væsentlige søafmærk-
ninger omkring øen. Der var enig
hed om, at kredsformanden skulle 
arbejde for at Poul Erik West, Rønne 
sejlklubs formand, blev inddraget i 
det førnævnte udvalg. 

FLAKFORTET 
Det er nu besluttet, at oprette en 
Fond der fremover skal drive fortet. 
Medlemmer af fondsbestyrelsen vil 
være: Tårnby Kommune (formand), 
en repræsentant fra foreningssamar-
bejde i Tårnby, en repræsentant fra 
Undomgsringen i Danmark, en re
præsentant fra Spejderne, en repræ
sentant fra Friluftsrådet og to re
præsentanter fra sejlerne. 
På den baggrund har det gamle 
A.m.b.a. besluttet at indskyde det 
meste af sin kapital i Fonden, og 
Foreningen Flakfortet, som sidste år 
driftede fortet opløses. 

ØRESUNDSFORBINDELSEN 
Følgegruppen, (som består af for
mændene fra klubberne på Amager, 
kredsformanden Thomas Ekdahl og 
Hans Guldager), er inviteret til et 
møde med Øresundskonsortiet om 
besejlingsforholdene i den kom
mende sæson. Det står klart, at man 
fortsat ikke vil etablere en særskilt 
rende for fritidssejladsen, men vi 
skal være opmærksom på, at renden 
vil blive flyttet efterhånden som 
etableringen af sænketunnelen be
væger sig ud i sundet. Det er vigtigt, 
at holde sig underrettet via informa
tionsmaterialet, som er placeret i 
gangen til skipperstuen. 

REVIERAPLAN OG HAVNETUNNEL 
Sundby Sejlforening lagde lokaler til 
en høring om de planer der berører 
vores område, med deltagelse af 
Rivieraudvalget, Overborgmesteren 
og den daværende Indenrigsmini
ster. 
Alle gav udtryk for vigtigheden af, 
at processen ikke måtte gå i stå og 
det var vigtigt, at alle de lokale poli
tikere lagde pres på folketingspoli
tikerne for at få en afgørelse igen
nem. Siden er meget vand løbet ind 
og ud af vores havn og i værste fald 
også noget sand ned i vores rende. 
Vi har et nyt bystyre og en ny Inden
rigsminister, så det har været nød
vendigt, at "sparke" lidt til de in

24 



volverede politikere for at de ikke 
helt skulle glemme de flotte inten
tioner fra mødet i Sundby Sejlfore
ning, som for øvrigt var et tilløbs
stykke. 

KVARTERSLØFT 
Janus har deltaget i adskillige møder 
i det udvalg, der har med kultur og 
sport at gøre. SSF har fået udarbejdet 
et skitseforslag (uden udgift) af ar
kitekt Dan Hersløv, som er bekendt 
med området, da det også er ham, 

som har udarbejde forslaget til Rivi
eraplanen og også på anden vis 
kender til planerne omkring Holm-
bladsgade. Der er tale om et ak
tivitetshus yderst på nordre mole 
med plads til juniorafdelingens sej
lende materiel samt omklædningsfa
ciliteter med bad. Det næste der skal 
ske, er en afklaring af hvordan pro
jektet i givet fald vil kunne finan-
ceres. Bestyrelsen vil løbende holde 
medlemmerne underrettet og om 
nødvendigt indkalde til en ekstra

ordinær generalforsamling hvis der 
skal træffes en endelig beslutning in
den efterårsgeneralforsamlingen. 

Jeg ønsker jer alle en god sejlersæ-
son. 

Med disse ord lægger jeg min 
beretning frem for generalforsamlin
gen. 

Jens Green Jensen 
Formand 

STANDERHEJSNING 
LØRDAG DEN 2. MAJ 1998 
KL. 17.00 

Vi mødes ved flagmasten, hvor vi byder sommeren 
velkommen ved at hejse vor stander. 

Efter at standeren er gået til tops indvier vi vor 
legeplads. 

Efterfølgende er foreningen vært ved servering af 
en øl eller vand. 

Fra kl. 18.00 spiller vor italienske ven Dario op til 
dans. 

BESTYRELSEN 
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Aktivitetsdag i SSF 
Åbent hus d. 20. juni 1998 

I anledning af Sundby Sejlforenings 75 års jubilæum arrangeres aktivitetsdag i SSF -
LØRDAG den 20. juni kl. 1200-1700. 

SSF har interesse-grupper - store som små - på næsten alle tænkelige områder inden 
for sejlsporten. 

Det er vi stolte af- og det vil vi gerne vise både vores medlemmer og omverden. 

Følgende aktiviteterer indtil videre planlagt: 

o Sejlerskole: 

• Praktisk sejlads og teori i Motorbåde og Sejlbåde. 

o Ungdomsarbejde: 

• Teori, Optimistsejlads og Ynglingesejlads 

© Teoriundervisning: 

• Tovværk og Navigation 

o Jolleaktiviteter: 

• Surf teori/praktik, Kajak, Hobiecatsejlads 

g Kapsejlads: 

• Match Race mellem 4 udvalgte hold fra: 

• Søndagsavisen, Radio Amager, Meka Møbler & SSF 

o Røgelauget: 

• Frisk røget sild og information om interesseområderne 

o Bureau: 

• Information samt kaffe og kage mv. 

o Loppemarked: 

• SSF's interne loppemarked på søndre mole 

o Legepladsen: 

• Legepladsen er åben, med pasningsmuligheder 

o Bestyrelsen: 

• Information og indmeldelser mv. 

o Private både: 

• Private bådejere opfordres til at deltage med familieture. 

I dagens anledning serverer Tina en særlig dagens ret til meget familievenlig pris ! 



tf 

Kære venner 
Jeg vil gerne gennem vores 
medlemsblad, takke fr alle de 
smukke blomster og de mange 
kærlige hilsener til min skipper 
"Jasda Ib" ved hans svære syg
dom og da han fik fred. 
Tak til alle der har støttet mig i 
denne svære tid. 

De kærligste hilsener fra 
Ulla 

1 (i 
u> 

Kunde AjjÉ 

fødselsdage I 

i denne måned ^ 

Medl. Navn år 

420 Leif Henriksen 50 
175 John Damhave 60 
417 Preben R. Jacobsen 60 

Sundby Sejlforening 
ønsker hjertelig tillykke 

Vi planlægger ! 
og vil derfor meget gerne 
låne, leje evt. købe søkort 

fra Sundby til Mem 
Gota kanal, Vattern, 

V anern, 
Trollhatte kanal 

og hjem fra 
Goteborg 

Ligger du inde med 
ovenstående, 

eller dele heraf, 
hører vi meget gerne 

fra dig. 
Claus Thostrup 
medlem nr. 872 

43 63 10 78 

Henning Hoielt 1946-1998 i SSF 
Død den 21. marts 1998, 83 år. 

I efteråret modtog Henning med glæde og stolthed 50 års nålen på SSFs 
generalforsamling, det blev en dejlig dag for ham og blev ligesom et 
punktum for et langt liv i SSF. 

For mig, som har kendt ham og fulgt ham og hans familie siden krigens 
afslutning i 1945, købt min første båd af ham, byggede både, sejlet og 
fisket med ham, er det med stor sorg at jeg hermed må sidde og skrive 
hans nekrolog. 

Men om Henning Hoielt må jeg fortælle, at hans start i foreningen efter 
krigen i 1946 var med en charmerende attenfods ombygged redningsbåd 
til gaffelrigged sejlfartøj, med fast plads på søndre ydermole. Herfra blev 
der sejlet og hygget med familie, hans hustru Gundhil og datteren Irene 
i mange somre. Hans glæde ved at sejle og vedligeholde sit fartøj var 
smittende og kom til at betyde meget, især for mig, da jeg som dreng 
blev optaget i denne lille familie og fik mange dejlige sejlture i "EDVA", 
som båden hed. 

Hans liv som sejler gik senere over i jagt og fiskeri, bådene blev bygget 
om til jagt og åle- stangeri. Hans virke på dette felt gik der ry af og på 
søndre mole fik han tilnavnet "Alekon gen". Ingen kunne som han, selv 
under dårlige strømforhold og hårdt vejr fylde ålekassen på 
kort tid. 

Efter ca. 40 års aktivitet på Øresund, blev det mest til hus og have og 
herfra kender mange måske Henning bedst. Han savede mange af vores 
forladte træbåde op til brænde, som han kørte hjem på sin store BMW 
motorcykel, som tit stod parkeret udenfor lille låge ved sønder mole, 
dette var et tegn på at Henning var igang på pladsen. 

Tiden er gået og det blev "et halvt århundrede", 
En af vores gamle kæmper har forladt os, 
Han satte sine spor imellem os, 
Hans hjerte var i SSF og vil altid være her. 

Ære være hans minde 
Henning Andersen 

BADU/bSTYR 
NYHEDER I BÅDUDSTYR KOM OG SE DE SIDS, 

OGSEJLBE LÆDNING 

VI HAR INSTRUMENT 
BLOKKE/BES 
TOVVÆRK 
MALINGS 
SEJL^TØJ 4 
GAVeXfiTIKLJ 

OG FITTINGS 

ITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 3 2-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

ERVICE 
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Gratis feriemulighed i 
Nordisk Folkebåd 

Er du medlem af SSF og har due
lighedsprøven, så har du mulighe
den for at låne en meget velfun
gerende Folkebåd i uge 29. Båden 
ligger i Kastrup, og har alt udstyr til 
en sikker og tryg ferie. Eneste 
betingelse er at båden afleveres i 
Kerteminde lørdag den 18. juli 1998. 

Båden skal i uge 30 deltage i DM for 
Folkebåde. 

Hvis du er interesseret i et sådant 
arrangement, så kontakt snarest 
muligt undertegnede: 

Brian Frisendahl 
Saltværksvej 9 B 
2770 Kastrup 

tlf. efter kl. 18: 32 50 62 02 
tlf. arbejde: 33 76 76 00 

Har du lyst til at sejle 
kapsejlads af og til i 

Folkebåd 

Vi er efterhånden flere Folkebåde i 
SSF, som sejler seriøs kapsejlads i 
Danmarks største og stærkeste en-
type-klasse. For at være helt fremme 
skal man som bekendt træne meget 
og fremfor alt sejle flere kapsejladser 
end alle konkurrenterne - det er 
timerne på vandet der tæller! 

Vi sejler flere aftensejladser om 
ugen, og sejler weekendstævner 
flere gange om måneden. I den 
forbindelse har vi tit brug for gode 
folk, der er interesserede og villige 
til at ofre en weekend i ny og næ. 

Så opfat dette som specielt en opfor
dring til alleYnglinge-sejlerne og an
dre, der har fået en god sejleruddan-
nelse i SSF. Det er ikke fysisk hårdt 
at sejle Folkebåd, men det kræver en 
koncentreret indsats, og samtidig 
lærer man at sejle meget taktisk op 
ad banen i en teknisk svær klasse, 
hvor der vitterligt skal kæmpes for 

hver en meter, fordi bådene sejler så 
ens. 

Tonny Povlsen og jeg har sejlet med 
mange forskellige ynglingesejlere i 
løbet af sidste sæson, og vi har 
oplevet, at alle har en god teknisk 
indsigt i at sejle, fordi man har lært 
det på den rigtige måde. 

Vi har jo bekendt ikke længere en 
egentlig kapsejladskultur i SSF. Den 
har vi bl.a. flyttet til Kastrup, hvor 
alle havnefaciliteter er i top til at se
jle kapsejlads. Hvis vi skal have den 
tilbage til SSF, og det skal vi, for det 
er med til at fuldende billedet af en 
dejlig sejlklub - så er det vigtigt at vi 
holder fast i alle de dygtige sejlere, 
der løbende uddannes i SSF. Man 
har typisk ikke råd til at købe sin 

egen båd med det samme, og så kan 
man enten holde op i en årrække 
eller sejle som gast i nogle år for at 
dygtiggøre sig yderligere - og spare 
op. 

Til de sidstnævnte er der kun at sige: 
Vi er flere Folkebåde i SSF, som tit 
mangler folk med interesse for at se
jle. Så sig blot til, så er der tit mu
lighed for at komme ud og sejle 
meget tætte sejladser i velopti-
merede både med altid nye sejl. 

"Tibbe Tit" 
Brian Frisendahl, tlf. 32 50 62 02 
Tonny Povlsen, tlf. 32 58 38 93 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
& 

andet kranarbejde 
Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

60 års fødselsdag 
& 

35 års forretningsj ubilæum 
I den anledning inviteres der til reception 

mandag den 25. maj 1998 
kl. 15 - 18 

Vægtergangen 32 B 2770 Kastrup 
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Brædt & joller 
Hvis der er nogle brædt-
eller jollesejlere, der er 
helt vilde i varmen for at 
sejle kapsejlads om ons
dagen, er i velkommen til 
det. I henvender jer blot 
til kapsejladsudvalget, 
der herefter vil fortælle 
jer hvordan det vil foregå 
på banen. Det er dog en 
forudsætning at i over
holder tilmeldings fristen, 
tirsdag kl.1800 

Janus 

Internationalt 
medlemskort 

Der er nu mulighed for at 
bestille det nye internationale 
medlemskort med 2 års 
gyldighed, pris kr. 35,-

Sidste frist for bestilling er 15. 
maj. 

Henvendelse hos kassereren 
torsdage i kontortiden med
bringende et vellignende nyt 
pasfoto. 

[Aktiviteter 1998 "! 
25-26. april Ynglingestævne 

2. maj Standerhejsning 
6. maj Aften kapsejlads 

13. maj Aften kapsejlads 
16-17. maj Amagercup 

20. maj Aften kapsejlads 
23. maj SSF-Seniorer sejltur til Holmen J 
27. maj Aften kapsejlads 

1&8. april VHF kursus 
18. april * Skurcup 
30. april SSF-Seniormøde 

3. juni jvf* Aften kapsejlads 
10. juni Aften kapsejlads 
14. juni Familie sejlads 
17. juni Aften kapsejlads 
20. juni Aktivitetsdag 
24. juni Aften kapsejlads 
28. juni Saltholmsturen for sejlerskolen | 
5. august Aften kapsejlads | 

7-8. august Jubilæums sejlads | 
12. august Aften kapsejlads | 

15-16. august Oldboys | 
19. august Aften kapsejlads 1 
22. august Saltholmstur ungdomsafd. 

22-23.august Weekendtur for sejlerskolen 
26. august Aften Kapsejlads 

28-30. august Pige/Dame. DM 
6. september Klubmesterskab 

12. september Fisketuren 
19. september Ballad 'Folkebåds stævne 
20. september Forterne rundt 

3. oktober Duelighedsprøve (praktisk) 
9. oktober Afslutning på sejlerskolen 

25. oktober Generalforsamling 
28. oktober Reception og standernedhaling . 
31. oktober Jubilæumsfest 

I I 
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Fiuggerfarver ørt 
Sundby Sejlforing og alle medlemmerne 

Flligger 

ars jyq 

Vores forretninger 
tapet til dig, 

Forretningerne i Holmb 
star også parat 

når du 

Kom ind og fa den stor 

Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 

gs maling og 
re i stand. 

e ofr Møllegade 
vejledning, 

d tips og ideer. 

Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 



På vej hjem efter endt sejlads 

Juni 1998 Nr. 6 57. Årgang 



Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 97 64 18 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@private.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
dfea j^f til næste blad er: 
^sjf§{den 1ste i måneden. 

Skt. Hans aften 
den 23. juni 1998 

Fejrer vi med 
hygge i vore 
både, hvis vejret 
tillader det. 

Bålet på havnepladsen tænder vi ved 
solnedgang og sammen synger vi midsom
mervisen - husk at øve jer. 

Med hilsen 
festudvalget 
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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. 

kMOffseUtith 
3251 71 79 
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v/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 
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Yngling stævne den 25. 
Lørdag den 25. 
Vejret viste sig fra en lidt ulden side med dis over det 
meste af Øresund, vinden var 5-6 sm. 29 både, var 
tilmeldt og 27 kom til start. Sejlerne havde lidt svært 
ved at finde dommerbåden p.g.a. disen. Med ca. 15 
minutters forsinkelse lykkedes det at få samling på 
alle sejlerne. Baneledelsen havde forinden haft 
bekymring med, om topmærket lå i vindøjet, så der 
måtte sendes en følgebåd halvt op ad banen for at pe
jle dette. 

Nu var alt klar til årets første kapsejlads i 
Sundby Sejlforening. 
1. start gik helt perfekt med samtlige deltagende både 
over på en gang, uden tyvstart, hvilket er sjældent i 
en start med Yngling. Det blev en rigtig god sejlads 
med nr. 177 fra HAS, som sikker vinder, på anden 
pladsen kom nr. 180 fra Kaløvig og på tredje pladsen 
nr. 149 fra SKS. 
2. start blev efter en omstart, næsten lige så flot og 
med samme gode vind. Denne sejlads blev vundet af 
nr. 136 fra KDY, anden pladsen nr. 177 og tredje plad
sen nr. 52 fra Hellerup. Der var Sundby sejlere i bå
dene på 1. og 3. pladsen nemlig Michael Empacher, 
Tonny Povlsen og Claus Zastrow. 

- 26. april 1998. 

Travlhed ved kranen 

Søndag den 26. 
Vejret var måske ikke det bedste for kapsejlads, der 
var mindre dis men det regnede, men vand på banen 
giver ikke aflysning i en sejlads, så vi startede som 
planlagt, der var Ca. 4 sek. m. vind. Da det var tredje 
sejlads var sejlerne lidt emsig for at komme i gang, så 
der måtte 2 omstarter til og også det sorte flag. Det 
var ikke godt for nr. 177 da de blev taget i en tyvstart 
og automatisk disket. De lå ellers rigtig godt til med 
en 1. og 2. plads. Vinden aftog meget det medførte en 
del op og ned ture i feltet, men vinder blev nr. 149 
med nr. 136 på anden pladsen og nr. 111 på tredje. 
Efter 3. sejlads lagde vinden sig helt, og efter to timers 
venten valgte dommerne at skyde sejladsen af Da 
protesttiden var udløbet, uden protester, var der 
præmie overrækkelse, hvor bedste juniorbesætning 
og de seks præmietager blev hyldet. 

Bedste juniorbesætning: nr.167 fra MS. 
Samlet vinder blev: nr. 136 fra KDY 
nr. 2 blev nr. 149 SKS 

3 blev nr. 111 KDY 
4 blev nr. 177 HAS 
5 blev nr. 129 Tårbæk 
6 blev nr. 52 Hellerup 

En stor tak til alle hjælper og officials samt alle se
jlerne for et godt stævne. 

Med sejler hilsen 
Basse 

Michael Empacher, Claus Høj jensen og Claus Zastrow. 

Bollen med bådene på slæb i vindstille 
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SS<F - SENIORENE 

for piger og drenge over de 60 

V i er nu 27 aktive SSF-se-
niorer. 

Ved vort møde den 30 april 
blev vi enige om følgende 

aktiviteter. 

Den 23. Maj mødes vi foran 
klubhuset kl. 9.00. Vi ved 

endnu ikke om der bliver en 
fællessejlads med østersøkred
sens klubber til Holmen, eller 
vi får vor egen. 

Vi har ved Mogens fået 
tilladelse til at seniorerne 

sejler til Holmen, hvor vi skal 
se den store gamle kran ind
vendig fra, endvidere har vi 
fået lov til at spise vor med
bragte mad i Marineforenin
gens lokaler. 

Tilmelding på lister efter af
tale. 

Grundlovsdag den 5. Juni 
mødes vi foran klubhuset 

kl. 1000. Her bliver vort flag sat 
til hornmusik. Vi synger vore 
smukke sange og efterføl
gende giver Foreningen en 
kop kaffe til seniorerne. 

Er vejret godt er der måske 
nogle der vil grille og spise 

frokost sammen, vi improvis
ere. 

D en 13. Juni tager vi ud og 
ser Trekronerfortet. 

Vi mødes kl. 900 ved 
Gammel Strand nr. 46, 

hvor kanalbåden sejler ud fra 
(Canal Tours). Den første båd 
sejler kl. 1015, vi kan ikke re
serverer plads, så hver især 
køber en billet til 35 kr. tur/re
tur. Er vejret godt griller vi når 
vi er tilbage i Sundby. Husk at 
forberede kød og grill. 

Lidt historisk om Trekro
nerfortet: 

Trekroner er anlagt for godt 
200 år siden, i 1787. Tidligere, 
fra 1713 til 1731 lå der tæt 
herved et andet fort, der be
stod af udtjente orlogsskibe 
sat på grund og udstyret med 
kanoner. 

Fortet er formet som en 
trapez og blev først be

bygget 1838-39, men fun
gerede allerede effektivt under 
Slaget på Rheden i 1801 og un
der Københavns bombarde
ment i 1807. Trekroner er det 
eneste af vore forter, der har 
været i krig. 

11932 holdt fortet op med at 
fungere som forsvarsværk, 

men tyskerne brugte det un
der besættelsen. Inden nåede 
det at fungere som forlys
telsesetablissement, og det er 
blandt andet den funktion, der 
nu er genoptaget. 
Trekroner genåbnede i april 
1993 som museum og med 

cafeteria. Museet er indrettet i 
den såkaldte kassematbygn-
ing, og i en af fløjbygningerne 
er der servering. Fortet er nu 
fredet. 

Den 20. Juni er der 
Aktivitetsdag i Sundby. 

Her vil seniorerne markere sig 
ved at deltage med en bod på 
loppemarkedet. Ulla er 
Tovholder for seniorerne. 

Den 17. September kl. 1900 

holder vi vort næste se-
niormøde i Pejsestuen. Her vil 
vi tilrettelægge vinterens ak
tiviteter. Husk at møde med 
gode ideer og ønsker 

Med seniorhilsen 
Else 

X 

Det var forsejlet 
næste gang prøver jeg at løsne den ene 
fortøjning..! 
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Som i de tidligere år vil vi fejre 
Grundloven og Grundlovs-da
gen i SSF med signalflagene 
over top på alle sejlbådenes 
nylakerede og polerede ma
ster. 

Det er et flot og festligt syn 
som sætter alle, der har del
taget tidligere i en sejlsommer 
festlig stemning, som det nok 
er værd at begynde sin sejlsæ
son med. 

Grundloven af 1849. har vir
ket som et solidt fundament 
for samfundet sociale og 
demokratiske udvikling, og 
over hele landet fejres dagen 
som er officiel flagdag 
med festlighed og taler for 
dem der skabte denne for 
folket så gode lov. 

I Sundby Sejlforening vil vi fe
jre dagen med følgende 
arrangement. 

Kl. 930 formiddagskaffe for 
alle ældre medlemmer ( 
Pensionister ) der ønske at 
deltage og opleve Grundlovs
dagen i deres nu 75 år gamle 
sejlforening. 
Den nystartede seniorklub i 
SSF vil her være behjælpelig 

len 5 juni 1998 
og benytte lejligheden til at 
fortælle lidt om sig selv. 

Kl. 1000 Trompetfanfare ved 
flagmasten, som er signal til at 
hale signalflagene over top på 
masterne. Vi håber at alle, som 
gode SSFere vil anstrenge sig 
for at være med. 

Kl. II00 Vi samles alle ved 
flagmasten, bådejere med 
besætning, hustru og børn, 
pensionister, gæster, ja kort 
sagt alle på havnen og her 
synger vi flere af vores smuk
ke fædrelandssange med 
trompeternes akkompagne
ment, som en hymne til 
grundlovsdagen. 

Kl. II30 Grundlovstale af et 
af vore ældre estimerede med
lemmer, Ivan Brask Thomsen, 
der sidste år 1997 modtog 
SSFs 60 års nål. 

Kl. 1200 Frokost og komsam
men for egen regning i bå
dene, restauranten eller på 
græsset hvis vejret er til det. 

Vel mødt til alle på 
GRUNDLOVSDAG 

fredag den 5 juni Kl 930 

H .A . Seniorklubben 

Orientering 
om grundlovsdagen 

Grundlovsdag den 5. juni = Flagdag 

En hel del medlemmer i SSF har her 
i foråret og imellem båderækkerne 
snakket om at vores grundlov af 
1849 kunne fortjene lidt mere op
mærksomhed end bare at blive hus
ket som en hel eller halv fridag. 

Grundloven har med sine store re
former haft stor betydning også for 
dansk sejlsport og dens præstation
er. 
Den gjorde det tidligt muligt for en
hver i vort samfund, med lidt flid at 
anskaffe sig en båd og sejle. 
Resultaterne er heller ikke ude
blevet, dansk sejlsport har altid 
været på forkanten internationalt, så 
der er god grund til at se lidt mere 
festligt på denne dag. 

Grundlovsdagen den 5. juni er offi
ciel flagdag i Danmark: men lyst-
farøjer, der endvidere må bære 
yachtflag benytter sjældent denne 
mulighed til at "flage over top". 

Ingen står vel nærmere til at gøre 
dette end sejlerne selv, både for at 
ære vores forfædres kamp for frihed 
og social ligestilling, samt til glæde 
og gavn for os selv og de gæster der 
må komme i havnene på denne for
sommerdag. 

Det ville være en god tradition, samt 
en god ting at stå sammen om og vi 
mener bestemt også at det vil blive 
et smukt skue, hvis alle der har en 
mast vil sætte signalflagene "over 
top" denne fredag den 5. juni 1998 
og i årene fremover. 

Med venlig hilsen 
Forslagsstillerne 

"Gerty" medl. 552 Henning Andersen 
"Ida" medl. 636 Peter Beck 
"Liv" medl. 635 Claus Rønnow 
"Seabird" medl. 329 Erling Andresen 
"Mette" medl. 1092 William Thomassen, 
m.fl. 
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mandag den 27. april 1998 

Afbud fra Søren Jensen. 

Kassereren gennemgik budgetsam
menligningen for første kvartal. 
Fordele og ulemper ved BG-Banks 
tilbud på vilkår for en kassekredit til 
SSF blev gennemgået og på baggrund 
heraf vil kassereren og formanden kon
takte Amagerbanken for forhandling 
om de nugældende betingelser. 
Derefter tages stilling til evt. bankskifte. 

Punkt 1 Protokollen: 
Intet. 

Punkt 2 Beretning: 
Posten blev gennemgået og fordelt. 
Danmarks Lystsejlermuseum efter
lyser billeder fra gamle dages lystsej
lads. 
Miljøstatus nr. 7 om gravearbejdet i 
Øresund er modtaget. 
Erik Povlsen deltager i Marinehjem-
meværnsflotille 365's 40 års jubilæum 
den 2. maj. 
På et arbejdsmøde i Holmbladsgades 
Kvartersløft den 25.4. besluttedes det 
bl.a. at arbejde for at oprette et 
idrætssamvirke på Amager. 
OFOF (Organiserede Fritidssejlere 
Omkring Flakfortet) indkalder til ek
straordinær generalforsamling fredag 
den 12. maj kl. 1900. Her skal bl.a. ud

peges 2 repræsentanter og 1 suppleant 
til Flakfondens bestyrelse. 
En ansøgning om medlemskab af 
klubben kan ikke imødekommes. 
SSF's afdøde medlem Henning Høielt 
har indsat SSF som universalarving. 

Punkt 3 Havn og Plads: 
Flytningen af skure ventes afsluttet i 
allernærmeste fremtid. De skibe fra 
samme område, som skal flyttes, vil 
blive stillet på nordre plads. Det 
samme gælder langtidsprojekterne. 
Samtidig strammer udvalget op om 
ansøgninger til langtidsprojekter, så 
overblikket kan forbedres bl.a. med 
hensyn til placering mens arbejdet 
pågår. Teltene på pladsen skal 
ligeledes fjernes, så pladsen ser ryd
delig ud. 
Gravearbejdet forventes startet 1. maj. 
Søndre plads er lovet færdig i oktober 
98. Nordre plads laves først i løbet af 
99. 
Gartnerens plæneklipper skal have ny 
kæde. 
Det gule telt på søndre plads afmon
teres, når Øveballen søsættes først
kommende onsdag. 
Der skal findes en plads til stativet og 
buerne senest torsdag aften, så flytnin
gen kan finde sted fredag eftermiddag. 
Kent aftaler flytningen med vognman

BÅDODSTYR 
KOM OG SE DE SIDS7THNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OGSEJLBE LÆDNING 

VI HAR 

ha 
RUP 

INSTRUMENT 
BLOKKE/ BE9 
TOVVÆRK 
MALIN 
SEJLERTØJ 
GAVEARTIKL 

OG FITTINGS 

ITIM MODE 

KAST 
SALTVÆRKS 
TLF. 3 2-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

ERVICE 

den. 
Et medlem har skrevet angående plac
eringen af hans båd og anmodes om at 
møde på kontoret, så misforståelsen 
kan blive udredt. 
Arbejdet på havn og plads blev drøftet. 

Punkt 4 Klubhus: 
Elo og hans "gamle havnesjak" har ren
overet den udvendige bagtrappe. 
Samtidig er pladsen foran klubhuset 
rengjort og bordene har fået en over
haling. 
Standeren er malet. Bagddøren til klub
huset er repareret. Rækværket til trap
pen er bestilt og det samme gælder 
lampetter til opsætning på væggene i 
restauranten. 

Punkt 5 Fester: 
Standerhejsning og pinsemorgen er 
klar. St. Hans annonceres i næste blad. 
Fremmødet til det første seniormøde 
var overvældende, så forventingerne til 
det videre arbejde er store. 
Flere arrangementer er allerede i støbe
skeen. 
I forbindelse med standerhejsningen 
vil der være dåb af den følgebåd, der 
indkøbtes sidste år, samt indvielse af 
legepladsen. 

Punkt 6 Sejlerskolen: 
Tyveknægten er i vandet, men endnu 
ikke rigget til. Alt forventes dog klart til 
de aftalte tider. 
Alle grene af sejlerskolen er booket op. 
Medlemmer, der tildeles plads i hav
nen, men som ikke i henhold til 
klubbens regler er i besiddelse af et du-
elighedsbevis, kan få udstedt et delbe
vis efter aflagt praktisk prøve hos en 
godkendt censor. 
Henvendelse herom på sejlerskolen. 
Den teoretiske prøve kan så tages den 
følgende vinter. 

Punkt 7 Ungdom: 
Intet. 

Punkt 8 Joller: 
Træet til broen er leveret. Renoverin
gen af pladsen og huset er i gang. 
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Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

Generationsskifte! ! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

Punkt 9 Kapsejlads: 
Til det netop afviklede Y-stævne var 
tilmeldt 29 både hvoraf 27 startede. Alt 
fungerede som det skulle, så stævnet 
var meget vellykket. 
Der holdes kredsmøde den 11. maj i 
SSF om matchrace. 
Indbydelserne til jubilæumsstævnet 
udsendes pr. 1. maj. 

Punkt 10 Motorbåde: 
Skurcup med 20 tilmeldte, heraf 16, 
der sejlede, gav deltagerne en rigtig 
god dag. Den flotteste fangst var en 
havørred på 9,2 kg. 
SSF-seniorerne anmoder om at måtte 
anvende Bollen med "vognstyrer" til 
arrangementer, hvis den er ledig. 
Bestyrelsen finder dette i orden. 

Punkt 11 Sikkerhed: 
Mastekranen og motorkranen er blevet 
efterset og godkendt for et år siden. 
Kim fremskaffer kopier af checklisten 
med dato. 
En ansøgning om fritagelse for vagt i 
vinteren 97/98 af helbredsgrunde blev 
godkendt. 

Punkt 12 Bladet: 
Jubilæumsskriftet vil blive trykt af 
grafisk firma Jønsson og Nomi efter 
tilbud. 
Kent efterlyste spalten med Nyt fra 
Sejlerskolen i sidste nummer af bladet. 
Aftalen er, at den er i hver gang. 

Punkt 13 Evt.: Intet. 

Mødet slut kl. 2210 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
Formand Referent 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

mcrv Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup 

w32503017 Fax 32503435 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 
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Kanonsalut så det brager Søren Schuster fra Codan døber den nye båd "Codan" 

Standerhej sn 

Standeren hejses 

Sundby Sejlforening startede sin 
femoghalvfjersindstyvende sæson i 
strålende sol og varmt vejr. Lunt og 
vindstille så det var en fryd at sidde 
ude i luften. Flere kanoner en sæd
vanlig var linet op på bordet og 
salutten foregik under den sabel
svingende salutmesters skarpe over
vågen, alt skulle i dagens anledning 
foregå efter alle kunstens regler. 

Formanden Jens Green Jensen sagde 
i sin tale: 
Det er ikke en almindelig standerhejs-
ning vi er vidne til i dag. 
Først og fremmest er det starten på en 
sæson, hvor der sker flere aktiviteter i 
anledning af at det er 75 år siden at 
Sundby Sejlforening blev stiftet. 
Vi kan i dag fejre flere ting. idet de 
førdte jubilæumsgaver er modtaget. 
På flagmasten er et sær nye signalflag, en 
gave fra Lizzie og Holger. Et nyt dan

nebrog, en gave fra vor restauratør, Tina. 
Vi skal også døbe vores nye følgebåd, 
som det har været muligt at købe, fordi 
vores forsikringsselskab, Codan, har 
sponsoreret 25.000 kr., tak skal i have. 
Vi har taget lidt forskud på brugen af 
jollen og det har vist sig at være et vel
sejlende fartøj. 
Vi havde planlagt, at vi i dag skulle 
have uddelt jubilæumsskriftet, desværre 
har de lidt specielle forhold på arbejds
markedet bevirket, at trykning af skriftet 
ikke er færdigt. Når vi når dertil, vil det 
kunne afhentes om torsdagen i kontor
tiden. 
Polobluser med jubilæumslogo vil fra nu 
af kunne købes hos Tina og på kontoret. 
Når standeren er sat med behørig ka
nonsalut skal vi hen og indvi den ny 
"blå legeplads", som en række medlem
mer har etableret. 
Først herefter vil der være udskænkning 
af den traditionelle øl eller vand. 

Formanden Jens Green Jensen åbner sæsonen Orv,- manner, han klippede snoren over uden at den gik i stykker 
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Søren Schuster og Jens green Jensen på sikker prøvetur 

ing 1998 75 år 
Invielsestalen for legepladsen blev holdt 

Som nævnt vil der være flere arrange
menter: På sejladssiden har vi allerede i 
sidste weekend afviklet et velgennemført 
ynglingestævne med ca. 30 deltagere. 
Senere i denne måned kommer Ama
gercup, ja, hver måned sine sejladser. 
Ikke muidst 7.-8. august, hvor den store 
jubilæumssejlads afvikles som IN-
SHORE-SEJLADS løber af stabelen og 
senere i samme måned pige/dame DM 
afviklet i ynglingebåde, så det er altså 
nu, piger/damer i Sundby Sejlforening, i 
har chancen for at vise hvad i duer til. 
September byder på klubmesterskab og 
fælles stævne for BALLAD og 
FOLKEBÅDE. En lang række af sund
byer med støtte udefra vil være in
volveret i dissearrangementer, held og 
lykke med det. 
På landjorden vil det være AKTI
VITETSDAGEN, som er-det store 
arrangement. Vi vil vise omverdenen de 
mange aktiviteter, som Sundby sejl

forening rummer, så den 20. juni vil vi 
holde åbent hus, også ved denne lej
lighed vil en masse sundbyer være ak
tiveret. 
Sæsonen vil blive afsluttet med ju
bilæumsreceptionen og standernedhal-
ing den 28. oktober og til sidst ju
bilæumsfesten den 31. oktober. 

Formanden ønskede alle en god sej-
lersæson i jubilæumsåret 1998 og 
standeren blev hejst af et junior
medlem medens SSFs hornorkester 
lagde lyd til. Så blev der sunget en 
sang fra meget gammel tid. Til lej
ligheden havde man kikket dybt i 
arkiverne og fundet en sang, der kan 
dateres tilbage til foreningens første år. 
Spisetiden nærmede sig, maden blev 
nydt og så var der dans og fest til 
langt ud på natten. 

-og så blev der klippet snor over 

Til lejligheden var der bagt kage Tryllekunstneren underholder med en gummitryllestav 
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• 

Aktivitetsdag i SSF 
Åbent hus d. 20. juni 1998 

I anledning af Sundby Sejlforenings 75 års jubilæum arrangeres aktivitetsdag i SSF -
LØRDAG den 20. juni kl. 1200- 1700. 

SSF har interesse-grupper- store som små - på næsten alle tænkelige områder inden 
for sejlsporten. 

Det er vi stolte af- og det vil vi gerne vise både vores medlemmer og omverden. 

Følgende aktiviteterer indtil videre planlagt: 

o Sejlerskole: 

• Praktisk sejlads og teori i Motorbåde og Sejlbåde. 

o Ungdomsarbejde: 

• Teori, Optimistsejlads og Ynglingesejlads 

o Teoriundervisning: 

• Tovværk og Navigation 

o Jolleaktiviteter: 

• Surf teori/praktik, Kajak, Hobiecatsejlads 

o Kapsejlads: 

• Match Race mellem 4 udvalgte hold fra: 

• Søndagsavisen, Radio Amager, Meka Møbler & SSF 

o Røgelauget: 
• Frisk røget sild og information om interesseområderne 

o Bureau: 

• Information samt kaffe og kage mv. 

o Loppemarked: 

• SSF's interne loppemarked på søndre mole 

o Legepladsen: 

• Legepladsen er åben, med pasningsmuligheder 

o Bestyrelsen: 

• Information og indmeldelser mv. 

o Private både: 

• Private bådejere opfordres til at deltage med familieture. 

I dagens anledning serverer Tina en særlig dagens ret til meget familievenlig pris ! 

• 



Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

Fax 39 29 48 62 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

fc* K L 

.  w .  *  
&  R  S ?  

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Pinsemorgen 
Søndag den 31. maj 
kl. 0800 

Mødes vi på sædvanligvis 
på jollepladsen til morgen
mad og en dram. 

' I N 
Husk selv at ta' 

kaffen med, 
hvis i har lyst 

til en kaffetår. 

Festudvalget 
og 

Hoplapigerne 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Fartøj sberedskabet Sundet Syd 
Det er faktisk også lige præcis her i Sundet omkring SSF! 
Kære SSF'er 

Kort orientering om Fartøjsberedskabet 
Sundet Syd. 

Forkortelser: 
SOK = 

Søværnets Operative Kommando 
SUM = Sundets Marinedistrikt 
MHV = Maritime Hjemmeværn 
Fartøjsberedskabet er et supplement 
til søredningstjenesten som styres af 
50K (SUM), primært med Søværnets 
og MHVs egne enheder, og sekun
dært med lystfartøjer fra diverse 
havnegrupper. 
Periode: 
Fra 1. maj til 1 oktober 
Lille alarm: 
Deltager kun en havnegruppe. 
Stor alarm: 
Deltager mere end en havnegruppe 
og/eller Søværnet og MHV. 

Beredskabet blev i 1993 godkendt af 
SOK og styres af Lynetten, som har 

kontakten til SUM og MHV, og 
Lynetten har til formålet installeret 
en landbaseret VHF-station. 
Beredskabslederen opholder sig der
for i Lynetten med underledere/-
gruppeledere i SSF og Dragør 
Motorbådsklub. 
SSF-Gruppen: 
Vor beredskabsgruppe er for lille 
med kun 8 medlemmer og 2 fartøjer, 
"Bollen" og "Trine". 
Vi har besluttet, at Bollen altid skal 
ud, både under lille og stor alarm. 
Derfor har Bollen 3 skippere og 
resten af gruppen som gaster, og 
først når Bollen har besætning, vil vi 
bemande Trine, såfremt skipper 
Bent er mødt op. 

Fremtiden: 
Du kan også ligge med motorstop 
eller være i nød på Sundet. Du skal 
ikke have vagt, men stå til rådighed 
via en alarmeringsliste, som kun 
udleveres til Politiet, Falck, Lyngby 
Radio, SUM og MHV. 

Systemet er herefter, at den første i 
SSF-Gruppen der opnås kontakt 
med, alarmerer resten af gruppen 
(mindst en skipper). 
Jeg skiver dette, fordi I muligvis vil 
tilmelde jer beredskabet. Det ville 
også være fint, hvis et mindre fartøj 
med påhængsmotor blev tilmeldt 
beredskabet, så vi kan afsøge lav-
vandsområder ved Saltholm og 
Amager Strand. 
Bollen har fået nyt styresystem, ny 
radio, ny el-installation og er blevet 
gennemgående istandsat, både af 
hensyn til beredskabet og til den nye 
opgave som skolebåd. 

I er derfor meget velkommen til at 
møde op torsdag den 28. maj 1998 
kl. 1800 ved Bollen og se resultatet og 
efterfølgende deltage i et møde i 
klubhuset, hvor jeg håber at få 
tilmeldt en masse gaster til Bollen. 

På gensyn 
Ib Petersen - Gruppeleder SSF 

HH® 
Helly Hansen 

Helly Hansen 

BACHER 
SCHILDER 

- Nyåbnet specialshop 

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 
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FRIHAVNSORDNINGEN FH 98 
Administrationen/ 
Tilmelding: 
Skive Søsports Havn 
Strandvejen 26, 7800 Skive 
Telefon 97 52 73 33 

Frihavnsordningen: 
Ib Hjorth Jensen 
Godthåbsvej 39, Postbox 2, 7800 Skive 
Tlf. 97 51 36 77 / Fax 97 51 36 78 

Kontaktperson: 
Uffe Skadegaard 
Kronprinsesse Sofiesvej 13,1. th. 
2000 Frederiksberg 
Telefon 31 19 60 54 

Deltagerhavne: 
Jyllands vestkyst 
101 Højer Bådklub 
102 Bådeklubben "Vidå" 
103 Ribe Sejlklub 
104 Fanø Sejlklub 
105 Esbjerg Søsport 
106 Varde Sejlklub 
107 Bork Bådelaug 
108 Stauning Bådelaug 
109 Ringkøbing Sejlklub 
110 Hvide Sande Bådeklub 
111 Thyborøn Marina 
112 Skaven Båd Laug 
113 Rømø Sejlklub 

Limfjorden 
201 Lemvig Marina 
202 Tambohuse Bådelaug, Thyholm 
203 Sallingsund Sejlklub, Glyngøre 
204 Skive Søsports Havn 
205 Virksund Lystbådehavn 
206 Viborg Sejlklub, Hjarbæk 
207 Thisted Sejlklub 

Fyn 
401 Odense Sejlklub, Stige 0 
402 Odense M.B.K. 
403 Sejl- og M.B.K. "Frem", Odense 
404 Odense Yachtklub 
405 Sejlklubben "Fjorden", Odense 
406 Munkebo Bådelaug 
407 Varbjerg Motorbådsklub 

Roskilde Fjord 
501 Frederikssund Lystbådehavn 
502 Veddelev Strands Lystbådehavn 
503 Jyllinge Nordhavn, Sejlklubben Nord 
504 Jyllinge Lystbådehavn amba 
505 Skuldelev Bådelaug 
506 Neder Dråby Bådehavn, Jægerspris 
507 Marbæk Lystbådehavn 
508 Herslev Strands Sejlklub, Herslev Havn 
509 Frederiksværk Havn A.m.b.A. 
510 Bådelauget Kignæs Mole, Jægerspris 

Sjælland, Lolland, Falster 
601 Hørby Bådelaug 

Sydhavnsklubberne 
(Syd for Sjæll. Broen) 
750 Bådelauget Stiboerne 
751 Sejlklubben "Tokosten" 
752 Bådeklubben "Molen" 
753 Båd Klubben Valby 
754 Bådeklubben "Havjægerene" 
755 "De To" 
756 Bådeforeningen "Trekanten" 
757 Sejlklubben "Mellemfortet" 
758 Kalvebod Bådelaug 
759 M.B.K. "West" 
760 Bådeklubben Sjællandsbroen 
761 Sejlklubben "Enighed" 
762 Sejlforeningen "Syd" 
763 Bådelauget "Sydvest" 
764 Bådelauget "Skibsbroen" 
765 Bådelauget "Broen" 
766 FDF's bådelaug i Storkøbenhavn 
767 Sejlforeningen "Skudehavnen" 

Tyske havne 
801 Segler Vereinigung, Flensburg 

208 Haverslev Bådelaug 602 Appenæs Bådelaug, Næstved 802 Wassersportclub, Flensburg 
209 Sejlforeningen "Limfjorden", Ålborg 603 Nordhammer Bådelaug 803 Flensborg Yacht Club 
210 Vestre Bådelaug, Ålborg 604 Toreby Bådelaug 804 Sylter Segler Club 
211 Ålborg Sejlklub 605 Nakskov Sejlklub 805 Sylter Yacht Club, Hornum 
212 Sundby-Hvorup Sejlklub 606 Holbæk Bådelaug 806 Nordfresischer Seglerverein 
213 Fiskerklyngen, Ålborg 607 Holbæk Marina 807 Nordstander Wasserspotverein 
214 Holstebro/Struer Havn 608 Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn 808 Wassersportverein Fleckeby, Schlei 
215 "Nautilus" - Hvalpsund 609 Blans Bådelaug 809 Akademischer Segler, Rostock 
216 Attrup Bådelaug 610 Sakskøbing Bådelaug Maltrup Vænge 810 Akademischer Seglerverein Turbine, Rostock 
217 Nørresundby Sejlklub 611 Poulsvig Bådelaug, Ydernæs, Næstved 811 Segler Verein Turbine, Rostock 

612 Nysted Sejlklub 
Jyllands østkyst 613 Bådelauget Rosnæs, Nakskov Svenske havne 
301 Kaløvig Bådelaug 614 Nykøbing F's fiskeriforening 901 Blomberg Vånern 
302 Egå Marina 615 Langø Bådelaug 902 Solvesborg Segelsållskap 
303 Horsens Bådeklub 616 Lergravens Sejl- og fiskeriklub 903 Christianstad Segelsållskab, Åhus 
304 Horsens M.B.K. 617 Roskilde Lystbådehavn 904 Nåsets Hamnforening 
305 Horsens Sejlklub 618 Gisseløre Bådehavn 905 Klagshamn, Malmo 
306 Horsens Strandjagtsforening 619 Møllekrogs Bådelaug - Skibby 906 Småbåtshamnen, Limhamn 
307 Horsens Fiskerihavnsforening 620 Guldborg Falster - Bådebrolaug 907 Andelshamnen Lagunen, Malmo 
308 Aabenraa Sejl Club 908 Båtklubben Malmohus 
309 Aabenraa Båd Club ABC Københavnsområdet 909 Lommarbuktens Segelsållskab 
310 Sønderballe Bådelaug 701 Hvidovre Sejlklub, Suset 910 Ostpirens Båtklubb, Landskrona 
311 Bådelauget "Krogen", Århus 702 Københavns Motorbådsklub 911 Ångelholm Foreningshamn 
312 Stevningnor Bådelaug 703 Sejlklubben "Lynetten" 912 Halmstads Segelsållskab 
313 Langå Bådelaug 704 Brøndby Havn 913 Varberg Småbåtshamn 
314 Egernsund Brolaug af 1985 705 Bådelauget "Søhesten", Havnelavet Sundkrogen 914 Bua Båtsallskap 
315 Vejle Lystbådehavn 706 Sejlklubben "Øst", Havnelavet Sundkrogen 915 Foreningen Sando Hamn, Kungsbacka 
316 Gråsten Havn 707 Vallensbæk Havn 916 Domsten Båtklubb 
317 Kolding Lystbådehavn 708 Svanemøllehavnen 917 Åmundons Båtklubb 
318 Egernsunds "De Tre" 709 "Gry", Kalkbrænderihavnen 918 Bjorlanda Kile 

710 Kvindelig Sejlklub, Havnelavet Sundkrogen 919 Fiskebåcks Båtforening 
Randers Fjord 711 Sejlklubben Triton, Havnelavet Sundkrogen 920 Hinsholmens Båtågarforening 
350 Dronningborg Bådelaug 712 Hvidovre Jagt- og M.B. afdeling 921 Saltholmens BåtågarfOrening 
351 Randers Sejlklub 713 Fisketorvets Motorbådsklub 922 Båtlaget'Torslanda Lagun 
352 Sejlklubben Fjorden 714 Sundby Sejlforening 923 Tånguddens Båtklubb 
353 Sønderhald Sejlklub 715 Hundige Havn, Mågen 924 Onnereds Båtlag 
354 Randers M.B.K. 716 Ishøj Havn l/S 925 Råå Hamnforening 
355 M.B.K. af 1943 717 Kastrup Broforening 926 Trollhattans Båtklubb 

718 Hvidovre Bådelaug 927 Svanesunds Båtklubb 
Mariager Fjord 719 Marmorbroens Bådelaug 928 K.M.S. Nordon, Kunggalven 
370 Hobro Sejlklub 720 Hundige Havn, Hejren 929 Ålvsborg Båtklubb 

721 Christianhavns Bådelaug 930 Mjorns Motorbåtssållskab 
722 Mosede Fiskerihavn 931 Foreningshamnen Krossholmens 

Norske havne 
1001 Lier Båtforening 
1002 Moss Seilforening 
1003 Drammen Motorbåtforening 13 



fra bestyrelsen 

fra medlemmerne 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Steen Jacobsen 
Æginavej 20 2300 S 
Erik Rasmussen 
HVF. Vestgrænsen 167 Kastrup 
Allan Resendorf 
Værnedamsvej 5 B Frederiksberg 
Martin Senderovtz 
Backersvej 2 2300 S 
Svend Bordal 
Vinkelhusene 1 Kastrup 
Jens Christian juul 
Thyge Brages alle 19 2300 S 
Kenny Læsø 
Pommernsgade 3 2300 S 
Arne Olsen 
Øresundsvej 15 
Anton Christian Petersen 

Vi siger tak til Sundby 
Sejlforening og alle vores gode 
venner for de smukke blomster, 
kærlige tanker og deltagelse ved 
vor kære John Spiermanns plud
selige død og bisættelse. 

Med venlig hilsen 
Kitty, Jane, Basse, Ronnie og 
Benjamin. 
(Delfinen III) 

Hjertelig tak for venlig deltagelse 
ved (Lille) Verners bisættelse. 

Sten Ove Jensen 

Familiesejlads den 14. juni 

-en sejlads for hele familien 

Runde 

fødselsdage 

i juni måned 

Medl. Navn 

ar 

957 Helmer Scharff 50 

Sundby Sejlforening 

ønsker hjertelig tillykke 

W ^ s' Rulleforstag • Rullebomme • Sejlpressenninger • Bompressenninger • Cockpittelte 
Sejlposer • Spilerkasser • Sejlertasker • Grejposer • Toilettasker og meget mere 

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 

...og alt det andet: w 
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Sejlerskolen Aktiviteter 1998 
27. maj 
31. maj 
5. juni 
3. juni 

10. juni 
13. juni 
14. juni 
17. juni 
20. juni 
24. juni 
28. juni 
5. august 

7-8. august 
12. august 

15-16. august 
19. august 
22. august 

22-23. august 
26. august 

28-30. august 
6. september 

12. september 
17. septembei|| 
19. september 
20. september 
3. oktober 
9. oktober 

25. oktober 
28. oktober 
31. oktober 

Aften kapsejlads 
Pinsemorgen 
Grundlovsdag 
Aften kapsejlads 
Aften kapsejlads 
Besøg på Trekronerfortet 
Familie sejlads 
Aften kapsejlads 
Aktivitetsdag 
Aften kapsejlads 
Saltholmsturen for sejlerskolen 
Aften kapsejlads 
Jubilæums sejlads 
Aften kapsejlads 
Oldboys 
Aften kapsejlads 
Saltholmstur ungdomsafd. 
Weekendtur for sejlerskolen 
Aften Kapsejlads 
Pige/Dame. DM 
Klubmesterskab 
Fisketuren 
Seniormøde i Pejsestuen 
Ballad 'Folkebåds stævne 
Forterne rundt 
Duelighedsprøve (praktisk) 
Afslutning på sejlerskolen 
Generalforsamling 
Reception og standernedhaling 
Jubilæumsfest 

den årlige "familiesejlads". Her pie- Redaktionen beklager, at sidste 

Når i læser dette, er vi forhåbentlig 
startet på sejladserne. 
Samtidigt er gravearbejdet på plad
sen sikkert gået i gang og det gule 
telt taget ned. Jeg regner med at vi 
kan komme i gang med at sejle i uge 
19-20, hvilket er pænt sammenlignet 
med tidligere år. 

Klargøringen er forløbet tilfredsstil
lende. 
Tidsmæssigt er det gået pænt, 
selvom vejret ikke har været det 
bedste i dette forår. Det har dog 
hjulpet at vi kom i gang tidligt. 

Der er d.d. ikke flere pladser på se
jlerskolen, Der har været til-strømn-
ing til det sidste, så vi kan regne 
med at komme til at sejle en sæson 
med ca. 30 pladser besat. 

Af større nyanskaffelser kan jeg an
føre, at "Tyveknægten" har fået en 
ny spiler. En sådan fik den sidste 
gang for 15 år siden, efter den ek
stremt stormende "Sjælland Rundt" 
1984. Når vi nu er ved mærkedage, 
kan jeg fortælle at "Tyveknægten" 
fylder 25 år til næste år og at under
tegnede i år sejler sin 25. sæson som 
lærer på sejlerskolen. 

Jeg vil minde om følgende: 
Sejlerskolen afholder en Saltholmtur 
søndag den 28. juni. På grund af 
brobyggeriet, kommer vi næppe 
rundt om øen, men får sikkert en 
fornøjelig tur ud af det alligevel. På 
turen er alle nuværende, gamle og 
nye elever meget velkomne til at 
deltage. Turen er mest en fornø
jelsestur, så tag derfor madpakke 
med. Turen er dog også tænkt som 
en øvelse i praktisk navigation. 
Erfaringerne fra de tidligere år viser, 
at den type øvelser kan man ikke få 
for mange af. Vi mødes ved bådene 
kl. 1000. 
Søndag den 14. juni afholder SSF 

jer sejlerskolen at deltage, så noter 
lige datoen i jeres kalender. 

Desværre var der ikke nyt fra sejler
skolen i forrige nummer af bladet, 
hvad der er sket ved jeg ikke, men 
jeg håber sandelig ikke, at sådanne 
fejl gentager sig. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

måneds "Nyt fra sejlerskolen" ved 
et uheld ikke kom med i bladet. 
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Vores forre 

Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 

Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka S,chandorff 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 31 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 97 64 18 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@private.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Hine for indlevering af stof 
1^4 til næste blad er: 
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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 bogbinderi arbejde, 
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. 

SMQffsettfyk 
»/ Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • @ 3251 71 79 
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Dette val5 
er ikke sv^crtl 

/ p * 

SSFs 
? 1. oktober 1999 
Sæt Urvjbs i]i3s\er\t>erer\ vet> t>cn 

store \ubi\xumsfcst 
Vro$v<srr\: 

Møt>es i selsltabslokaleme i Markmant>s5ai>e kl. 17?0 

Sj>isnin5 kl. 1 S00 Velkomstbrink 

Kcvvic 
met> kent>te 05 vikenfcte talenter. 
Bal mefc 5 w^nt>s orkester til kl. ? 
GJv ikke slip Af benne fantastiske aften 
(insen sentaselse) 

Normere AV15. pris 05 borbreservAtiovt i nyeste nummer btabet. 

Else fr V^5n 

3 retter mat> 
kaffe 
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mandag den 25. maj 1998 

Punkt 1 Protokol: 
Intet. 

Punkt 2 Beretning: 
Advokatfirmaet Rønn-Simonsen har 
henvendt sig angående opgørelsen af 
boet efter Henning Hoielt. 
Formanden og næstformanden tegner 
foreningen i forbindelse med bobe
handlingen. 
Der er kommet henvendelse fra 
bobestyreren af boet efter Werner 
Jensen angående salg af hans båd. 
Tuborgfondet er ansøgt om bevilling 
til indkøb af to optimistjoller. 
Jubilæumsskriftet ventes færdigt til 
uddeling til pinse. 
Salget af bluserne går godt. 
Foreningen var repræsenteret ved den 
tidligere formand Preben Jacobsens 
samlede fødselsdags- og forretningsju-
bilæumsreception. 

Punkt 3 Havn og plads: 
De sidste både og skure er nu flyttet så 
pladsen er klar til at gravearbejdet kan 
påbegyndes. 
Der er i år uddelt 14 havnepladser. Der 
er fortrinsvis tale om små pladser. De 
fleste på ekspektanceli-sten har fået 
låneplads. 
Bestyrelsen har besluttet, at der skal 
foretages en vurdering af sødygtighe-
den af en træbåd , der har været un
derkastet en større renovering, inden 
denne søsættes. Synet skal foretages af 
en af bestyrelsen godkendt uvildig 
synsmand, og synet skal betales af 
bådejeren. 
Bestyrelsen vil overveje i hvor lange 
perioder foreningen ønsker at have en 
båd stående på land for opbevaring 
eller af andre årsager end vinteropbe
varing. 
Udvalget har observeret, at der er 
kommet en ny type stativer med hjul, 
der fylder en hel del mere end de 
både, de bruges til. Udviklingen i an
tallet følges med hensyn til indfly
delsen på pladsen på land. 
Basse kontakter Henning som bådfø
rer på Bollen for at få løst det akutte 
problem med at skaffe benzin til følge
bådene. Det foreslås at Bollen kan sejle 

det til klubben i jerricans. 
R98 kontaktes med henblik på, at der i 
højsæsonen er yderligere to affalds
containere til rådighed på området. 
Pladsmandens arbejde udføres for 
tiden med frivillig arbejdskraft, herun
der tømning af affaldssækkene på 
moler og pladser. 
Spørgsmålet om en ny pladsmand be
handles på næste bestyrelsesmøde. 
Et af halvtagene skal have lagt nye 
brædder på inden der lægges tagpap 
på. 

Punkt 4 Klubhus: 
Gelænderet ved bagtrappen er nu op
sat som ønsket. Ruden i fordøren vil 
blive repareret og regningen for det 
udførte arbejde tilsendt et medlem, der 
har påtaget sig ansvaret for skaden. 
Ni nyindkøbte lampetter vil blive op
sat i klubhuset. 

Punkt 5 Fester: 
Varerne til pinsemorgen er bestilt og 
arrangementet forløber som sædvan-
ligt. 
St. Hansbålet vil blive placeret under 
hensyn til vejr og vind. 
35 seniorer deltog i en meget vellykket 
udflugt til Holmen med rundvisning 
og foredrag. 
Grundlovsdagsarrangementet annon
ceres i bladet. 

Den 13. juni går seniorernes tur til 
Trekronerfortet. De deltager også i 
loppemarkedet den 20. juni i 
forbindelse med aktivitetsdagen. 
De øvrige arrangementer i forbindelse 
med denne dag blev drøftet. 
På forespørgsel understreges det, at 
salen i sæsonen 1. maj - 30. sept. kun 
kan udlejes efter aftale med forman
den, da udlejning kan give problemer 
for medlemmernes almindelige brug 
af klubhuset. 

Punkt 6 Sejlerskolen: 
Begge skolebåde er begyndt at sejle og 
alle hold er fyldt op. 
Tyveknægten skal have foretaget et 
par mindre reparationer. 
Bollen sejler med 5 elever. 

Der er opstået forskellige forsinkelser 
omkring arbejdet med teltet, men det 
vil blive leveret til efteråret. Også flyt
ningen af fliserne i bunden af teltet for
løb perfekt. 

Punkt 7 Ungdomsafdelingen: 
Amagercup blev afholdt med del
tagelse af 48 opti-sejlere. Trods lidt 
mindre vind end ønsket blev det et 
vellykket stævne, hvilke bl.a. er 
udtrykt i en e-mail fra Sundet. 
Søværnets sejlsportsudvalg takker for 
at måtte låne YD 126 til brug ved de 
15. Militære Nordiske Mesterskaber i 
Søsport, der afholdes den 13.-17. juni i 
Arresø. 
Dansk Folkehjælp har spurgt om vi vil 
afholde et arrangement for de 15 
Tjernobylbørn, der er på ferie i 
Danmark, i lighed med de sidste 2 år. 
Det bliver den 4. juli og flere medlem
mer har allerede givet tilsagn om at 
ville hjælpe til. 
På opfordring af H. C. Hansen under
søges det, om der er mulighed for at 
deltage med et hold opti-sejlere i 
forbindelse med BellaCenters flydende 
bådudstilling på Holmen i august. 

Punkt 8 Joller: 
Brodækket er færdigmonteret og fast
gjort. Yderligere en sektion er påsat. 
Elo meddelte, at der vil blive opsat en 
badelejder på broen. 
Afdelingens plæneklipper skal repar
eres og er foreløbig parkeret i plads
mandens skur. 
Jollehusets tag skal repareres. Der 
mangler folk til arbejdet. 
Medlemmerne opfordres endnu en 
gang til at skrive sig på arbejdslisten, 
der er ophængt i huset. 
I den nærmeste fremtid vil materiel, 
der henligger på pladsen uden 
mærkning, l^live fjernet. 

Punkt 9 Kapsejlads: 
Aftenkapsejladserne går ikke godt. 
Der har p.t. kun været 2 tilmeldte, som 
man så har ladet sejle matchrace. 
I forbindelse med familiesejladsen den 
14. juni laves også en navigationssej-
lads for motorbåde. 
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Afdelingen arrangerer matchrace som 
annonceret på aktivitetsdagen. 
Den 01.01.99 udgår VHF-prøven og er
stattes af en ny prøve, der vedrører det 
nye digitale system, vjf. Søsportens in
formation. 
Der har været møde i kapsejladssek
toren i Østersøkredsen om anskaf
felsen af J 22-joller til brug i matchrace. 
Man overvejer på kredsbasis at sætte 
jollerne på anparter af kr. 15.000. 
Prisen pr. sejlklart fartøj ligger på kr. 
120.000. Forslaget behandles på 
kredsmødet i begyndelsen af juni. 

Punkt 10 Motorbåde: 
Sommerturene har været drøftet. En 
ide om at lade Vestturen afløse af en 
tur til Bostahuse undersøges. 
Bollen er nu i orden. Der mangler kun 
enkelte mindre detaljer. 

Punkt 11 Sikkerhed: 
Brandslukkeren ved kranen er brændt 
af og vil blive fyldt op igen. En kasse til 
beskyttelse af Bollens brandslukker vil 
blive monteret. 
På opfordring fra et medlem vil Kim 
kontakte Arbejdersamaritterne for at 
undersøge om der kan afholdes et kur
sus i udvidet førstehjælp i SSF til vin
ter. Hele bestyrelsen syntes det var en 
god ide. 
De sidste skrivelser i forbindelse med 
vinterens vagtordning er ved at være 
færdige. 
Janus opfordrede til at pærerne i lam
petterne i vagtstuen erstattes af 
sparepærer, da disse brænder døgnet 
rundt i vintersæsonen. 

Punkt 12 Bladet: 
Bella Center "Københavns flydende 
bådudstilling" på Holmen den 27.-30. 
august ønsker at annoncere i bladet. 
Ønsket er imødekommet og materialet 
gives videre til redaktøren. 

Punkt 13. Evt.: 
Janus oplyste, at der indkaldes til stif
tende generalforsamling den 1. sep
tember i "Idrætssamvirke på Amager". 
Ras ville gerne vide, hvordan det gik 
med monteringen af natsænkning på 
el-varmeapparaterne i Ungdoms
huset. Søren bekræftede, at den vil 
blive opsat inden den kommende vinter. 
Mødet slut kl. 2145. 
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 

formand referent 

HAVNEN 
§5 

Ethvert fartøj skal være forsynet med anker, lanterner, nødraketter og ild
slukker samt godkendt svømme- eller redningsvest til hver person om bord, 
hvis det fremgår af almindeligt gældende offentlige sikkerhedskrav. 
Medlemmer, der har fartøj, - også de, der ikke har havneplads i SSF - er 
pligtige til at have ansvarsforsikring for deres fartøjer. 
Kvittering for betalt præmie skal forevises ved udlevering af årsmærke og i 
øvrigt på forlangende af havne- eller sikkerhedsudvalget. 

Forsikring 
Aftalen mellem Codan og Dansk Sejlunion betyder en række kontante fordele 
for medlemsklubberne og deres medlemmer. Der er flere valgmuligheder: 

Kombineret Ansvars- og Kaskoforsikring 
Alle klubmedlemmer i Dansk Sejlunion starter på elitepræmietrin, når de teg
ner en kombineret Ansvars- og Kaskoforsikring hos Codan. Oven i købet med 
15% DS-rabat. Men der er mange flere fordele: 

Yderligere 10% rabat med godkendt tyverialarm i båden 

Yderligere 10% rabat med duelighedsbevis eller anden nautisk 
eksamen 

Præmien på Kaskoforsikringen fastsættes efter bådens fabrikat. 
Tursejlere betaler for tursejlere og kapsejlere for kapsejlere 

Ingen præmiestigning ved skader. Selvrisikoen bortfalder efter 3 
års skadefri sejlads 

Forsikringen dækker sejlads hele året - også vinterhalvåret 

Forsikringen dækker henliggen i godkendt A-havn hele året 

Klubmedlemmer, der tegner forsikringen, får skadefri anciennitet 
overført til Codan 

Forsikringen dækker også, hvis masten bøjes i forbindelse med 
grundstødning eller kollision 

For bådejere med Ansvars- og Kaskoforsikring omfatter aftalen 
også en Ulykkesforsikring 

Forsikringen dækker sejladsom-rådet til 52 grader nordlig bred
de ved sejlads i indre tyske farvande 

Kollektiv Ansvarsforsikring. 
Den kollektive Ansvarsforsikring kan tegnes på kontoret. 

Ansvarsforsikring koster 175 kr. om året i Sundby Sejlforening (1998 pris) og 
betales første gang til kassereren ved tegningen og opkræves herefter sammen 
med kontigentet i marts måned. 

Ved brug af dette tilbud støtter du Sundby S,ejlforening med 50 kr. pr år. 
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Folkebådene i Øresund 
af Brian Frisendahl 

Sejladserne om Øresunds-pokalcup-
pen startede op i høj solskin og 
næsten ingen vind 
Folkebådene i Øresund kæmper 
hvert år om Øresundspokalen. 
I Øresundspokalcuppen indgår 5 
stævner, hvor man kan trække 
dårligste stævneresultat fra. Første 
stævne i 1998 foregik i Hellerup den 
9. - 10. maj. I stævnet deltog 25 
drager (Dragon Cup), 15 Knarr og 8 
Folkebåde. Så i Folkebåd var vi et 
lille sluttet felt, hvor små fejl ville be
tyde, at man kunne slutte sidst - for 
de deltagende både er blandt de 
bedste i Øresund. 

Fra SSF deltog Johnny Jørgensen 
med mandskab fra Kastrup, mens 
undertegnede havde Claus Zastrow 
og Henrik Heger (lørdag) og Henrik 
Green (søndag) med. Så vi var i en 
meget stærk opstilling. 

Om lørdagen skulle vi først starte kl. 
14. Der var ca. 9 m/s fra SSØ. 
Desværre viste dommeren vores 
klasseflag under Knarrernes start
procedure, så vi var flere der start
ede samtidigt med Knarrerne, men 
da dommeren bibeholdt vores 
klasseflag oppe efter startskuddet, så 
nåede alle lige tilbage til næste start
skud. 

For os var starten umulig - i læ af 
alle og vi endte længst ude i den 
strømfuldte suppedas. Med vind fra 
syd og en god strøm imod, så er der 
kun en vej, og det er bagbord halse i 
bund indtil proppen kan holdes på 
styrbord halse. På første opkryds sej
lede vi os fra en sidste til en 4. plads, 
men desværre havde vores værste 
konkurrent Kim Fogde fra Kastrup 
fået et ulukkeligt stort hul, så det var 
alene en 2. plads, der kunne være re
alistisk opnåelig. På lænseren gik vi 
dybt i banen direkte mod proppen, 
og tog 1 båd mere samtidigt med at 
vi øgede markant til de bagfra kom
mende. På 2. opkryds faldt vi i læen 

af nr. 2, for der var kun en vej på ba
nen. Derfra satte vi ham under pres, 
hvorefter han vendte og gik lidt 
mere ud i suppen. Vi så ham faktisk 
ikke mere efter den taktiske brøler, 
og derefter kunne vi sejle vores eget 
lidt kedelige løb - med en markant 
afstand til nr. 1 og nr. 3. Kim Fogde 
vandt sikkert, vi nr. 2 og Betak fra 
Kastrup nr. 3. Johnny Jørgensen slut
tede sidst, hvilket primært skyldtes, 
at de kun var 2 i båden, hvilket er for 
lidt i 9 m/s. 

Om søndagen var solen høj og vin
den meget svag. Vi var mange både, 
der sejlede rundt på banen, mens 
dommeren blev i land med det 
bolchefarvede flag sat. I løbet af 
formiddagen fik Kvindelig Sejlklup 
arrangeret sit stævne færdig 
sammesteds, mens vi blot ventede 
og ventede. Kl. 1330 var mange sejlet 
hjem, mens dommeren valgte at gå 
ud for at få en sejlads hjem. Der blev 
efter et startforsøg skudt udsættelse, 
hvorefter vi omkring kl. 15 blev sat i 
gang. 1. opkryds var ubeskriveligt 
og fuldstændigt tilfældigt: 1. folke
båd rundede 6 minutter før nr. 2 og 
12 minutter før os: Vi rundede sidst 
efter at have blevet luffet op i start
mærket, startet forfra, sejlet os op til 
en 2.plads, hvorefter de andre fik 
luft nede i læen, mens vi ikke fik: Jo 
tak det var en hyggelig dag på 
Øresund - men det blev værre! På 
lænseren fik vi kontakt med de an
dre både igen, og på næste opkryds 
tog vi næstsidste båd. Det lykkedes 
os med hiv og sving at sejle en 4. 
plads hjem (der var kun 6 både 
tilbage i feltet!!), hvilket var nok til 
en samlet delt 2. plads. Den første 
båd, der havde ligget 6 minutter 
foran, blev nr. 3 i mål! Det siger vist 
en del om forholdene. 

Vi var færdige med sejladserne kl. 
1640 (!), og så pegede stævnen mod 
Amager, mens dommeren kunne 
sætte motoren i gang mod Hellerup! 

Det tog os en time at komme ud af 
Svanemøllebugten alene, og hvis 
Claus ikke var sejlet med dommeren 
ind i Hellerup, hvor han tog bilen til 
SSF, og hentede os med en motor
båd, så tror jeg, vi var kommet hjem 
om natten. Vi havde ikke en gang 
mobiltelefon med, så familierne der
hjemme var særdeles utrygge! Vi 
kom hjem kl. 1930, og de af Claus 
hentede Folkebåde/Drager lovede 
ham alle de øl, han kunne drikke 
efter næste torsdagsræs i Kastrup. 
Claus kom ikke på arbejde dagen 
efter! Tak for hjælpen, Claus, og tak 
for lån af motorbåd. 

Var det god dommervurdering at 
sætte en bane op så sent og under 
sådanne forhold? Vi ville nok have 
været ude fra starten af dagen og 
forsøgt at sejle, og så opgivet kl. 13. 
Dommeren valgte anderledes, og det 
er ham, der bestemmer. 
Banemæssigt løste han opgaven til 
UG. 

Når man sejler kapsejlads må man 
tage de dårlige oplevelser med for 
også at få de gode oplevelser. Jeg ser 
frem til de sidste! 

Forstædernes Bank Cup 
Ugen efter stævnet i Hellerup var 
der stævne i Kastrup. Stævnet ind
gik ligeledes i Øresundspokalen. 
Som i weekenden forinden var der 
særdeles svag vind og sejladserne 
blev præget af megen tilfældighed 
bortset fra at vinderen Kim Fogde 
fra Kastrup vandt for anden week
end i træk. Han sejlede i den meget 
lette luft ca. 10% hurtigere end alle 
andre, og givet dette, så er det 
næsten lige meget, hvor man sejler 
hen på banen! 

Vi fik kun sejlet om lørdagen, hvor 
vi hev en 2. og 9. plads hjem, hvilket 
desværre kun rakte til en 5. plads 
samlet, og en foreløbig 2. plads i 
Øresundpokalcuppen. Om sønda-
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gen kom vinden lige efter sejlad
serne var blevet skudt af kl. 1300!! 
For os der ligger i Kastrup var det 
naturligvis en ærgerlig beslutning -
og viser også hvor himmelvid 
forskel der er i dommerbeslut
ninger. Dommeren vidste fra sam
taler med Lufthavnen, at der kom 
vind, og skyerne fra Sverige kom 
tættere og tættere på. Med det er 
dommeren, der tager beslutningen, 
så den respekterer vi. 

Kr. Himmelfartsdagssejladserne 
Hvert år afholder Kastrup sejladser 
på Kr. Himmelfartsdag. I år var der 
ca. 15 Folkebåde til start, og vi for
måede at sejle 3 sejladser i meget 
stærk strøm fra nord og ca. 2-9 m/s 
(!) fra NNØ. Der var muligheder for 
at borge, men til gengæld var der 
mere vind inde, hvor vinden også 
havde en tendens til at løfte på bag
bord halse. Vi fik 3 gode sejladser 
med meget hård kamp om plad
serne overalt på banen og særligt på 
start-linien, hvor strømmen skubbe
de alle ned i bagbord mærke, hvor 
der samtidig var en lille fordel, og 
en fordel hvis man ønskede at 
komme først mod land. Så der var 
en del sammenstød, og 1 båd mist
ede sågar begge struthorn pga. en 
luvbåd, hvorefter han sejlede ind i 
os, som var den mest læ båd nede 
ved proppen, og lå til at få bedste 
start. 

Vi (Tonny, Claus og Brian) lavede 
en 5., 2. og en 1., hvilket i det om
skiftelige vejr rakte til en samlet 1. 
plads, med Kim Fogde og Ole 
Sejlmager på en delt 2. plads. Det 
var tydeligt, at den meget om
skiftelige vind i styrke og retning 
var til fordel for os, fordi båden er 
gearet til meget hurtige skift i trim. 
Folkebåde sejler så ens, at alle detal
jer skal kunne justeres for at få rela
tive fordele. Johnny Jørgensen slut
tede på 5. pladsen. 

Kontoret holder ferielukket i 
hele juli måned. 

Deadline til næste blad er 

Generationsskifte!! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amagerstrandvej 407, 2770 Kastrup 

v/32503017 Fax 32503435 
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AMAGER CUP 98 
af Henrik Gravesen 

Sidste sæson afholdt SSF dette 
stævne for optimistjoller fra hele 
Sjællandsregionen efter aftale med 
østersøkredsens ungdomsudvalg. 
Den grundlæggende tanke bag dette 
arrangement er at de 4 store klubber 
på "Amager kysten" på skift er ar
rangør i lighed med Hempel Cup. 
Det var derfor meningen at Kastrup 
Sejlklub skulle have afholdt stævnet 
i år. 
Af forskellige årsager blot det al
ligevel SSF der sammen med 
Østersøkredsens ungdomsudvalg 
gennemførte dette års Amager Cup. 

Desværre kom strejken lidt i vejen 
og vi var derfor noget sent ude med 
indbydelserne og det kan være år
sagen til at Ynglingene ikke kunne 
stille nok hold til et stævne. 

Langt bedre gik det med resten af 
arrangementet. 
Optimistjoller, campingvogne, telte, 
og børn og forældre trillede lystigt 
ind af porten, mens deltagere fra 
Svanemølle kredsen kom sejlende -
og vi nåede op på 46 tilmeldinger. 

En del af sejlerne ankom allerede 
lørdag formiddag og deltog i en kort 
men god træning i meget let luft og 

I år havde kredsen bedt om en ud
videlse af arrangementet så det foru
den optimisternes regionsstævne 
også skulle indeholde et kreds
mesterskab for Ynglinge, samt et so
cialt arrangement på land. 
Der er desuden fra flere sider - incl. 
sejlerne selv - et udtrykt ønske om at 
lave større stævner, stævner med 
mere vægt på det sociale, samt en 
anden fordeling af timerne på van
det. 
Derfor blev der i hast sammensat et 
Amager Cup med Ynglinge 
kredsmesterskab og optimistre-
gions-trænings lørdag og grillmid
dag-/hygge lørdag aften - og regi
onsstævne for optimisterne søndag. 

masser af sol, mens forældre og an
dre tilskuere hyggede sig på jolle
pladsen. 

Lørdag aften var der ægte grillhygge 
med rigelig god mad og drikke på 
jollepladsen. De sidste slukkede nok 
lidt for sent, for enkelte følgebådssej-
lere var mindre morgenfriske end 
man normalt oplever dem. 

Alt i alt en rigtig vellykket lørdag i 
SSF. 

Søndag var det så tid til afvikling af 
regionsstævnet som er ud-
tagelsesstævne til DM for A-optimi-
sterne. 
Meget svag vind betød at vi måtte 
udsætte 1. start, men til gengæld var 
det perfekt vejr til lidt sol på pande 



pakket sammen og der faldt endelig 
ro over SSF's nordre mole i de tidlige 
aftentimer søndag den 17. maj. 
Et vellykket arrangement var over
stået og vi har da også fået ros fra 
deltagende klubber for et godt 
arrangement der "fungerede ned til 
mindste detalje". 

På vegne af Østersøkredsens 
Ungdomsudvalg og som Stævne
leder vil jeg benytte denne lejlighed 
til at sige SSF, dommere og alle 
hjælpere, der trådte til med kort 
varsel tak for et godt og effektivt ar
bejde og et flot arrangement. 

og lår. 
Hen mod middag var vi endnu ikke 
kommet igang og Stævnelederen tog 
en hurtig beslutning - vi må have 
nogle IS. 
Dommerne ville det blot anderledes 
- for da isene ankom kaldte dom
merne sejlerne på vandet i meget 
tynd luft, men nu var vi jo kommet 
for at sejle, så prøves det skulle det. 
Starten trak stadig ud - så med assi
stance fra forældre med gummibåde 
fik sejlerne serveret is på vandet -
Det var et skaktræk der blev jublet 
over! 
Og når vi så efterfølgende kunne få 
startet sejladserne og faktisk fik gen
nemført 2 sejladser på A-bane og 3 
sejladser på B/C-banen var det jo 
tæt på perfekt. 
Ærgeligt nok blev det vores egne sej
ladsbestemmelser der forhindrede 
os i at gennemføre yderligere en sej
lads for A-sejlerne da tiden løb ud. 

Næstved havde fået oplyst at SSF 
var lidt i tidnød med arrangementet 
og havde medbragt 2 stk flotte gum
mibåde med mandskab så vi fik en 
meget flot hjælp til afvikling af 
søndagens stævne. 

Anmeldte protester blev ikke indle
veret og vi kunne sidst på eftermid
dagen afslutte et godt arrangement 
med uddeling af deltagerbeviser og 
præmier til sejlerne. 

Både, telte, campingvogne m.v. blev 



Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 

Fax 39 29 48 62 

ssssssssnsssxcx 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

^ \ K U l  

/r£ R S V 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

torsdag den 3. september 1998 
kl 19 i Sundby Sejlforening 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Bagerposenavigation! 
Du sejler hen til en kyst og 
finder en by hvor du går i 
havn. I byen går du op til 
bageren og køber et par 
b a s s e r .  P å  p o s e n  d u  f å r  
basserne i kan du læse hvor 
du er, simpelt, ikk'? 
Bageren i Simrishamn tager 
denne form for navigation 
meget alvorligt. 

0414-10082 

SIMRISHAMN 
N 55°33,5' O 14°21,5' 

Trykt på bagerposen fra bageren i 
Simrishamn 

Smørnavigation? 
Hvis du har et bud på hvad det er, så send forklaringen 
til bladet i Sundby Sejlforening. 

Har du hørt 
om andre anderledes former for navigation, er du 
velkommen til at sende en beskrivelse til bladet i 
Sundby Sejlforening. 

Adressen er : Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 
2300 København S 

BÅD l|) DSTYR 
KOM OG SE DE SIDSTE \NYHEDER1 BÅDUDSTYR 

OG SEJLB EKLÆDNING 

VI HAR: INSTRUMENT =R 

BLOKKE/BES -AG OG FITTINGS 
TOVVÆRK 
MALING 
SEJLERTØJ G G MARITIM MODE 
GAVEARTIKL 

KASTRIIPMi: ̂ gAsERVICE 
SALTVÆRKS\̂ "2M^^0rkS STRUP-"/ 
TL1" . 32-S00S04 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

fra medlemmerne 

Det er umuligt, at takke hver enkelt, 
derfor sender jeg jer alle en tak for 
opmærksomheden ved min 60 års 
fødselsdag 
John Damhave 

Det blev en minderig dag, da jeg 
fyldte 60 år og havde 35 års ju
bilæum samtidig. 
Tak allesammen for de mange gode 
gaver og lykønskninger 
Preben Vognmand 
Medl. 417 

i . 

Runde | 
fødselsdage [ 
i juni måned f 

Medl. Navn år 
312 Thomas Brucher Møller 50 

592 Per Rand Hendriksen 50 
960 Lars Jensen 50 
1112 Yrsa Hansen 60 
1215 Anni Ekstrem 60 
601 Kaj Sebens 60 
1225 Ib Schultz 70 

i august måned 
521 Benny Rasmussen 50 
147 Dan Bo Stockmann 50 
1218 Anne Marie Green 50 
763 Jens Jensen 60 
620 John Henning Lauritzen 60 
54 Kurt Sonne 60 
681 Jørgen Christensen 70 
895 Kaj V. N. Christensen 75 

Sundby Sejlforening 

ønsker hjertelig tillykke 
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SØKORTRETTELSER 
CHART CORRECTIONS 

094 Dræet - Lindø 
114(INT1377) Ret symbolet for et kabel til et kabel 

ude af brug /wv 

Amend the symbol for a cable to a 
disused submarine cable /wv /WN 

131 
188 

095 

Riigen N og E 
Tilføj / Insert 

Udtag / Delete 

Saltholm E 

Wk 
1359) 

•:.Wk 
[39,) 

# 

# 

/ 133(INT1333) Tilføj / Insert 

SØKORT OG PUBLIKATIONER 

ca. 55°35,8'N 10° 11,(VE 

(17-457/98) 

Pos. WGS-84 
54°43,98'N 13°37,40'E 

54°44,73'N 13°37,40'E 

54°45,06'N 13°37,49'E 

54°34,50'N 13°53,83'E 
(22-540/98) 

Pos. WGS-84 
55°38,71'N 12°49,80'E 

(17-454/98) 

Officielle danske søkort og nautiske publikatio
ner over danske, færøske og grønlandske farvan
de udgives af Kort & Matrikelstyrelsen og kan 
købes her samt hos forhandlere af søkort m. v. 
og deres eventuelle underforhandlere. 

Ajourførte optryk af søkortene over de danske 
farvande udgives en gang om året. For grøn
landske og færøske søkorts vedkommende gen
optrykkes disse normalt med intervaller p& mak
simalt 5 henholdsvis 2 år. Ajourførte optryk 
annullerer ikke tidligere tryk af samme udgave, 
men af hensyn til det løbende rettelsesarbejde 
tilrådes det brugere at rekvirere de ajourførte 
optryk. Ved større ændringer af kortene udsendes 
disse i en ny udgave, der annullerer den tidligere. 
Gældende fremgår af "Indeks over danske sø
kort". 

Oplysninger om fejl og mangler i søkort og 
nautiske publikationer modtages med tak. 

Da ajourførte kort kan være afgørende for en 
sikker sejlads, anbefales det brugerne at holde 
dem rettede og altid kun benytte seneste udgaver. 

Opmærksomheden henledes i denne forbindelse 
på, at rettelser til søkortene efter udgivelsen fra 
Kort <£ Matrikelstyrelsen, nuJ udføres af bru
geren selv. Kortene er ved udgivelsen rettet til og. 
med det E. f. S. nr., der er anført i kortets neder
ste venstre hjørne. 

VEDLIGEHOLDELSE 
Alle væsentlige ændringer eller nyheder af betyd
ning for den søfarende meddeles ugentlig i 
"Efterretninger for Søfarende" (E.f.S.). En del af 
disse meddelelser kan have betydning for søkort 
og bøgers indhold og bør derfor tilføjes disse 
som rettelser eller som bemærkninger. 

Kort & Matrikelstyrelsen udsender i begyndel
sen af hver måned "Søkortrettelser", der be
skriver de rettelser, som er nødvendige for 
vedligeholdelse af søkortene og publikationerne 
"Den danske Havnelods", Regionale Havne
lodser og "Waypoints i danske farvande". 

"Søkortrettelser" indeholder også en oversigt 
over hvilke kort, der har været rettelser til samt 
de numre af "Søkortrettelser", hvori rettelsen er 
beskrevet. 

Meddelelser om udsendelse af nye udgaver, 
ajourførte optryk og nye kort m.v. bringes 
foruden i E.f.S. også i "Søkortrettelser". 

"Søkortrettelser" og E.f.S. vil være fremlagt hos 
de autoriserede forhandlere. 
Abonnement på "Søkortrettelser" kan tegnes for 
et kalenderår ved henvendelse til: 

Kort & Matrikelstyrelsen 
Detai lhandelskontoret 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 

Telefon: 35 87 50 50 lokal 5304 
Telefax: 35 87 50 68 

Abonnement for levering af 12 numre i 1998 
koster kun 80,- kr. inkl. moms. 

Tegning af abonnement giver ret til at få tilsendt 
de i abonnementsperioden tidligere udgivne 
"Søkortrettelser". Abonnenter vil ved årets 
udløb modtage giroindbetalingskort for ny abon
nementsperiode. 

"Søkortrettelser", der tillige udsendes som bilag 
til E.f.S., forhandles ikke i løssalg. 

si 

Gode ideer 
Som redaktør 

og eneste medlem 
af Sundby 

Sejlforenings 
redaktion, 

arbejder jeg også 
på at gøre 

bladet bedre. 
Derfor vil jeg 
være glad for 

alle hendvendelser 
med gode forslag 
til forbedringer. 

Eller 
endnu bedre, 

vær med i 
redaktionen, 

det vil være en 
betydelig fordel 

for alle, 
hvis der er en 

redaktionsgruppe 
på 5 - 7 personer 

Alle hendvendelser kan ske til 

redaktøren 
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Tilmelding 
til jubilæumssejladsen 

på næste side 

V V - ° 
.11 RiLÆVmSEJIA DS 

•ffi • 8, Aagust 1998 

DJSTAlMCÉKÆPSEJtADS 

Jub i læumssk r i f t e t  e r ,  med  
forsinkelser, nu blevet trykt og 
udleveres til medlemmerne på 
kontoret i åbningstiden. 
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SUNDBY SEJLFOREJYUMGS 

75 ÅRS 

JUBMLÆUMSSEJLÆDS 

1998 

SUNDBY SEJLFORENINGS 
DISTANCEKAPSEJLADS 

AFHOLDES 
DEN 7. - 8. AUGUST 1998 

Jubilæumssejladsen: 
Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler 1997-2000, 
Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, gældende 
klasseregler, samt sejladsabestemmelser og sikker
hedsforskrifter fastsat af Sundby Sejlforening. 

Tilmelding: 
Sendes i god tid til Sundby Sejlforening 

Amager Strandvej 15, 
2300 København S 
- eller på fax: 31 59 35 60 

således at den er Sundby Sejlforening i hænde: 
senest tirsdag den 28/7 1998. 

Deltagergebyr for kapsejladsen kr. 175,-

Reklamer: 
Sejladsen er klassificeret i kategori A-

Sejladsen: 
Distancesejlads med start og mål ud for SSF. 
Følgende mærker indgår i banen. Flakfortet, Hven, 
et udlagt mærke udfor Sletten havn, kompas af
mærkning Tårbæk rev, Pinhættan fyr, Kalkgrunden 
fyr, kompas afmærkning nord for Saltholm. 
Distancen for sejladsen er ca. 62 sømil, og der er 
fastsat en tidsbegrænsning på 20 timer for fuldfø
relse af sejladsen. 

Respitberegning: 
Respitberegning sker efter DH-98 (TA-98). 

Start: 
Starterne søges gennemført således: 
1. start: Fredag den 7. august 1998, kl. 20.00 
Efterfølgende starter: Med 10 minutters mellem
rum således, at startsignalet for forgående start er 
varesignal for den efterfølgende start. 

Præmier: 
Der udsættes præmier for hver 5. tilmeldte båd i 
hvert løb. (En klasse med mere end 5 tilmeldte både 
vil få sit eget løb). Der vil være erindringspræmier 
til de vindende besætninger. 

Præmieoverrækkelse: 
Lørdag den 8. august 1998, kl. 19.00 i Sundby Sejl
forenings klubhus. Der vil i forbindelse med 
præmieoverrækkelsen blive afholdt et stort sejler-
bal med spisning til populære priser. 

Bureau: 
På stævnedagen er bureauet åbent fra kl. 16.00 -
20.00, og onsdag den 5. august fra kl. 18.00 - 21.00. 
Bureauets telefonnummer er: 31 59 35 80. 

Spørgsmål vedrørende sejladsen kan rettes til Erik 
Povlsen tlf.: 32 52 98 89 (bedst mellem kl. 17.00 -
18.00 på hverdage). 

Målebrev eller Klassebevis: 
Gyldigt målebrev/klassebevis skal fremsendes i kopi 
sammen med tilmelding. Både der ikke kan frem
vise gyldigt målebrev/klassebevis, bliver diskvalifi
ceret. 

Bemanding: 
Der skal til stadighed være mindst to personer 
ombord. 

Sejladsbestemmelser og deltagerlister: 
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive til
sendt sammen med deltagernummer før sejladsen. 

Tilmelding til kapsejladsen 

SUNDBY SEJLFOREMHGS 
75 ÅRS 

JUBILÆUMSSEJIADS 
7. - 8. August 1998 

Skippers navn: 

Adresse: 

Postnr.: / By: 

Telefon nr.: 

Sejlklub: 

Min tilmelding er bindende og jeg er indforstået 
med at være underlagt ISAF's Kapsejladsregler 
og alle andre regler, som gælder i SSF Jubilæums 
kapsejlads. 

Deltagergebyr for kapsejladsen kr. 175,- er: 

• vedlagt i check til SSF 

• indbetalt på SSF's giro nr. 7056516 
(kvittering vedlagt) 

HUSK KOPI AF MÅLERBREV SKAL 
VEDLÆGGES TILMELDING!!! 

Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive til
sendt sammen med deltagernummer før sejladsen. 



Sejlerskolen Aktiviteter 1998 
28. juni 
5. august 

7-8. august 
12. august 

15-16. august 
19. august 
22. august 

22-23. august 
26. august 

28-30. august 
6. september 

12. september < 
17. septembe^ 
19. september 
20. september 
3. oktober 
9. oktober 

25. oktober 
28. oktober 
31. oktober 

I 
I 

Saltholmsturen for sejlerskolen I 
Aften kapsejlads 
Jubilæums sejlads I 
Aften kapsejlads 
Oldboys I 
Aften kapsejlads 
Saltholmstur ungdomsafd. 
Weekendtur for sejlerskolen 
Aften Kapsejlads 
Pige/Dame. DM I 
Klubmesterskab 
Fisketuren 

^Seniormøde i Pejsestuen 
Ballad 'Folkebåds stævne 
Forterne rundt 
Duelighedsprøve (praktisk) 
Afslutning på sejlerskolen 
Generalforsamling 
Reception og standernedhaling 
Jubilæumsfest 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

Vi nærmer os nu sommerferien og 
næste blad kommer først til august, 
så lad mig straks benytte lejligheden 
til at ønske alle med tilknytning til 
sejlerskolen en rigtig helsebringende 
og glad sommerferie. 

Den 28. juni, afholder sejlerskolen 
sin årlige "Saltholm Tur", 
forhåbentlig med mange deltagere. 
Vi må håbe at turen i år bliver en 
rigtig Saltholm tur med alt hvad 
dertil hører af særlige oplevelser. 
Som tidligere nævnt, bliver turen 
helt rundt om Saltholm sikkert først 
realistisk igen, mår broen er færdig. 

Selv om mange har sommerferie i 
juli måned, så er sejlerskolen ikke 
indstillet, vi sejler videre i den ud
strækning, der er elever og instruk
tører hjemme. 

Da der, som nævnt, er lang tid til 
næste nummer af bladet udkommer, 
vil jeg allerede her benytte lejlighe
den til at minde om, at den 22-23. 
august afholder sejlerskolen sin 
årlige weekend tur. I bedes derfor 
notere datoen i jeres kalender. 

Desuden vil jeg minde om at SSF 
afholder den årlige "Old Boys" se
jlads den 15-16. august. Her skulle 
sejlerskolen gerne kunne stille med 
et par veloplagte hold. 

Om den tid, som er forløbet siden 
sidste blad, kan det påpeges, at bå
dene er kommet tidligt i vandet i år, 
på grund af det planlagte gravearbe
jde på pladsen. Desværre er dette 
ikke kommet i gang endnu en 
måned efter det planlagte starttid
spunkt. 
På dette grundlag kunne man godt 
frygte kaotiske tilstande på pladsen 
til efteråret. 

Når i læser dette har vi deltaget i 
den årlige familiesejlads, forhåbent
lig med mange hold. 

Desuden har SSF afholdt sin ak
tivitetsdag, forhåbentlig med mange 
nye medlemmer til følge. 

Med venlig hilsen 

Kent W. Nielsen 
skolechef 

ombord  så  
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Flliggerfarver on: 

Sundby Sejlforeninq dq all^medierrlfnerne 
;ke 

5 års 

Flligger 
-4 

Vores forretninger 
tapet til dig 

Forretningerne i Holmb 

o 

nar 

Kom ind og få den 

siacjs maling og 
re 

1 

e dg Mollegade 
vejledning, 

ips og ideer. 

Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. 

Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Besty relsesværelset 31 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 31 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen ..32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring ..32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff . 31 59 82 80 

Kasserer: 
Jørgen Rindal .32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 
Holger Nielsen 

..31 59 49 24 

..32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen ..31 57 13 40 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 97 64 18 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 31 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 

Målere: 
Jan Simonsen 
Lars Schaldemose 

22 90 06 36 
31 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@private.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
M næste blad er: 

^sj^jden 1ste i måneden. 

S SF-Seniorerne 

Fem friske fra seniorerne. 

Ja så kom vi på 
besøg på 
Trekronerfortet. 

Det blev en god tur 
med mange gode 
oplevelser både på 
kanalture og på 
fortet. 

Vejret var ikke det 
bedste man kunne 
tænke sig, men for 
det raske "sejlsports
folk" var det ingen 
hindring. 

Desværre var der 
kun mødt 6 person
er op, til trods for at 
mange gav udtryk 
for at de ville delt
age. 

Dette lave deltager
antal har givet mig 
stof til eftertanke. 
Arrangementer med 
SSF- Seniorerne skal 
nok foregå på hverdage, desværre vil jeg selv være forhindret i at deltage, da 
jeg jo stadig må gå på arbejde, men der er jo ingen hindring for arrange
menter. 
Spørgsmålet vil vi tage op ved næste møde den 17. September 1998 kl. 19.00, 
hvor alle interesserede møder OP med gode ideer for vinterens aktiviteter. 

Hilsen Else 

Motiv fra Trekronerfortet 

•n 
5 
"O > 
JJ 
X m a> 

O 
•n 
5 
•o > 
33 
* m 
5 
z 
o 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

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

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

SMOfTsettruk 

3251 71 79 
v/ Tina og Seren Meller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 
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Aktivitetsdagen 1998 
På en af sommerens bedste dage og 
lige op til sommerferien - bedre ram
mer kunne vi næsten ikke få til dette 
arrangement. 
Over 400 gæster, mere end 10 nye 
medlemmer og frem for alt stor 
interesse og engagement hos 
medlemmerne var en klar under
stregning af aktivitetsdagens succes. 

Mange har før og siden spurgt hvad 
formålet egentlig var? - Tja, SSF har 
omkring 1000 medlemmer som hver 
især har deres specielle interesseom
råder - og det er jo netop det, der gør 
Sundby Sejlforening så speciel. 
Der var vel ikke ét formål, men 
snare mange - SSF er alsidig og det 
skal vi værne om, vi skal ikke 
tilsløre dette forhold, men åbent 
præsentere de mange muligheder 
SSF giver - både for vores egne 
medlemmer og for vores naboer 
uden for hegnet. 
Ingen kan benægte at SSF viser vejen 
frem når det drejer sig om 
alsidighed og accept af forskellige 
interesser - Se blot på de mange 
store havne i Øresundsregionen 
hvor klubberne deles op fordi inter
esserne ikke kan forenes! 
SSF har 75 år 
jubilæum i år; 
Nu har vi vist 
hvem vi er og 
hvad vi står 
for - og så har 
vi tilmed fået 
nye medlem
mer, der kan 
være med til 
at holde gang 
i aktivitet
sniveauet -
det er jo ikke 
så skidt end
da! 

kunne notere flere nye medlemmer 
inden dagen var omme. 

Sej lerskolen var konstant på vandet 
med interesserede gæster og flere 
private både var ude med vindere af 
private sejlture - et lille ekstra 

pladsen. Ungdomsafdelingen havde 
nye optimister på vandet og en del 
af den kommende ungdomsgenera
tion fik luft under vingerne i 
klubbens følgebåde. 

Enkelte medlemmer og gæster fik 
lejlighed til at 
a f p r ø v e  
klubbens sur-
fgrej, så der i 
den kom
mende tid 
kan forventes 
en stigende 
aktivitet også 
på dette 
område. 

Legepladsen, 
der i dagens 
a n l e d n i n g  
havde både 
u d d a n n e t  

Røgelauget var nok det mest besøgte 

arrangement organiseret med stor 
hjælp fra Meka Møbler, Station 
Amager (Radio Amager) og 
Søndagsavisen. 

Som 
var 

ventet 
det 

Røgelauget og Loppemarked, der 
trak de største menneskemængder 
til sig, men næsten alle aktivitetsom
råder havde besøg og kontoret 

Loppemarkedet og Hoplapigerne 

Kapsejladsafdelingen gennemførte 
over hele dagen en Match Race 
kapsejlads, hvor Station Amager 
sendte de lokale sejlere ned på 2. 

overvågning 
og under

holdning, blev flittigt benyttet. 

De teoretiske indendørsaktiviteter 
blev noget forbigået, men det er jo 
også mest vinterarrangementer, så 
det var nok hvad man kunne for
vente når nu vejret var med os. 
Til gengæld var der god mulighed 
for at høre vores altid aktive 
Hornorkester i aktion flere steder på 
havnen. 

En dejlig sommerdag i SSF, der gav 
overarbejde til Tina i klubhuset, 
kunne afsluttes nogle timer senere 
end beregnet. 
Jeg vil således sige både tillykke 
med en godt arrangement og tak for 
indsatsen til de mange medlemmer 
der trak det store læs - og ikke 
mindst til pigerne i Bureauet der, 
trods manglende information, 
sikrede sammenhæng i tingene, da 
jeg selv måtte på vandet med gæster. 

Måske skulle vi overveje at bygge 
videre på ideen? 
Henrik Gravesen 
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mandag den 22.. juni 1998 

Afbud fra Kim Petersen. 

Punkt I Protokol: 
Intet. 

Punkt 2 Beretning: 
Else og Jens har haft møde med 
sagføreren i bosagen efter Henning 
Hoielt. Sagen tilstræbes afsluttet 
sidst i august. 
Indtil udgangen af august har to 
medlemmer fra jolleafdelingen af 
bestyrelsen fået lov til at sejle med 
enkelte udvalgte elever fra Kofoeds 
skole i deres wayfarerjoller. 
Da ejeren af en klubben uvedkom
mende båd, der er blevet placeret i 
havnen, ikke har reageret på flere 
henvendelser, bliver sagen nu over
givet til en advokat. 
Et slettet medlem har efterladt sin 
båd på klubbens område. Da ved
kommende ikke har reflekteret på de 
sædvanlige henvendelser, vil båden 
nu blive taget på land og sagen over
givet til en advokat. 
På grund af en meget kort ind-
kaldelsesfrist var deltagelsen i det 
seneste kredsmøde meget beskeden. 
I anledning af at der er planer om at 
pålægge ældre lystbåde en afgift på 
forsikringspræmierne, bedes redak
tøren i bladet opfordre alle fartøjse
jere i SSF, der har fået et "alderstil
læg" på præmierne, til at henvende 
sig til bestyrelsen så der kan dannes 
et overblik over antallet. 
Skive Lystbådehavn har udtrykt 
utilfredshed med at der opkræves 
særskilt elafgift i havne, der er 
tilsluttet frihavnsordningen. I SSF er 
afgiften en miljøafgift, som vi 
fastholder. 
DIF bliver beskåret i tipsmidler, 
hvilket kan indebære en kontingent
forhøjelse til DS. Vi afventer hvad 
der videre sker. 
Fra kredsen er der ønske om et 
match-racecenter på Amager med 
J22 både. Interessen for et sådant til
tag skal undersøges blandt kredsens 
unge bl.a. via klubbladet. SSF stiller 
følgende betingelser for at ville med
virke: Der skal være deltagere nok. 

Projektet skal køre i sig selv 
økonomisk og der skal være 
tilstrækkeligt med sponsorer. 
Øresundskonsortiet meddeler at 
renden flyttes 1200m mod vest fra 
16. juni og at der vil ske endnu en 
ændring kort tid herefter. 
Meddelelserne opslås i klubhuset 
som aftalt. 
"Skrivebordssejladserne" i Lynetten 
har været vellykkede. 
Aktivitetsdagen forløb fint. Der blev 
ydet en flot indsats af alle og anslået 
havde vi omkring 500 gæster, hvoraf 
mange var ude at sejle. 
Restauratøren har fået tilladelse til at 
hæve ølprisen med en krone. 
Det præciseres, at al post til forenin
gen, uanset hvem det er stilet til, 
skal over formandens bord. 

Punkt 3 Havn og plads: 
Udvalget har planer om at rydde op 
i masteskuret. 
Pladsen foran skuret er gennemgået 
og hegnet bagved repareret. 
Da det er konstateret, at vore gæster 
ulovligt tømmer tankene fra bådenes 
kemiske klosetter i toiletterne på 
pladsen med forstoppelse af disse til 
følge, foreslår udvalget, at der 
opsættes en særlig tank til formålet. 
Bent Knudsen kontaktes så 
mulighederne kan undersøges. På 
toiletbygningerne opsættes et skilt 
med forbud mod tømningerne. 
Udvalget, der skal udforme opslaget 
og arbejde med at gennemse 
ansøgninger til stillingen som plads
mand, består af havneudvalget, for
mand og næstformand. Desuden 
ønskes Bent Knudsen og Flemming 
Voss inddraget. På et møde i begyn
delsen af august fastlægger udvalget 
profilen. Ansættelsen foretages af 
bestyrelsen. 
Indtil en evt. ansættelse udføres 
arbejdet med frivillig arbejdskraft. 
Undtaget er optagning af både. 
Et træ på plænen foran bådene er 
råddent. Det vil blive fjernet og et 
nyt plantet. 
Janus har hængt "kuffertmærker" op 
i masteskuret så medlemmerne kan 

afmærke deres grej, som de har pligt 
til. 
Birgitte Akkerman kontaktes m.h.t. 
et genoptryk af de dansksprogede 
brochurer med oplysninger til vore 
gæster om havnen. 
Et medlem, hvis båd er under reno
vering på klubbens område, 
tilskrives. 
Gravearbejdet er begyndt på nordre 
plads. Herefter fortsættes på søndre 
plads og til sidst kanalen. 

Punkt 4 Klubhus: 
De indhentede beregninger og skit
seforslag til renovering af taget ko
stede 20.000 kr. Arbejdet er nu stillet 
i bero. 
Lampetterne til restauranten 
opsættes snarest. 
Restauratøren ønsker nye gardiner i 
restauranten og har tilbudt at betale 
halvdelen selv. 
Bestyrelsen synes det er en god ide, 
og restauratøren vil nu undersøge 
mulighederne og komme med et 
tilbud. 

Punkt 5 Fester: 
Indbydelserne til Jubilæumsfiske-
turen den 12. august udsendes nu til 
Østersøkredsens klubber. Den 
annonceres også i bladet. 
Nytårsaften 1999/2000 meddeles 
allerede nu i bladet. 

Punkt 6 Sejlerskolen: 
Det nye skur er næsten færdigt og 
giver en 100% pladsforøgelse. Det 
overvejes at lave en forbindelse 
mellem de to skure. 
Lås og nøgler bestilles inden for
mandens ferie. 
Sejlerskolen havde tre deltagende 
hold i familiesejladsen, heraf et hold 
i øveballen og to pigehold. 
Sejlerskolens arbejde går planmæs
sigt. 

Punkt 7 Ungdomsafdelingen: 
Feriebørnene fra Tjernobyl besøger 
os den 4. juli. Nogle af klubbens 
medlemmer har på eget iinitiativ 
indsamlet et stort beløb blandt 

4 



Lovtidende A 
Hæfte 115 Nr. 556 1998 Udgivet den 11. august 1998 

3. august 1998. 3251 Nr. 556. 

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. 
i visse områder i danske farvande 

medlemmer og gæster i havnen. Dette 
beløb går ubeskåret til feriebørnene. 
Søværnet har afleveret den lånte YD 126 
i fin stand. 
Afdelingen er meget tilfreds med forlø
bet af "Åbent hus"- dagen. 
Undervisningen holder sommerferie fra 
29. juni til 3 august. Der er otte 
Optisejlere om mandagen og fire om 
torsdagen. Derimod kniber det med 
deltagere til Ynglingene, hvor man kim 
kan stille med knap to hold. 

Punkt 8 Jollen 
Sommerens aktiviteter vil blive omtalt i 
bladet samt på opslagstavlen i jollehuset. 

Punkt 9 Kapsejlads: 
Afdelingens PC'er er kaput En ny koster 
anslået kr.12.000. Basse kontakter Axel 
Brask med henblik på anskaffelsen af en 
ny-
Aktivitetsdagens matchrace forløb godt. 
Især var det en succes med den 
etablerede radioforbindelse til land via 
SSF's kanal. Vinder blev Meka Møbler. 
I familiesejladsen fik de 17 deltagere en 
fin dag. 
Et forslag om en "Veteransejlads" den 10. 
oktober med efterfølgende spisning af 
gule ærter vil blive annonceret i bladet. 

Punkt 10 Motorbåde: 
Intet. 

Punkt 11 Sikkerhed: 
Der opsættes en redningskrans på 
broen. 

Punkt 12 Bladet 
Det er vigtigt at aktivitetsdagen bli-ver 
omtalt. 

Punkt 13 Evt: 
De kun seks deltagere i turen til 
Trekronerfortet fik en meget kold, men 
spændende tur. 
Onsdag den 24. ds. holder Holm-blads-
gades Kvartersløft et møde med arkitek
ten fra vores skitseprojekt fra nordre 
mole. Han er hyret af Kvartersløftet og 
vil på mødet redegøre for muligheder 
og forslag i forbindelse med kvarter
sløftet. 
Regnskabet for legepladsen er ved at 
være afsluttet. 
Mødet slut 22.15 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
formand referent 

I medfør af § 5, stk. 4, og § 6, stk. 3, i lov om 
skibsfartens betryggelse, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 587 af 29. september 1988 og efter bemyn
digelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 
1995, fastsættes efter samråd med Fiskerimini
steriet og Forsvarsministeriet: 

Kapitel 5 

ØSTERSØEN 

Forbud mod sejlads 

§ 12. På grund af udlagte miner og andre 
sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i 
nedennævnte 3 områder ved Bornholm: 
1) En cirkel med centrum i 55°02,414. -

14°37,9'0. og radius 0,5 sm. 
2) En cirkel med centrum i 55°04,7U. -

15° 14,2'0. og radius 0,3 sm. 
3) En cirkel med centrum i 55°21,114. -

15°07,5'0. og radius 0,3 sm. 

Kapitel 6 

SUNDET 

Sejladsforbudfor fritidsfartøjer 

§ 13. Ud for Helsingør Statshavn er der etab
leret et forbudsområde begrænset af en linie gen
nem følgende positioner: 
1) 56o02,19H. - 12°37,32'0., Kronhoved. 
2) 56°02,19U. - 12°37,48'0. 
3) 56° 02,0574. - 12°37,48'0. 
4) 56°01,8414. - 12°37,20/0. 
5) 56°01,84U. - 12°36,59'0., kyst. 

Stk. 2. Indenfor det i stk. 1 nævnte område, se 

bilag 1, er al sejlads med fritidsfartøjer forbudt. 
Undtaget fra forbudet er fritidsfartøjer over 15 
m, der har fået havnens tilladelse til anløb. 

Forbud mod ankring, fiskeri og ophold m.v. 

§ 14. For at sikre den fri udsejling fra Køben
havns Lufthavns redningshavn og besejlingen af 
havnen for katamaranfærger er det forbudt at op
holde sig indenfor et område begrænset af Ama
gers østkyst og en linie gennem følgende posi
tioner: 
1) 55°36,8114. - 12°40,88'0. 
2) 55°36,76'N. - 12°41,08'0. 
3) 55*36,6114.- 12°41,13'0. 
4) 55° 36,6214. - 12°40,88'0. 
jf. område A i bilag 2. 

Stk. 2. Af hensyn til faren for kollision mellem 
fugle og fly under indflyvningen til Københavns 
Lufthavn er det forbudt at drive enhver form for 
fiskeri samt at rense fisk inden for et område be
grænset af en linie gennem følgende positioner: 
5) 55°37,9514. - 12°40,58'0. 
6) 55° 38,2714. - 12°41,05'0. 
7) 55°38,2014. - 12°41^0'0. 
8) 55°37,8814. - 12°40,74'0. 
jf. område B i bilag 2. 

§ 15. På grund af tilstedeværelsen af kabler i 
Sundets nordlige del forbydes det at ankre uden 
bydende nødvendighed samt at foretage sand
sugning eller optage sten i det område, der er be
grænset af en linie gennem følgende positioner: 
1) 56° 05,3814. - 12°30,26'0. 
2) 56° 05,6711. - 12°30,49'0. 
3) 56°06,7114.- 12°32,81'0. 
4) 56°04,2614. - 12°37,09'0. 
5) 56°03,2514. - 12°37,2rØ. 

Stk. 2. Såfremt et skib eller fartøj er ankret i 
det i § 15, stk. 1, nævnte område, må ankret kun 
lettes efter anvisning fra Sundets Marinedistrikt. 

Kapitel 7 

SAMTLIGE DANSKE FARVANDE 

Positionsangivelser 

§ 16. Positionsangivelser i denne bekendtgø
relse refererer til datum WGS 84. 

Regler for transport af ammunition 

§ 17. Skibe, der transporterer ammunition, 



Ny forening i central rolle 
Af Jan Andersen, Projektgruppen Idrætssamvirket 

En ny forening ser forhåbentlig dagens lys 1. September. 
Ved dåben navngives foreningen Idrætssamvirket Sundby, Christianshavn og Islands Brygge. 

At der barsles med en ny forening er 
der for så vidt ikke noget usædvan
ligt eller epokegørende ved. 
Danmark er jo nærmest verdens
berømt for evnen til at oprette 
foreninger for hvad som helst. Men 
en forening som Idrætssamvirket 
kan komme til at spille en helt cen
tral rolle for udviklingen af fremti
dens idrætsliv i vort område på 
Amager. 

Vejen til indflydelse og penge 
Hvorfor nu det? Fordi idrætslivet 
typisk er præget af en hel skov af 
forskellige klubber, der primært er 
organiseret og orienteret om deres 
egen idrætsgren. Det være sig fod
bold, håndbold, badminton, bok
sning, karate, vægtløftning, dans 
eller basketball. Og typisk hvor hver 
idrætsgren, så dyrker ledere og de 
aktive i hver klub udelukkende de 
særinteresser, der knytter sig til 
deres egen sportsgren og klubben. 
Enhver, der deltager i en idrætsklub, 
kender til ritualer og den kultur, der 
findes i hver klub. Undertiden kan 
klublivet minde om en indianer
stamme, hvor alle danser om den 
samme totempæl, ofte er i strid med 
nabostammen og alt for sjældent 
bekymrer sig om jage efter de 
samme mål. 
Opsplitningen i en uoverskuelig 
underskov af mindre og konkur
rerende klubber stiller idrætslivet i 
en svag position, når det gælder om 
at arbejde for fælles interesser. Her 
gælder den gamle sandhed om, at 
sammenhold gør stærk. Der findes 
m.a.o. intet redskab til at varetage 
idrætslivets interesser på et mere 
overordnet plan. Det gælder også 
for vort område. Hvem skal kæmpe 
og arbejde for flere penge, bedre og 
større idrætsanlæg til idrætslivet 
vores område? Sikre gode mulighed
er for at sluse børn og unge ind i en 
idrætsaktivitet? Hvem skal sikre, at 
vi vinder indflydelse, når pengene 
ruller og de store beslutninger for 
udviklingen af idrætslivet i vort 
område træffes? 

Ønsker forhandlingspartner 
På den anden side af bordet, og det 
gælder primært store idrætsorgani
sationer som Danmarks Idrætsfor
bund, Danmarks Gymnastik og 
Idrætsforbund, Københavns 
Kommune og Københavns Idræts
anlæg, der savner man også en 
velorganiseret partner som mod
spiller. Derfor har en række person
er fra arbejdsgruppen Kultur og 
Idræt under Kvarterløft sat sig som 
mål, at samle klubber og idrætsor
ganisationer i Sundby, Christians
havn og Islands Brygge for at stifte 
en forening, der skal arbejde for, at 
idrætslivet vort område taler med én 
stemme og derfor står langt stærkere 
i forhandlingerne om bedre forhold 
for idrætslivet i vort område på 
Amager. Her er vi nemlig ekstremt 
underforsynet med gode og tids
svarende idrætsanlæg. Så de har 
nok at tage fat på, når den nye fore
ning er stiftet. 
Som første skridt udgiver projekt
gruppen Idrætssamvirket en folder, 
hvor områdets idrætsledere inviteres 
til en stiftende generalforsamling for 
Idrætssamvirket Sundby, Christians
havn og Islands Brygge den 1. 
September 1998. Idrætssamvirket 
stiftes primært for at vinde politisk 
indflydelse og for at løfte alle de 
opgaver, som den enkelte klub eller 
organisation ikke magter eller inter
esserer sig for. Idrætssamvirket 
definere sig altså som en bred og 
demokratisk funderet organisation, 
hvor mindre klubber får lige så 
megen indflydelse på beslut
ningerne, som de store klubber. 

Service og nye ideer 
Ud over at vinde indflydelse på 
fremtidens idrætsliv i Sundby, 
Christianshavn og på Islands Brygge 
er det også hensigten, at idræts
samvirket skal sørge for en bedre 
servicering af idrætslivet, at bane 
vejen for nye aktiviteter og ideer, 
køre kampagner for idrætslivet, 
informere presse og medier og 
formidle et samarbejde på kryds og 

tværs i det område foreningen 
dækker. På længere sigt vil 
idrætssamvirket kunne yde hjælp 
med ansøgning om fondsmidler, 
sponsormidler, træningsfaciliteter, 
information, kontorfaciliteter og pro
filering af de lokale klubbers og 
deres aktiviteter. 

Base i Jemtelandsgade 
Det er tanken, at idrætssamvirket 
skal base sammen med sekretariatet 
for Kvarterløft i Jemtelandsgade 3, 
hvor det er målet at opbygge en 
form for administration og servicer
ing af idrætslivet. Endelig er det 
målet, at idrætssamvirket finder 
midlerne til at ansætte en person, 
som vil kunne være primus motor 
for de aktiviteter idrætssamvirket 
sætter i søen. Det gælder også den 
uformelle dyrkelse af idræt for børn 
og unge på gaden, hvor der flere 
steder i København har været gode 
erfaringer med at etablere mobile 
idrætsanlæg og stille containere med 
idrætsudstyr til rådighed for de 
unge i et kvarter. 
Er du selv idrætsudøver, eller del
tager du aktivt i klublivet, så har du 
også en helt klar interesse i, at der er 
en repræsentant for din idrætsklub 
på den stiftende generalforsamling 
for Idrætssamvirket Sundby, 
Christianshavn og Islands Brygge 
den 1. September 1998 kl, 19.00 i 
Jemtelandsgade 3. 

viser også 

sin interesse for for den nye 

1. 

Janus repræsenterer også S SF i 

forbindelse med 
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Britt af S.S.F. 
Så kom endelig den store dag hvor 
Motorbåden Britt af S.S.F. efter 8 år i 
dok atter stod til søs. Ib behandlede 
dog den "ældre dame" godt, hver 
sommer blev hun malet og lagt ned 
på sin plads i havnen. 
Vi var mange der stod på kajen og 
ventede spændt på opstarten, ville 
det blive i dag at "Britt" skulle sejle 
ud af havnen. 
Det blev det, efter et par startforsøg 
startede hun elegant op, og alle os 
der havde stået og holdt vejret af 
spænding, kunne puste ud. 
"Britt" gled ud af havnen efterfulgt 
af kanonskud og tuden fra adskil
lige både, en værdig hilsen til en 
ældre "dames" comeback. 
Båden der kom i familiens eje 1957, 
blev drevet frem af en Bur-Wain 
motor bygget i 1940. 
Båden overtog Ib fra sin far Svend 
Aage i 1988, efter at have sejlet sam
men med ham i alle årene. Ib's 
lillesøster Britt havde lagt navn til. 
1 1990 ville den gamle motor ikke 
mere, men bare tanken om at der 
skulle ligge en ny motor i hans båd, 
kunne Ib ikke bære, så han beslut
tede sig for at renovere den gamle 
motor, koste hvad det koste ville, og 
det kom det til. 
Alle reservedele nye som gamle 
skulle findes eller laves, det blev en 
svær opgave, men Ib holdt ud, det 
samme gjorde Ellen. 
Motoren var stillet op i en kælder i 
hans søster og svogers hus, et rigtigt 
muremesterhus, der måtte bestå sin 
prøve den dag hvor han endelig 
skulle prøvestarte motoren, hele 
familien troede at huset vil ramle 
sammen, sådan lød det da maskinen 
kom i gang, men den kørte og huset 
holdt, så alle besværligheder blev 
glemt. 
Båden kunne have været sejlklar for 
2 år siden, men det nye instrument
bræt som Ib møjsommeligt havde 
bygget op, blev stjålet fra ham, 
(hvem kan dog være så tarvelig). 
Dagen den 26. Juli 1998 blev til en af 
de dage som vi Sundbyer vil huske. 

Else 

Generationsskifte! ! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amagerstrandvej 407 , 2770 Kastrup 

ri/. 32503017 Fax 32503435 
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Praktiske oplysninger 
Billetter kan købes/bestilles hver torsdag i 
kontortiden fra torsdag den 3 september. 
Prisen er, efter tilskud fra foreningen, sat til 
245 kr. stk. Der vil ikke forekomme 
børnebiletter. 

Billetbestilling pr. telefon vil være bindende 
og der vil på kontoret være opstillet en 
tavle, så man kan følge med i bordbestillin
gen og se de ledige pladser. 

Efter middag og revy vil der være dans til 
det store orkester, gæsterne ved bordene 2 -
3 - 4 - og 5 vil blive flyttet til tilstødende 
lokale, pladsen her vil blive benyttet til afte
nens dansegulv. 

Der er plads til 280 gæster i det store lokale, 
samt mulighed for et ukendt antal gæster i 
de tilstødende lokaler, men hvis man vil 
sikre sig en god plads i det store lokale, 
anbefales det at være tidlig ude med bestill
ingen. 
Da der sikkert er mange der ønsker at sidde 
sammen, var det måske en ide at konferere 
med hinanden og afgive en samlet bestill
ing. 

Revyen foregår efter hovedret og dessert. 
Der vil være en pause midt i revyen, hvor 
der kan købes forfriskninger 

Udover vinen i menuen skal man selv købe 
drikkevarer. 
Priser: 

Vand kr. 12 
Flaskeøl kr. 17 
Fadøl lille kr 15 
Fadøl stor kr 20 

Priser på vin og spiritus: 
Spørg tjeneren. 

Ved den store Jubilæumsaften vil bordopstillingen 

være som vist på tegningen. 

PS 
Endnu engang: 
Se at komme i gang med bestillingen, ingen 
ved hvor hurtigt der vil blive udsolgt!!!! 

Else og Vagn 
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Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

© n TCr 

oo / 
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Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

»kredsen indbyder alle, i 
li sseret i at sejle Match-race 

19 i Sundby Sejlforening 

et Match- , 

@1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Familiesejladsen den 14. juni 
Vejret var perfekt til dagens sejlads, blå himmel og 3-4 sek m. vind, 
det var et rigtigt dame vejr. Vi startede med skippermøde og en 
enkelt øjenåbner, det var også nødvendigt for en af ljælperne, Der 
først var kommet til køjs kl. 5.00, men han var kun til vand. 

Der skulle sej les to omgange på en udlagt bane med forskel mellem 
mærkerne, således at de små både sejlede en kort bane og de store 
både en lidt længere bane, dette skulle give en mulighed for at jus
tere banen, så alle både kom samlet i mål, det lykkedes (næsten). 

Efter skippermøde og div. forberedelser med oppustning af mærker, 
læsning ag ankre og forplejning, ventede vi på Tyveknægten, 
pigerne skulle sætte sejl, og det lykkedes, vi kom ud og fik lagt en 
bane med hjælp af Claus og Tonny. Starten gik næsten uden tyvs
tart, Tyveknægten må sætte pris på dommerens Lord Nelson 
kikkert. 

Efter et par timer kom bådene i mål, som de første Hanne og Poul 
Zastrow, Hanne har været i træn-ingslejr, Mette Green som nr. to. 
Efter sejladsen var der traditionen tro fælles spisning på søndre side, 
og dommerne trak sig tilbage for at filosofere over en smørre
brødsseddel samt måltagningslisten imedens de ventede på de to 
kyssepiger der var engageret i dagens anledning. Efter en halv times 
venten ankom der et på labre sild og præmieoverrækkelsen kunne 
begynde. Der var dog en irriterende ting ved kyssepigerne, de 
beklagede sig over de ubarberede præmietager. 

Alle de flotte præmier var sponsoreret af Kastrup Marine Service og 
Fliigger Farver, og det skal de have en stor tak for. 

Vindere af familiesejladsen blev som før omtalt Hanne og Poul 
Zastrow, det var godt gået Hanne. 
Nr.2 Mette Green med hele familien minus den yngste, der var 

erstattet af Birgitte. 
Nr. 3 Dan Knudsen med sine to topsejlere. 
Nr. 4 Ivan Fris med frue. 
Nr. 5 Svend Malm med veteran mandskab. 
Nr. 4 og 5 deltog desuden i et specielt formel I løb for motor sejler. 
Nr. 6 Tyveknægten, eneste pigebåd, de vandt Svend Malms 

vandrepokal for bedste pigebåd med Ulla ved roret og 
Hanne uden skåneærmer. 

Nr. 7 Xanthippe med ynglingsejler Benjamin ved roret. 
Nr .8 Astrid med sin skipper. 
Nr. 9 Willy Hansen 
Nr.10 Erik Offenberg Efter sejladsen 

Nr.ll Karl Steffensen 
Nr.12 Tage Woltemas 
Nr.13 Graes 30 
Nr.14 øveballen 
Nr.15 Spidsgatter 
Nr.16 Hans Guldager (Presse båd) derfor den megen tid på banen. 
Nr.17 Sagitta 20 Per og Grethe som havde problemer med deres fok, og måtte udgå, dec fik enpræmie før det gode forsøg. 
En stor tak til sejlerne for en god sejlads og uden protester. Samt en stor tak til vores sponsorer for 
de dejlige præmier. 
Med sejler hilsen 

Erik Povlsen 

Præmieuddeling 
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KAPSEJLADS ! 
VETERAN SEJLADS 

For køkkenkrydser / standartbåde / ims / ms/ hmf. 

Den 10 /10.98. kl 10,00. Starter vi med et skipper møde i skipperstuen. 

Efter indtagelse af lidt opkvikkende væske starter vi en sejlads som 
bestemmes af vindretningen den pågældende dag. 

Når alle startende både er vel ankommet i mål er der fælles spisning 
klubhuset hvor Tine har kogt en halv gris sammen med nogle få ærter 

Der vil blive præmie overrækkelse imellem spisningen og spisningen 

Start gebyr ca. 60.kr pr deltager inklusive sejlads. Prisen er ikke fast på 
grund af man ikke kender dags prisen på medister pr.m. 

Sejladsbestemmelser: 
Skipperen skal være fyldt 50 år yngre besætnings medlemmer kan deltage 
som gaster men må ikke være yngre end 30 år da der gives handicap for 
alder, og det er skipperens ansvar at holde styr på knægtene. 
Deltagelse med damer i sejladsen og fællesspisningen medfør 
diskvalifikation. 

Sejladsledelsen 
Syn på pladsen 

BACHER 
SCHILDER 

Nyåbnet HH0 HellyHansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 

Københavns største og flotteste udvalg 
o 

pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 

• T" TF Tjl 
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Årtusindskiftet nytårsaften 

 ̂1999 - 2000 
Tina og Sundby Sejlforeni 

vil i forening arrangere 
et nytårsbal i klubhuset* 
sk at reservere d 

kal ønske hinan 
t nye årtusinde, 

i bladet senere. 
Hilsen Tina og Else. 

iy 

I 

Sundby Sejlforenings jubilæumsfisketur 
Kpgn 12. september 1998 

Så er det atter 
tid for vor store årlige fisketur, 

Vejningen foregår 
"Prampladsen". 

pa 

som vi igen i år åbner for hele 
østersøkredsens medlemmer. 

Vi holder skippermøde og 
morgenbøn kl. 900 

i Greenhouse, hvor vi også 
køber fisketegn af kr. 10.-. 
Husk at gemme billetten, der 
er lodtrækning under midda
gen for dem der er til stede. 
Startskud kl. 1000 ved kanon
skydning. 
Klokken 1500 skal alle være i 
havn. 
Kl. 1530 begynder vejning af de 
rensede fisk. 

LJ7, 
Præmierne til 
k o n k u r r e n c e n , /  
små som store, vil alle 
være sponsorpræmier. 

Efter endt vejning er der fæl
lesspisning og efterfølgende 
præmieuddeling i klubhuset. 
Spisning begynder ca. 1830. 

Billetter til middagen købes 
hos Tina, menu: 

Skipperlabskovs 
pris 45 kr. pr. kuvert. 

Andet mad kan selvfølgelig 
bestilles til restaurationens 
almindelige priser. 
Musikken til dansen sørger 
Jens Svendborg for. 

I anledning af jubilæet syntes 
vi, at hele familien skal kunne 
deltage, vi laver derfor skatte
jagt på havnen for de børn og 
mødre, der ikke har lyst til at 
tage ud og fiske. 

Hilsen Kim og Else 

O 
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Kort & Matrikelstyrelsen 

SØKORTRETTELSER på internettet 

Nu kan du også finde Søkortrettelser på Internettet. Se Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside: 
www.kms.dk 

138 
132(INT1332) 

139 
132(INT1332 

141 
134(INT1334) 

142 
134(INT1334), 
plan 

Sjollen og Lommabukteii 
Erstat / Replace Q.Y 
med/by Fl(5)Y.15s 

Drogden 
Flyt fra 1) til 2) 
Move from l) to 2) 

Flyt fra 3) til 4) 
Move from 3) to 4) 

Iso.2s 

4Q.G 

Flyt fra 5) til 6) 
Move from 5) to 6) ^Q.R 
Udtag "Saltholm Passage 7,6 m 
Afmærket" og tilføj "West Passage 

7,7 m Afmærket" som vist på kort
udsnittet. 
Delete "Saltholm Passage 7,6 m 
Afmærket" and insert "West Passa
ge 7,7 m Afmærket" as shown on the 
extract of the chart. 

Tuborg Havn 
Udtag / Delete * F.R 

I FR 

t F.R 

Knippelsbro 
Ret de 2 grønne og 2 røde fyr fra F.G 
og F.R til Fl.G.3s og Fl.R.3s. 
Tilføj Iso.4s på hver af broklap
pernes yderste hjørner. 
Amend the 2 green and 2 red lights 
from F.G and F.R to Fl.G.3s and 
Fl.R.3s. 
Insert Iso.4s on each outer corner of 
the bascules. 

Pos. WGS-84 
55°38,15'N 12°54,48'E 
55 "38,967^ 13°01,43'E 

(25-594/98) 

Pos. WGS-84 
1)55039,35"N 12°41,70E 
2) 55 "39,21 Tf 12°41,63'E 

3) 55°39,08'N 55°41,54'E 
4) 55°39,08'N 12°41,23'E 

5) 55°35,87'N 12°42,11'E 
6) 55°35,87E 12°42,0rE 

(25-593/98) 

Pos. WGS-84 
55°43,53'N 12°34,71'E 

55°43,54'N 12°34,87'E 

55°43,56'N 12o35,00'E 
(24-576/98) 

Pos. WGS-84 
ca. 55'40,5'N 12°35,2'E 

(23-560/98) 

500n 

JZLF!(2m.5t f 

ri. 15B 

o SMÅ-
GRUNDENE 

3 
7 

FI.R.SM 

a.aii n'MM-MW 

*"U 
Nordr«-

'orbudi jnsj. 
rir i de. 

"xas5 
Forbudt område 

RAS&ÆNKE 

o\\\ \G 
ci 

f-«4 #Q* «f5' 
V  '  % \ V  *  

e \ \DRAGØR^RO 
*> \TÆRSKELEN\f2 

a.a± J?.nR.s» a < * Ho e 

OKort l M»trlk»1»tyr»l» Udinit «f kort 132 

143 Langebro 
134(INT1334), Ret de 3 grønne og 3 røde fyr fra F.G 
plan og F.R til Fl.G.3s og Fl.R.3s. 

Tilføj Iso.4s på hver af broklap
pernes yderste hjørner. 
Amend the 3 green and 3 red lights 
from F.G and F.R to Fl.G.3s and 
Fl.R.3s. 
Insert Iso.4s on each outer corner of 
the bascules. 

Pos. WGS-84 
ca. 55t>40,2'N 12°34,TE 

(23-561/98) 

% 
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I sidste nummer efterlyste 

vi forklaringer på 

Smørnavigation 
Der er kommet to bud 
bud på hvordan man kan 
bruge smørnavigation 

Smørnavigation er en naturlig over
bygning bagerposenavigation, fuld
stændig som astronomisk naviga
tion er en over bygning til kystnavi
gation. 
Skal man f.eks fra Danmark til 
Karibien, så s kal man s tarte med 
art at sejle sydover (så'en cirka) og 
blot følge kysten (så'en cirka). 
Denne del af turen klares altså af 
bagggerposenavigation, men på et 
tidspunkt skal man til højre og her 
kommer smørret ind, idet det ved 
afrejse fra danmark fra anbringes 
på agter dækkket og når smørret 
smelter er tiden inde til at at sejle 
vestover, imod det ønskede mål. 
Finn Hendin medl. 429 

eller 

Når man skal til Amerika sejler man 
om på den anden side af England. 
Så lægger man en pakke smør på 
fordækket og sejler mod solnedgan
gen. 
Hvis smørret er blevet for stift er du 
kommet for langt nordpå og er 
smørret blevet for blødt er du 
kommrt for langt sydpå. Nemt ikk' 
Poul Christensen medl. 891 

Har du hørt 
om andre anderledes former 
for navigation, er du velkom
men til at sende en beskrivelse 
o g  e v t .  e n  i l l u s t r a t i o n  t i l  
bladet i Sundby Sejlforening. 

O O O 

Amager 

Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

CTTMFIRV CT7TT FHD l7\TT\Tr 
JL & tJ l^JrvJJLvxlI\l J.±\l VJ 

TMDRVTIFR TTT Ti «JL. JmmJt iMt |flK| Jmmm 

DM 1998 
Fra den 28. - 30. august 

Bureauet har åbent inden sejladserne 
Torsdag de 27 august kl. 18 - 21 
Fredag den 28. august kl. 14 - 21 
L ø r d a g  d e n  2 9 .  a u g u s t  k l .  8 - 1 9  
Søndag den 30. august kl. 8 -16 

Erik Povlsen tlf. 32 52 98 89 eller 
bureauet tlf 31 59 35 80 

BADU/bSTYR 
KOM OG SE DE SIDSMNYHEDER I BÅDUDSTYR 

OG SEJLB 

VI HAR 

l\ LÆDNING 

icastiujp=M2^ 
^5ntri3B RUP 

INSTRUMENTER 
BLOKKE/BESLAq OG FITTINGS 
TOVVÆRK II 
MALING 
SEJLERTØJ 0 
GAVEARTIKL 

ITIM MODE 

ERVICE 
SALTVÆRKS 
TLF. 3 2-500504 

MAN - FRE 09.00 - 17.30 
ÅBENT HELE ÅRET : LØRDAGE 09.00 - 13.00 

;*!<:« V 
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DM for Folkebåde - bronchemedalje til SSF 
I uge 30 deltog 2 Folkebåde fra SSF i 
afgørelsen af årets 
Danmarksmesterskab, der i år blev 
fornemt arrangeret af Kerteminde 
Sejlklub. Johnny Jørgensen deltog 
sammen med mandskab fra Kastrup 
og KAS i "Bango", mens Brian 
Frisendahl deltog i "Tippe Tit" sam
men med Tonny Povlsen og Allan G. 
Hansen fra Kastrup. Der deltog 57 
både i mesterskabet, som bød på alle 
vindstyrker og hård konkurrence, 
hvor mesterskabet og de øverste 
placeringer først blev placeret i sid
ste sejlads efter en lang uge med 
mange timer på vandet. 

Kerteminde er den mest kendte 
folkebådsklub i Danmark, så det var 
på forhånd ventet, at Kerteminde
sejlerne på vanlig vis ville dominere 
stævnet. Sådan kom det dog på 
ingen måde til at gå. 

På førstedagen blev der lagt hårdt 
ud med pres på startlinien og flere 
omstarter. Der skulle sejles 2 
sejladser. I første sejlads kom begge 
både fra SSF dårligt fra start og 
Bango sluttede som nr. 33, mens 
Tippe Tit sejlede sig op til en 8. 
plads pga. en god bådfart. Sejladsen 
blev vundet af Henrik Kold efterful
gt af Theis Palm og Erik Andreasen 
fra Kerteminde. I den følgende 
sejlads fik Tibbe Tit sammen med 
Henrik Kold den bedste start, og 1. 
opkryds gav en hård dyst, som 
endte med, at vi gik i søen for at få 
mere tryk, mens Kold gik mod land 
for at få strømlæ. Ved topmærket 
var vi ca. 45 sekunder foran, og i 
resten af sejladsen øgede vi dette 
forspring til 2Vi minut i forhold til 
Ole Sejlmager fra Kastrup, der 
fornemt havde sejlet fra Kold på 
lænseren. I forhold til bunden af 
hovedfeltet havde vi et forspring på 
over 20 minutter, fordi vinden lagde 
sig efter vi var kommet i mål. Vi 
skulle på sidste lænser have 
kikkerten frem for at se sejlnum
meret på bådene efter nr. 7! Det var 
en fantastisk oplevelse - og kan kun 
anbefales! Kold sluttede som nr. 5 i 
mål i den svage vind og Theis Palm 
som nr. 11. Bango sluttede som nr. 

16 

26, hvorved DM resultatmæssigt var 
slut for deres vedkommende, idet de 
dagen efter lavede en 22. plads. 

På 2. dagen var der en frisk vind fra 
sydøst, der øgede og øgede samtidig 
med at bølgerne byggede sig op til 
"tårnhøje firkanter". Vi førte fra start 
til midt på 2. opkryds, hvor vi var 
gået i bund på bagbord halse. Da vi 
vendte til styrbord gik vi direkte op i 
søen og fik samtidig Kold i en sikker 
læ, hvilket er det værste i høje bøl
ger, fordi man ikke kan falde i dyb
den, samtidig med at han kan gå 
højde, når det passer ham. Vi fik 
kort sagt et "bølgechock" - også fordi 
vi ikke havde fået trimmet båden om 
til de meget høje bølger - og når man 
først ligger der, så er det ikke muligt 
at flytte skødepunkt på fokken. Kold 
sejlede fra os og slog os i mål med 
ca. 1 minut, mens vi "kun" slog Theis 
Palm med IV2 minut. Hvis vi ikke 
havde været så langt forud på 1. 
opkryds, så havde vi ikke holdt 
Theis i mål, for han var sammen 
med Kold og Henrik Reese lavtfly
vende, når det blæste. Det er vi nor
malt også selv i Øresund - men kom
binationen af de uvante høje bølger 
og nyt og dybere storsejl gav lidt 
problemer mod de bedst-sejlende i 
blæsevejr. 

På 3. dagen rundede vi i en fornø
jelig vestenvind med store vind
spring - og efter en dårlig start - 1. 
prop som nummer ca. 45. De mange 
vindspring, den store selvtillid og 
den ualmindelig gode bådfart gav 
dog mulighed for at sejle sig op, og 
vi sluttede som nr. 11 i en sejlads 
som Kold igen vandt med Reese som 
nr. 2 og den nybagte 
Guldpokalvinder Torben Olesen fra 
Aarhus lige efter. Theis sluttede som 
nr. 8 og Johnny som nr. 13 lige efter 
os i mål. 

Vi havde nu sejlet 4 ud af 6 sejladser 
og lå som nr. 2 i stævnet men kunne 
nås af såvel nr. 3 og 4, mens pladsen 
som nr. 1 syntes urørlig. I 5. sejlads 
om torsdagen skete der dog det, som 
gør kapsejlads så dejlig 
uforudsigeligt. Efter at have ventet 

på vind i flere timer, så blev vi 
startet i en frisk vind med 3 mand på 
kanten - og i den vind var vi de hur
tigste i hele feltet. Samtidigt skete 
der det, at der var 10-15 graders læ 
fordel på startlinien, men fordel ude 
på styrbord fløj, hvor der så ud til at 
komme en god vind. Vi valgte sam
men med 4 andre både at starte ved 
styrbordmærke - og lige efter starten 
løftede vinden lidt på styrbord 
halse, så vi rent faktisk allerede på 
det tidspunkt lå i front. Efter 100 
meter vendte vi over og gik ud og 
mødte vinden, som så også skrald
ede lidt! Derefter var det blot at 
følge feltet - runde 1. prop IV2 minut 
foran nr. 2 - og så bare flyve afsted. 
Når man runder så langt foran og 
vinden er frisk og konstant, så 
kræver det ingen særlige evner at 
holde hjem. Theis Palm kom i mål 
som nr. 3, mens Kold kom i mål som 
nr. 8 efter at have ligget meget langt 
nede i feltet. Det betød, at vi kunne 
vinde stævnet ved at blive blandt de 
3 første, hvis Kold sluttede dårligere 
end 5. Desværre kunne Theis Palm 
også nå os men ikke Kold, og nr. 4 i 
stævnet Torben Olsen kunne ikke nå 
Theis Palm. Det betød en meget 
spændende finaledag, hvor vi havde 
2 modstandere, som til gengæld 
havde samme interesse - nemlig at 
ødelægge vores sejlads. 

Finaledagen oprindede med meget 
frisk vind op til 13 sekundmeter fra 
sydvest. I 1. startprocedure lagde vi 
os helt ud til styrbord for at kunne 
komme med fuld speed, når Kold 
kom ned for at møde os. Han vendte 
foran os og formåede at holde os bag 
sig, hvorved vi egentlig blev låst - vi 
kunne ikke falde af eller luffe op. I 
stedet lod vi os falde ned i forhold til 
linien, så vi i princippet ikke kunne 
nå op til linien på styrbord. Så hev vi 
ind i sejlene, og i det øjeblik han 
kiggede fremad, så vendte vi hur
tigt, og gik op på bagbord halse, bag 
om en styrbord båd og vendte til en 
perfekt start, hvor Kold i stedet fik 
to dårlige vendinger og endte i læen 
af vores læ båd. Perfekt - men 
desværre blev starten skudt af pga. 
tyvstart ved læmærke. Næste start 



gik til gengæld igennem med os 
midt på linien og Kold lidt længere 
nede og Theis Palm helt nede ved læ 
mærke, hvor fordelen var. Efter vin
den skraldede yderligere kunne 
Kold vende, og vi lavede her en 
fejlvurdering, idet vi vendte, fordi vi 
ville ud på styrbord fløj. I stedet 
opnåede vi, at blive låst af Kold, 
samtidigt med at der var væsentligt 
mere tryk på bagbord fløj, hvor 
Theis Palm skridtede fronten af. Vi 
prøvede at komme der over af for at 
mindske hans forspring, men fik 
hver gang Kold lige på toppen, 
hvorefter sejladsen reelt var slut for 
vores vedkommende - og en række 
desperate satsninger i løbet af sejlad
sen gav ikke noget lucky punch, og 
vi behøvede reelt ikke gå i mål for 
det var alligevel vores fratrækker. 

Samlet blev Henrik Kold fra 
Kerteminde Danmarksmester, Theis 
Palm KDY nr. 2 og vi nr. 3, hvilket 
også var særdeles tilfredsstillende -
set i lyset af at vi på forhånd gik 
efter en top 10 placering. 

Kim Fogde fra Kastrup sluttede som 
nr. 8, Ole Sejlmager som nr. 12, 
Søren Ejsenhardt fra Kastrup som 
nr. 14 og Johnny Jørgensen som nr. 
19. Set over en årrække er det den 
bedste placering Øresundsbådene 
har lavet. Samtidigt blev 
Kertemindebådenes dominans 
markant brudt med "kun" 3 både i 
top 10. 

For os var det et foreløbigt 
højdepunkt for et par års arbejde 
med sejl, båd og mast, hvor vi har 
sejlet alt i Øresund og hver torsdag 
aften i Kastrup. Det var samtidigt 
også et bevis på, at man sparer 
udviklingstid, hvis man etablerer et 
godt samarbejde med sin sejlmager. 
I vores samarbejde med Høj Jensen 
Sails har vi kunne trække på Bo 
Seiko og Claus Høj Jensens store 
erfaring fra andre klassebåde, og de 
har formået at omdanne vores behov 
for "dybere top i storsejl", "mere 
dybdefart i let luft" etc. til konkrete 
rettelser i sejlene. 

Der er heller ingen tvivl om, at 
bådene fra SSF og Kastrup er på vej 
frem, fordi der er etableret et seriøst 
samarbejde bådene imellem, og 
konkurrencen er altid benhård, så 
der skal kæmpes for hver en meter 
på banen. Den hårde konkurrence 
vil uvægerligt føre til bedre resul
tater for den samlede flåde, og der er 
med garanti 2-3 både i top-10 ved 
næste års DM i Egå. 

I SSF er der efterhånden også kom
met flere Folkebåde, og der skal her 
lyde en kraftig opfordring til at gribe 
depechen og komme ud på banerne 
og deltage i konkurrencerne. Hvis 
der er behov for lidt erfaringer 
vedrørende mastetrim, sejltrim etc., 
så er man altid velkommen til at 
kontakte Tonny eller mig. Vi vil 
meget gerne hjælpe, så vi kan få 
løftet kapsejlads-aktiviteterne i SSF -

og på nuværende tidspunkt virker 
det muligt, hvis der kommer mere 
gang i folkebådene. 

Vi påregner endvidere at stille hold 
til årets Larchmont-sejladser, der 
foregår den 26. september. Vi skal 
derfor have fundet 3 både og fundet 
det bedste mandskab SSF kan byde 
på. Dette vil ske i løbet af august 
måned og starten af september. 

Brian Frisendahl 

og observationer 

IIØIMNhnMI 

Arrangør: KERTEMINDE SEJLKLUB Dato :  2 4  JULI 1 9 9 8  

o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o o o o o  •• FOLKEBÅDE o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o o o o o o o 

< -TOTAL-
S E J L - N R  NAVN TEKST < c  — PLACERINGER — —>PLAC/POIN 

1 1 0 5  CHESS HENRIK KOLD 1  5  1  1  6 - 1  1 /  1 0 .  
9 9 0  AMADEUS THEIS PALM 2  H :  3  8  3  2  2 /  3 1 .  
8 4 1  TIPPETIT BRIAN FRISENDAHL 8  1  2  1 1  1  49- 3 /  3 4 .  
9 5 1  MARQUISEN TORBEN OLESEN 4  43- 9  4  9  6  4 /  5 7 .  
1 1 0 2  EDWIN XXL HENRIK REESE 1 7  2 0  4  2  33- 3  5 /  6 5 .  
9 2 6  GEPPELINE PER BUCH 1 1  49- 5  1 6  5 4  6 /  6 7 .  
9 6 3  ROSINE FLEMMING ROST 7  9  8  1 0  2-2- 7  7 /  7 1 .  
6 4 1  GRØNSKOLLINGN KIM FOGDE 6  7  1 0  1 2  10 45- 8 /  7 4 .  
1100 ELVERPIGEN ERIK ANDREASEN 3  1 7  1 9  1 5  2=h 5  9 /  8 4 .  
1 0 2 9  MADONNA FLEMMING ANDREASEN 5  3  1 4  2 9  1 2  3-2- 1 0 /  8 8 .  
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Sejlerskolen 

NYT FRA SEJLERSKOLEN 

Lad mig starte med at byde alle 
velkommen tilbage efter sommerfe
rien, efter en sommer, der var ret 
mådelig rent vejrmæssigt. 
Søndag d. 14 juni deltog "Sejler
skolen" , med bl.a. 2 rene pigehold, i 
den årlige "familiesejlads". 
I år var vejret igen med os, så vi fik 
en fornøjelig oplevelse, hvor også 
det sportslige var helt i top; især for 
"løveballen", som ikke blev sidst. 

Lørdag den 20. juni holdt SSF 
"åbent hus dag" og da vejret var 
med arrangementet, blev det til et 
pænt fremmøde, således var "Tyve
knægten" ude at sejle med gæster 
fire gange. 

Søndag d. 28 juni skulle sejlerskolen 
have afholdt sin årlige Saltholmtur. 
Grundet det dårlige vejr blev turen 
aflyst, så vi må håbe på bedre held 
næste år. 

Juli måned var præget af ferie og 
dermed nedsat aktivitet på sejler
skolen, dog har de fleste hold været 
ude at sejle flere gange. 

Til slut vil jeg nu minde om, at 
motorkursus afholdes lørdag den 
26. september kl. 1000 for alle inter
esserede. Kurset er obligatorisk for 
alle, som vil til prøve i sejlbåd. 
Der afholdes prøve lørdag den 3. 
september med søndag den 4. sep
tember som reservedag. 

I lighed med tidligere år vil der i år 
blive arrangeret kurser i navigation 
og tovværksarbejde. Der vil blive 
opsat tilmeldingslister i mellemgan
gen i slutningen af august. 

Fredag den 9. oktober kl. 1900 er der 
afslutning på sejlerskolen i pejse
stuen. 

Alle tidligere, nuværende og frem
tidige elever og lærere er velkomne. 

Lørdag den 31. oktober er der jubi
læumsfest for alle i SSF. Sejlerskolen 
skulle i den forbindelse gerne være 
rigt repræsenteret. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 

skolechef 

U 
Havneudvalget 

Masteskurene 
I forbindelse med oprydning af ma
steskurene er en del materiel fundet 
uden afmærkning. 
Disse umærkede effekter er nu fjer
net fra masteskuret og anbragt på de 
faste mastebukke langs hegnet. 
Vi gør opmærksom på, at grej der 
anbringes i masteskuret skal være 
tydeligt mærket med navn og 
medlemsnummer. 

I foreningens love og reglementer 
side 15 står: 

§5 
Master og andre rundholter 
skal anbringes på stativerne i 
masteskuret og være tydeligt 
mærket med ejers navn og 
medlemsnummer. 
Master skal være afrigget; og 
løse salingshorn o.l. aftaget. 

Brugerne af masteskuret bedes ven
ligst overholde disse enkle regler, 
således kan der blive plads til alle. 

f 

-fra medlemmerne 

Tak for Jeres deltagelse på min fød
selsdag. Jeres tilstedeværelse var 
med til at gøre festen endnu bedre. 
Tak for alle gaverne. 
God vind fremover 
til jer alle. 
Anni 

Mange tak til vore sponsorer for 
hjælp til vores aktivitetsdag den 20. 
juni 1998. 
En rigtig stor tak til Tuborg ved 
Preben Nielsen 
Bryggens øl og vand 
På S SF s vegne 
med venlig hilsen 
Michael Ronild medl. 119 

Hjertelig tak 
Ttil alle som glædede mig på min 
70 års fødselsdag 
"MASKIN POUL" 

Navigation 
for lystsejlere 

teoretisk del 

onsdage fra 19 - ca. 2130 

Start og tilmelding 
onsdag den 30 sept kl. 19 

i skipperstuen 
afslutning ca. 1. april 1999 

T ovværkskursus 
Herom senere 

Se tavlen i mellemgangen 
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Slettede medlemmer 

Kate Andersen 
Amagerbrogade 188 2300 S 
Jonna Merete Carlsen 
Birkehegnet 49, 2670 Greve. 
Søren Christensen 
Lemberggade 1 2300 S 
Jørgen Dahm 
Hovmålvej 95, 2300 S 
Harly Høy 
Egtvedvej 32 2770 Kastrup. 
Johnny Dan Jensen 
Højdevej 21. l.tv. 2300 S 
Fritze Kringelbach 
Gernersgade 71 1319 K. 
Asger Kirk Nielsen 
Nansensgade 9 1366 K. 
Rene Hartvig Poulsen 
Ved Sønderport 21. 2300 S. 
Bent Gerhard Sørensen 
Augustagade 4 2300 S 
Johnny Mehl Hansen 
Ålandsgade 51 2300 S 
Michael Haugård Rasmussen 
Smålandsgade 1 2300 S 

Aktiviteter 1998 
26. august 

28-30. august 
6. september 

12. september ̂  
17. september^ 
19. september 
20. september 
3. oktober 
9. oktober 

25. oktober 
28. oktober 
31. oktober 

Aften Kapsejlads 
Pige/Dame. DM 
Klubmesterskab 
Fisketuren 

^Seniormøde i Pejsestuen 
Ballad 'Folkebåds stævne 
Forterne rundt 
Duelighedsprøve (praktisk) 
Afslutning på sejlerskolen 
Generalforsamling 
Reception og standernedhaling 
Jubilæumsfest 

jiz. Runde 

fødselsdage 

i september 

måned 

Medl. Navn år 
240 Bjarne Rosenberg 50 
952 Flem. Søndergår Jensen 50 
880 Stig Kristensen 50 
529 Villy Kurt Mortensen 60 
1172 Jytte Voldsted Hansen 60 
1176 Lizzie Schultz 70 
829 Mogens Arne Hansen 70 

Sundby Sejlforening 
ønsker hjertelig tillykke 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende nye medlemmer 
velkommen 

Steen Alstrup Hansen 
Blankavej 9. 4. tv. 2500 Valby. 
Johnny Laursen 
Pommernsgade 12 C. 2. 2300 
Kaspar Lohse 
Hvidovrevej 522.1. tv. 2650 

u TB 
Rulleforstag • Rullebomme • Sejlpressenninger • Bompressenninger • Cockpittelte 
Sejlposer • Spilerkasser • Sejlertasker • Grejposer • Toilettasker og meget mere 

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 

- • • 

...og alt det andet: w 
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re i stand 
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Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 

Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 32 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 97 64 18 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 32 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen . 20 32 02 38 
E-mail chiep@private.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

wd^^iden 1ste i måneden. 

Ungdomsarbejde i SSF 
- har du ideer til hvordan 
ungdomsarbejdet kan udvikles? 

- har du lyst og energi til at 
deltage i ungdomsarbejdet? 

- så mød op i Pejsestuen 

onsdag den . 13 oktober kl. 19 
hvor vi vil drøfte ungdomsarbejde 
nu og i fremtiden. 

Med sejlerhilsen 
Formanden/ungdomslederen 

PS! 
Af erfaring ved vi, at det giver meget 
arbejde, men også mange glæder. 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

• o  ^ C C  

5 Lyntryk og fotokopier fra dag til dag £ 
* Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister - Bøger 

| Alt i bogbinderiarbejde -
O Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning £ 

5 Fotografering til brochure brug o 
z u 

Alt i fotoarbejde - op- og nedfotografering af billeder 
D DC 
^ DTP, sats og layout-arbejde udføres. Vi hjælper gerne med skrivning og opsætning. ^ 

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

33 Cl >T/l^P^^v7.7r 0-

o 
SMQffset t ryJ j  

vi Tina og Søren Moller 

SALTVÆRKSVEJ 134 • 2770 KASTRUP • ® 3251 71 79 
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Old bovs cup 1998 
Efter et rigtigt godt skippermøde 
hvor alle deltagere var vel mødt 
(nogle mere friske end andre), og 
hvor mand havde indtaget den sæd
vanlige gamle danske samt sin kaffe, 
fået den sædvanlige fornødne infor
mation vedr. sejladsen var alle 
tilsyneladende tilfredse, også med 
vejret som tegnede sig nogenlunde, 
(hellere lidt regn end sne på denne 
årstid) må man nok sige vejret var 
nemlig ikke så dårligt endda, ja sol 
turde ingen håbe på, så det blev til 
"svag til jævn" med en del skyer: 
alle ventede spændt på startskuddet 
så sejladsen kunne begynde! 
Selvfølgelig skulle man igen i år sejle 
med professionelle. Men vi lod os 
ikke slå ud, (man har jo gået på sej
lerskole!) og fordelene ved at sejle 
mod professionelle kan være mange, 
blandt andet andet den, at man ikke 
hele tiden skal kigge bagud, - man 
kan stille og roligt ligge og lurepasse 
til det passer en at gå frem, og det 
gjorde så at alt gik som planlagt. 
Vi besluttede bevidst at holde os lidt 
i baggrunden i de to første løb, man 
skulle så nødigt brilliere for meget 
her i starten. Nå! - og hvad skete så, 
"to sidste pladser" altså vor plan 
holdt! 
Søndagen tegnede sig lidt bedre, 
nærmest orkan med en del sol samt 
sønden vande. Nu kan det ikke gå 
helt galt, tænkte vi og gik ned til bå
den vi havde fået tildelt. Efter 45 
minutter var vi klar, (45 minutter ly
der af meget), men det var det abso
lut ikke, vi havde nemlig rigelig 
beskæftigelse med at få det forban
dede storsejl til tops og at få det til at 
blive der oppe var ikke mindre 

besværligt, men det lykkedes til 
sidst (sejlerskolen igen!). Nå, vi 
nærmest fløj ud af havnen og endte 
denne gang med et bedre resultat -
det blev til en fjerde plads og til 
vores overraskelse ikke nogen god 
placering, men vi var godt tilfredse. 
Godt nok kan man sejle side om side 
i længere tid, men på et eller andet 
tidspunkt må man jo beslutte sig. 

SYSTEM 

Banen: 
Olympisk matchracebane, udlagt udfor SSF 

Vor sidste sejlads, hvor vi blev enige 
om, at nu gjaldt det, hvis vi over
hovedet skulle gøre os nogen håb 
om præmier. Vi sendte i hvert til
fælde Jyttes Leif hjem efter et par 
kufferter - klar til at modtage 
præmierne. Men det gik ikke så godt 
som ventet, vi var nemlig fløjet et 
pat sømil væk fra startlinien, med 
det resultat at vi startede 40 minutter 
senere end de øvrige deltagere (pro
fessionelle bør vi nok lige nævne 
igen). Der var virkelig noget at ind
hente og det gjorde vi så sandelig, i 

Resultatliste 
1. Niels P. pederesen Anna- Marie Andersen Grethe Andersen 
2. Jan knudsen Henning Olsen Elin Brinkland 
3. Tommi Nymand Lis jensen Wernwe 
4. Hans Jønsson Ditte Hansson Uffe Below 
5. Jens Green Bjørka Schandorff Dan Knudsen 
6. Kent Nielsen Hanne Nielsen Kirsten Beck 
7. Jørgen Rindahl Lillian Green Ole Jensen 
8. Karl Thorup Dorthe Guldbransen Preben "Grønært" 
9. Iwan Ploug Jytte brydenfeldt Leila Niebe 

10. Gunnar Jacobsen Nina Andersen Erik Jonsen 

fin stil endda, med en klar fjerde 
plads, det var der ingen der var i 
tvivl om, så man kan godt ærgre sig 
over ikke at have hørt startskuddet. 
Nok om det, vi var ikke mere end 
lige kommet ind og havde fået vores 
placering , før vi så sandelig måtte 
høre for det, flere stod og truede 
med, at vi nok skulle høre fra deres 
sagfører "bare fordi man går lidt 
hurtigt over målstregen". Men al
ligevel blev det en dejlig weekend 
med mange gode oplevelser, så vi 
glæder os til næste års Old-Boys, 
hvor man kunne ønske sig mange 
flere deltagere og nogle af de rigtige 
oldboys (af Malm-typen m.fl.). Det 
kunne være rigtigt sjovt og det 
kunne fylde tilskuerpladserne. Fra 
jollepladsen har man en god udsigt. 
I øvrigt burde man lægge onsdagens 
sejlads ud for jollepladsen, det ville 
give flere tilskuere, samt mindre 
udgifter til hjørnekikkerter fordi ba
nen placeres bag ved Helgoland. 

PS! 
Flåden lægger altid sin kapsejlads
bane lige ud for jollepladsen! 

Til sidst takker vi for et dejligt 
arrangement. 

Jytte Laila Iwanhoe 

vil hjælpe 

jeg har g 
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mandag den 31. august 1998 

Afbud fra Søren Jensen. 

Fra Bent Knudsen var modtaget en 
skriftlig redegørelse om gravearbej
det på henholdsvis nordre og søndre 
plads. 
Kassereren gennemgik budgetsam
menligningen pr. 30. juni 98. 
Han meddelte, at SSF efter ansøg
ning, nu er blevet fritaget for 
vandafgiften på det afløbsvand, der 
på klubbens område løber uden om 
kloakerne. 

Punkt 1. protokol: 
Intet. 

Punkt 2. Beretning: 
Rivieraudvalget har udsendt status 
over arbejdet til orientering. 
Efter henvendelse fra Amager
banken med et nyt tilbud, er det 
besluttet fortsat at bruge banken til 
vore forretninger. Forretningerne 
flyttes til Sundby Afdeling, da den 
nuværende afdeling nedlægges. 
Kassereren har fremsendt et forslag 
vedrørende afregning af medlem
mernes forbrug af el i SSF og en æn
dring af opgørelsesdatoen til 31/12. 
Forslaget fremsættes på generalfor
samlingen. 
Det udarbejdede forslag til et inter
nationalt medlemsbevis er ikke helt 
tilfredsstillende. Behovet for et så
dant bevis undersøges endnu en 
gang og et bedre forslag udarbejdes i 
vinterens løb. 
Et medlem har foreslået at der ned
sættes en arbejdsgruppe uden for 
bestyrelsen, der kan arbejde med 
forslag og visioner for SSF de kom
mende 5-10 år. Bestyrelsen er positiv 
heroverfor og arbejder videre med 
forslaget. 
Diverse andre breve blev behandlet. 
Arvesagen efter Henning Hoielt 
nærmer sig sin afslutning. 

Punkt 2a. generalforsamling: 
Ungdomlederen Søren Jensen har 
meddelt, at han ønsker at fratræde. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, 
der er på valg, genopstiller. 

Forslag til generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 
søndag den 27. sept. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Ophalerspillet kører for stærkt. Der 
arbejdes med en løsning. 
Et medlem bedes møde hos havne
udvalget for at give en redegørelse 
for sit byggeprojekt. 
Motorskuret har fået en ny dør. I 
forbindelse med dette arbejde blev 
det klart, at ca. 12m af facaden på 
skuret skal udskiftes. Reparationen 
vil forløbe sig til ca. kr. 5000,- hvilket 
bestyrelsen bifaldt. Halvtaget har 
fået nye tagbrædder og -pap. 
Et medlem har ansøgt om tilladelse 
til at lægge fliser foran sit skur. 
Bestyrelsen har intet imod det. 
En utæthed på dieselstanderen er 
blevet udbedret. 
Erik "Basse" taler med Bollens båds
mand om anskaffelse af et benzin
kort, så problemerne i forbindelse 
med benzinforsyningen til følgebå
dene kan blive løst. 
De udgåede trætoppe på nordre 
mole i skellet overfor toiletbygnin
gen skal fjernes inden de falder ned. 
Der er modtaget flere uopfordrede 
ansøgninger til jobbet som plads
mand. Formand, næstformand og 
havneudvalg udarbejder jobprofil og 
-vilkår sammen med Bent Knudsen 
og Fl. Voss. De samme gennemgår 
ansøgningerne og vil herefter kom
me med deres indstilling til besty
relsen, så ansættelse kan ske hurtigst 
muligt. 

Punkt 4. Klubhus: 
To vinduer i klubhusets sydside skal 
udskiftes på grund af råd. 
Det trækker voldsomt ind ad de 
østvendte vinduer, som derfor vil 
blive tætnet. 
Tagrenden mod vest er utæt og skal 
laves. 
De nye lampetter er opsat i restau
ranten. 
Inden jubilæet vil de opsatte 
standere og deres holdere blive ren
overet, nyerhvervede føjet til og 

enkelte om nødvendigt repareret 
eller udskiftet. Else vil sørge for det 
sammen med et hold af hjælpere. 
Erik "Basse" vil foretage justering af 
vindrosen. 
Københavns Kommunale Planlæg-
ningsdirektorat har efter ansøgning 
fået lov til at låne den store sal om 
eftermiddagen tirsdag den 8. sept. 
d.å. 

Punkt 5. fester: 
Fisketuren den 12. sept.: 
Kim og Else sørger for præmier. Ved 
skattejagten skal alle deltagende 
børn være iført redningsvest. Om 
nødvendigt lånes et antal veste fra 
Ungdomsafdelingen. 
Jubilæet: 
En gæstebog til brug ved receptio
nen forefindes. Medlemmer, der 
endnu ikke har fået jubilæums
skriftet, vil kunne få det til receptio
nen. Salget af billetter til festen den 
31. oktober starter torsdag den 24. 
sept. Inden den pågældende dato 
kan der ikke foretages reservationer 
af nogen art. Bestyrelsen har re
serveret bord 11 og 12 til indbudte 
gæster. Indbydelser til gæster til re
ception og fest udsendes snarest. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Week-endturen blev aflyst på grund 
af vejret. 
V interkurserne: 
Tilmeldingslister ophænges på 
tavlerne i klubhuset. Tirsdage og 
onsdage er kursusaftener. Naviga-
tionskurset koster kr. 600.-
Den 4. okt. holdes prøven i motor-
bådssejlads i Bollen, som også re
serveres til træning lørdag den 3. 
okt. 
"Havnerundfarten" afholdes i år den 
17. okt. 

Punkt 7. Ungdomsafdelingen: 
Intet. 

Punkt 8. Joller: 
Broen skal tages ind. Hold øje med 
opslagstavlen. 
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Punkt 9. Kapsejlads: 
Jubilæumssejladsen måtte aflyses på 
grund af for få tilmeldinger. Kun 21 
både havde tilmeldt sig. 
Dame DM blev et godt stævne, som 
gennemførtes med 10 tilmeldte 
både. 
Aktiviteterne for at oprette et 
match-race center fortsætter. Den 3. 
sept. holdes for hele kredsen møde i 
SSF, og den 11.-13. sept. vil J22 - bå
den, der tænkes anvendt til 
matchrace - blive præsenteret i 
Skovshoved og i enten SSF eller 
Kastrup, og her vil interesserede få 
mulighed for en prøvesejlads. 
Indbydelserne til Forterne Rundt 
sendes ud nu. 
Den 10. okt. holdes "Veteransejlads". 
Der henvises til indbydelsen i sep
tembernummeret af bladet. 

Punkt 10. Motorbåde: 
På grund af dårligt vejr blev Vest
turen aflyst, men deltagerne kom 
kørende til SSF, hvor man havde en 
hyggelig dag-

Punkt 11. Sikkerhed: 
Bestyrelsen vedtog et forslag fra 
repræsentanten om, at ansøgninger 
om fritagelse for vagt på grund af 
helbred skal fremsendes inden jul. 
Kalenderen til vagter og tilmel-
dingssedler skal hænges op nu. 

Punkt 12. Bladet: 
Mange har stadig ikke afhentet 
deres jubilæumsskrift torsdag i åbn
ingstiden. 

Punkt 13. Evt.: 
Den l.sept. holder "Idrætssamvir-
ket" på Amager stiftende generalfor
samling. Janus deltager i et seminar, 
som "Holmbladsgades Kvartersløft" 
vil afholde. 

Slut kl. 2235 

Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
Formand Referent 

Lørb^s fceti 31. Oktober 1998. 

1 selskabslokalerne i 

M^rkw^tibsf^be kl.  17? 0  

Starten på billetsalget gik stærkt. 

-dejligt at interessen er så stor. 

De fleste billetter i salen blev udsolgt, men man 

har stadig mulighed for at komme med til festen, 

idet vi åbner pladser i sidelokalet samt bagest på 

balkonen. 

I sidelokalet er der gode højtalerforhod, end

videre vil vi satse på at få sat TV op, så man via 

videooptagelse kan følge med i hvad der sker i 

den store sal. 

Hilsen festudvalget. 
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GENERALFORSAMLING 
EFTERRÅR 1998 

Søndag den 25. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er på valg: 

Formanden 
Kapsejladschefen 
Ungdomslederen 
Jollelederen 
1. havneudvalgsmedlem 
Formanden for klubhus og bygninger 
1. suppleant til bestyrelsen 
Kasserer 
1. kasserersuppleant 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 
den 27. septemberl998 kl. 900 

Bestyrelsen 

Omrader med sejladsforbud 
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Uofficielt Pige/dame DM i SSF. 
I forbindelse med SSF's 75 års ju

bilæum skulle vi i år afholde 
Pige/dame DM i dagene 27. til 30. 
august. 

Desværre har det de seneste år kne
bet med at tiltrække det nødvendige 
antal besætninger til dette DM, 
hvilket har betydet, at stævnet ikke 
længere er officielt DM. 

Sejladserne afvikles i Ynglinge, så 
det er ikke forbi, det kniber med at 
skaffe både til udlån under 
stævnet. 
Således lånte en besætning fra 
RØS (Rørvig Sejlklub) en 
Yngling af SSF under dette års 
stævne. 

At stævnet ikke længere er offi
cielt har formentlig også den 
uheldige bivirkning, at mange 
potentielle besætninger fra an
dre bådklasser ikke deltager -
altså en "ond cirkel". 

Nok om det - for det sports-lige 
og sociale indhold et stadig in
takt. 

Efter anmodning fra flere sejlere val
gte stævne-ledelsen på forhånd at 
udsætte den planlagte sejlads 
fredag, så sejladserne alene blev 
afviklet over weekenden. 
Der var 11 tilmeldte både fra forskel
lige klubber i landet, men ingen fra 
SSF eller Østersøkredsen. 

Alligevel havde SSF 2 deltagere med 
som gaster, og som nævnt en enkelt 
båd under RØS-stander. 

Deltagerne var hovedsagelig yngre 
pigesejlere, der i forvejen sejler 
Yngling. 
De yngste besætninger var som van
ligt fra KDY, der altid er på banen 
med friske sejlere fra deres ung
doms-afdeling - det er ganske enkelt 
den bedste sejler-skole, man kan 
give sejlerne. 

Bureau og bane var dækket godt ind 

af rutinerede folk, og vores eneste 
bekymring var, om DMI's 5 - 8 m/s 
ville holde - og om vi kunne regne 
med, at vinden ville blive i den 
nordlige retning. 
Så kunne vi blive under Amager 
Strand i stedet for at forlægge bane 
til flakfortet. 

Vi havde således planlagt 3 sejladser 
lørdag, som alle blev afviklet i 4 - 8 
m/s under Amager Strand. 
3 gode og fair sejladser med vari-

Søndag lovede DMI igen nordlig til 
nordvestlig vind 5 - 8 m/s med mu
lighed for en enkelt lille regnbyge, så 
vi valgte igen Amager Strand. 

Strømmen var stærkt nordgående, 
og vinden var op til starten sprin
gende mellem 310 - 350 grader, så 
der måtte arbejdes lidt ekstra på føl
gebådene. 
Men vi kom igang til tiden - dvs. 
starten gik til tiden, men strømmen 
snød et par både. 3 både blev noteret 

for tidligt i start, 4 både vendte 
tilbage ! 
- én var for tidligt, 
- én var i tvivl, 
- to var nok lidt urutineret og mente, 
at så måtte der nok være omstart og 
vendte tilbage. 
Alt i alt endte 2 både således med at 
blive diskvalificeret for tidlig start. 
Det var nok her dette DM blev en
delig afgjort. 

5. og sidste sejlads blev meget an
derledes end de foregående, 
for under første opkryds 
nærmede DMI's enkelte lille 
byge sig efterfulgt af en 
enkelt mere! 

Det var byger! - det var 2 
store CB'er (Cumulus 
Nimbus), der lige over banen 
besluttede at tale sammen -
og samtidig lukkede de 
lastlugerne op! 
12 mm regn og store hagl lige 
ned i hovedet på sejlere og of
ficials inden for 20 minutter. 
Tak for snakken, men hag
lene, der var på størrelse med 
store pinocchiokugler, kunne 

vi nu godt have undværet. 

I de foregående 4 sejlader var det ty
deligt, at der var stor forskel på ruti
ne og erfaring i bådene. Og under 5. 
sejlads var der da også 2 både, der 
valgte at søge i havn. Mest på grund 
at torden, som pigerne fra KDY ikke 
lige syntes var specielt morsomt at 
lytte til. 

De resterende 8 både viste i denne 
periode rigtig flot sømandskab, hvor 
de mindst rutinerede valgte at ride 
bygen af og de øvrige sejlede flot (og 
hurtigt) igennem slørsiderne med 
spiler - helt uden problemer. 

Jeg skal her ikke undlade at rose føl-
gebådebesætningerne, der meget ef
fektivt fulgte sejlerne trods uvejret, 
der midlertidig sænkede sigten-
barheden til under 400m. 

- X — . - *!> « 

erende fordel på banen og helt uden 
tyvstarter. 
Lørdag aften var der i anledning af 
SSF's jubilæumsår ekstraordinært 
arrangeret gratis middag for sejlerne 
og ca. 40 sejlere og officials mødte 
op til en rigtig god buffet. 
Klubhusets højtalere blev renset for 
støv, og jeg er ikke den, der kan opl
yse hvornår de sidste krøb til køjs. 
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Sidste båd gik i mål lige ud for SSF 
søndag eftermiddag kl. ca. 1400, og 
kort efter protesttidens udløb kunne 
vi overrække præmier og ros til 
pigerne, samt vandrepokalen til 
dette års vinder: Trine Palludan fra 

Hellerup. 
Som baneleder vil jeg afslutningsvis 
takke pigerne, officials og SSF for en 
god weekend med mange flotte og 
positive elementer, både på vandet 
og på land, for et godt stævne og en 

god indsats for pigesejlernes 
fremtid. 

Med sejler hilsen 
Henrik Gravesen 
Baneleder. 

Glade præmiemodtagere 

Sundby Sejlforening 

Samlet placering for Dame DM.1998 
Dame DM 

Yngling Bonuspoint 

HH piiiiiSiiiii Bidnavn Km 
SÉ&S!*: 

1 10 Trine Palludan Rød Den 61 Hellerup 1 (4) 1 2 1 3,00 1 

7 Susanne Mortensen Mellemgulvet Den 181 Koldning Sejlklub 3 1 (6) 1 3 11,40 2 

8 Elisabeth Wildt Luknam III Den 134 YF 4 2 3 (11) 2 19,70 3 

3 Vivi Beye Silden Den 122 Frem 2 (6) 4 3 5 26,70 4 

2 Christina Otzen Kirsten Den 18 Hellerup 5 3 5 (11) 4 

(6) 

33,70 5 

1 Majbrit Sørensen Kit Den 1 Horsens sejlklub 6 S 2 S 

4 

(6) 34,70 6 

9 Stine Brandt Christen Jakpot Den 16 Rørvig Sejlklub 8 (9) 7 4 7 48,00 7 

6 Janni Kruger Sikker Læ Den 115 KDY 7 7 11 6 (11) 54,70 8 

4 Christa Broholm Sommer Den 97 Frem 9 (10) 8 8 8 57,00 9 

5 Louise Arentoft Tværs Den 2 KDY 11 8 9 7 (11) 59,00 10 

Dommerpause 

9 



Der udsendes stormvarsel, nar vindhastigheden 
ventes at blive 25 m/s (10-12 Beaufort) eller 
mere og det ikke kun er lokalt. 
Kulingvarsel udsendes, når vindhastigheden 
ventes at overstige 14 m/s (7-9 Beaufort). 
Hårdvindsvarsel udsendes for farvandene 2-5 
samt Limfjorden, når vindhastigheden ventes at 
overstige 11 m/s (6 Beaufort) og i perioden 
maj til 31. oktober også for farvandet syd for 
Esbjerg. 

• (J) Ferder 

Vaderoerne 

Skagerrak 

Oksøy Fyr 

Sycllige 
Utsira 

Skagen 

Trubaduren 

Frederikshavn 

C? Fisker 

Kattegat 

(^) Anholt 

Klitmøller 

)Thyborøn •> 

# 4  
\y) Fornæs 

Hesselø 

-Jyllands Vadero 

oved 

Helsingborg 

Sundet 

Oskarsgrund 

Falsterbo 

Ungskål 

Hvide Sande Gniben 

Røsnæs 

Østersøen omkring 
Bornholm 

"B lavand 

Rømø 

Drogden 

Hammerodde 

Christiansø 
Sprogø Øst 

Bønsvig Strand 

-^T(^)Møn Fyr Tyskebugtj(_ 

Arkona 

Vestlige yfstersø 
JjQKiel Fyr 

v ( ^Helgoland/" 03-98 

/ Islandsryggen 

Mykines 

Tampen 

Munkegrund 
1 Platform 

Orkney/ 
Shetland ( Farvandet vest 

for Hebriderne 
I Utsira Kirkwall Platform 

Se detailkort 
\ Sydlige 
Utsira 

Aberdeen 

Fladen 
Hoburg 

Fisker Malin Head 

Sydøstlige 
Østersø 

Tynemouth 

Tyskebugt 
Iridlington 

Platform 

Cuxhaven Humber 
>en Helder 

Thames 
Manstol 

Portland 

Plymouth 

F arvandsinddeling 
og vejrstationer 
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Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10% 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 -1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

\ r—& 

® * D vu 
^ /55w \ & 

• ^ 

& R S ^ 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

tiden 

@1 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Tågesejlads af Finn Hendil 

1 1966, længe før nogen havde tænkt 
på elektronisk navigation til lyst
både, var jeg med min kone og min 
søster på en tur fra SSF til Mølle 
Havn ved Kullen. 
Båden var en træbåd fra 1932, lidt i 
stil med en drage, og velsejlende, 
specielt i let vind. 
Det var høj sommer, vejret var fint, 
varmt og skyfrit; rigtig dasetur, i en 
let vestenvind med helt fladt vand. 
Netop sådan en dag hvor man 
sagtens kan klare sig med landkend
ing, og lade lidt hånt om den mere 
eksakte navigation. Vi var passende 
langt fra land, kunne se Kullen og 
var sådan ca. på højde med 
Hoganås, da situationen ændrede 
sig. 

Vi kom tæt forbi en fiskerjolle, og 
manden i båden sagde meget 
forskrækket, at her kunne vi da ikke 
sejle; der var alt for grundt. 
Umiddelbart herefter kom en tæt 
tåge rullende fra vest, og om
givelserne forsvandt brat, som var 
der hevet et rullegardin ned. 
Landkendingen var væk, fiskebåden 
var væk, og så gik vi på grund. 
Heldigvis var farten kun ca. 3 knob, 
så der skete ingen skade på båden. 

Vi baksede med spilerstage og båd-
shage, og en gast eller to ud i bom
men, og det lykkedes at komme af 
grunden, som mest bestod af sten. 

På søkortet så det ud til at vi kunne 
sejle mod vest uden forhindringer, 
og ad den vej komme sikkert ud på 
dybere vand, så vi satte 
påhængsmotoren på, og med mig 
som udkig foran i skibet, sejlede vi 
et passende stykke mod vest, og 
derefter igen nordefter, da jeg mente 
at vi nu var udenfor revet. For en 
sikkerheds skyld stod jeg oppe foran 
for at holde øje med dybden for ikke 
igen at løbe på grund. Båden stak 
kun 1,3 meter, så det var jo til at 
klare rent visuelt. 

Det troede jeg da, men i den tætte 
tåge blev alt gråt i gråt, og man 

kunne åbenlyst ikke se bunden 
tidligt nok, for pludselig gik vi igen 
på grund, helt uden synligt varsel. 

Igen baksede vi med at få båden 
skubbet tilbage til dybere vand, og 
med en del besvær lykkedes det om
sider. Så blev navigationen stram
met op; man kunne tydeligvis ikke 
klare sig med den hidtidige slendri
an. Igen satte vi kursen ret mod vest, 
men denne gang ville vi ud til en 
passende dybde, før vi igen vendte 
mod nord. I mangel af bedre brugte 
vi ankeret som håndlod. 
Ankeret var af samme massive type 
som man ser på de rigtig store skibe; 
to tykke klør der kan vippe om 
skaftet; jeg tror at det vejede 15 Kg. 
Det var et noget trættende håndlod, 
men til gengæld gik det, uden 
svinkeærinder, lige ned til bunden, 

Nu fortsatte vi vestover til den målte 
dybde ville give en sikker kurslinie 
op mod Mølle Havn; det var vist 15 
meter kurven vi brugte. Fidusen var 
jo at det er ikke så væsentligt hvor 
langt vi var kommet nordover, når 
dybdekurven er nogenlunde parallel 
med kursen mod Mølle, så vi kunne 
sætte en nordgående kurs med en 
god nøjagtighed på trods af dårligt 
bestik i nord/syd retningen. 

På vejen nordover stoppede vi af og 
til motoren for at lytte efter 
eventuelle andre både, men det en
este vi kunne høre var biler på land, 
og tilsvarende landlige lyde; en 
knallert og en gøende hund. 

På et tidspunkt kom der en større 
havkrydser indenfor vor synsvidde, 
men den forsvandt hurtigt igen. 

Efter at have sejlet i lang tid på 
denne måde, passerede vi et 
sømærke, og det var jo herligt at få 
en position forærende på den måde, 
men der var ingen sømærker i kor
tet, som kunne passe med vores 
gissede position, så vi fortsatte lidt 
skuffede på kursen. 

Pludselig rejser Kullens klipper sig 
lige foran for os, og vi stopper 
naturligvis igen. Et fornyet check på 
søkortet, understøttet af Kullens 
nærhed, giver en mulig forklaring 
på det sømærke vi havde passeret; 
det må have været anduvningsbøjen 
til Mølle Havn, der var simpelthen 
ikke andre muligheder, selvom den 
bøje ligger meget tæt på havnen. Vi 
vender skuden 180,00 grader og se
jler tilbage, og møder heldigvis 
sømærket igen. Herfra sætter vi så 

BADU/bSTYR 
KOM OG SE DE SIDS 

OG SEJLB 

VI HAR : 

KAST 
S ALT VÆRKS 
TLF. 32-500504 

ÅBENT HELE ÅRET 

INSTRUMENT] 
BLOKKE/BESl 
TOW/ERK 
MALIN< 
SEJ LERTØJ CD 
GAVEARTIKU 

NYHEDER I BÅDUDSTYR 
LÆDNING 

OG FITTINGS 

ITIM MODE 

ERVICE 

MAN-FRE 
LØRDAGE 

09.00 - 17.30 
09.00 - 13.00 
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Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 

Gen erationsskifte! ! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

kursen ind mod havnen, men aldrig 
før eller siden har jeg nulret så 
meget med at lægge en kurs, for det 
hele foregik indenfor ca. 1 centime
ter på kortet. Med denne kurs mod 
land var vi naturligvis yderligere 
forsigtige, og når vi stoppede mo
toren kunne vi høre folk tale sam
men, og til sidst var det oppefra vi 
hørte stemmerne, og derpå kom så 
molehovederne hvorfra samtalen 
kom. 

Senere fandt vi ud af at den 
havkrydser vi havde set et glimt af, 
var en folkebåd. Den bådtype har 
proportioner som en langt større 
båd (specielt vurderet med datidens 
målestok), og det viste blot at sigt
barheden var langt ringere end vi 
troede. Det har sandelig været den 
ægte ærtesuppe. 
Det jeg siden har undret mig lidt 
over, er at der ikke på noget tid
spunkt var optræk til panik eller 
blot utryghed ombord, jeg var bare 
tryg ved at vi var uden for de store 
skibes ruter. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup 

Tif 32503017, Fax 32503435 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

/ \ reparation af glasfiber- og træbåde 
- yeparation/ installation af bådmotorer 

\ fribordslakering 
\ osmosebehandling 
\ forsikringsskader 
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Sejlerskolen 

NYT FRA SEJLERSKOLEN 

Vi skriver nu september, og sæsonen 
nærmer sig sin afslutning. Jeg vil 
derfor minde om følgende datoer: 

Lørdag den 26. september er der 
motorlære for alle, som skal til prøve 
i år. Andre interesserede er dog også 
velkomne. Vi mødes ved skuret kl. 
1500. 

Lørdag den 3. og søndag den 4. ok
tober er der duelighedsprøver. 
Mødetid kl. II00 ved bådene. 

Fredag den 9. oktober afholder sej
lerskolen som en afslutning på sæso
nen en hyggeaften i pejsestuen, hvor 
lærere nuværende og tidligere 
elever samles for at snakke om løst 
og fast. Det er mit håb at så mange 
som muligt møder op. Vi mødes kl. 
1900. 

Lørdag den 10. og søndag den 11. 
oktober er der mødepligt for alle sej
lerskolens elever, hvor vi fra 
klokken 11 og nogle timer frem, vil 
tømme og afrigge bådene, så de er 
klare til at blive taget på land. 
I år har vi et ekstra problem, nemlig 
om pladsen bliver færdig, så vi kan 
få rejst teltet. Dersom pladsen bliver 
færdig efter planen, (1.oktober), så 
bliver der et større job med rejsning 

af telt og lægning af fliser. I den 
forbindelse forventer jeg at alle giver 
et nap med. Man må nok regne med ^ 
at det hele ikke kan klares på en 
weekend. 

Som sæsonens sidste arrangement, 
agter vi, i lighed med tidligere, at 
deltage i den årlige "havnerundfart", s 
Datoen er i skrivende stund endnu y 
ikke fastlagt. 

Siden sidste "NYT FRA SEJLER
SKOLEN" har vi deltaget i nogle / 
arrangementer. 
Lørdag-søndag den 15-16. deltog sej
lerskolen traditionen tro i den årlige 
"oldboys" sejlads Her blev ligeledes 
traditionen tro det sociale udbytte 
større end det rent præmiemæssige. 
Dog erhvervede skolechefen sig en 
nydelig kasket. 

Lørdag-søndag den 22-23. august 
var sejlerskolenpå sin årlige week
end tur. Turen gik dog, på grund af 
vejret, kun til jollepladsen. 
Traditionen tro var det sociale 
samvær dog helt i top. 

Herefter vil jeg vende mig til vinter
sæsonen, hvor det allerede i sidste 
nummer af bladet blev annonceret, 
at sejlerskolen, i lighed med tidligere 
år, arrangerer kurser i navigation og 
tovværksarbejde, se opslag i dette 
blad. Tilmelding foregår ved at man 
skriver sig på en eller begge de li
ster, som findes i mellemgangen. 
Det vil være til glæde for alle, der
som i melder jer til i god tid. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 

T o wærkskursus 
Afholdes i Greenhouse 
tirsdage kl. 19 - ca.2130 

Undervisningen starter medio 
oktober med afslutning og ek
samen omkring 1. marts. 

Tilmelding og nærmere 
oplysninger på tavlen i 

mellemgangen 

Lærere bliver igen i år: 
Erik Poulsen og Frank Olesen. 
Kurset er gratis, der må dog 
påregnes et mindre beløb til 
materialer m.m. 

Navigation 
teoretisk del 

Onsdage kl. 19 - 2130 

Tilmelding og kursusstart: 

onsdag den 30. september 

Se opslagstavlen i mellemgangen 

Kurset gennemgår det pensum 
der skal bruges for at bestå 
"Duelighedsprøve for lystsejlere 
teoretisk del" og afslutter med ek
samen ca. 1. april 1999. 

I kurset indgår et "søsikkerheds-
kursus", hos Falck. 

Pris kr. 600.- ecxl. materialer og 
eksamensgebyr. 

Underviser: 
Poul Christensen 

øver 
es i m 

eralfo 
mer o 
igent 

aagang 
, ..-rttvuve m 

g i oktober måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel 

gen, hvis kontingent og andre forfaldne ydelser er betalt, 
niorer har stemmeret. 

ede mødet, og et stemmeudvalg på mindst 3 
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Runde 

fødselsdage 

i oktober måned 

ar Medl. Navn 

1185 Knud Rødgård 70 

Sundby Sejlforening 

ønsker hjertelig tillykke 

Navigator 

Efterhånden som priserne er 
kommet ned på et leje, som al
mindelige sejlere har råd til at 
betale er sattelitnavigatorer 
meget almindelige, Visse mod
eller kan nu erhverves for under 
1200,-kr. 
Brugsforvirringerne er ofte noget 
der ligner en manual til en jum
bojet og ikke altid lige let at 
forstå. 
Men er der noget der er til at 
forstå, så er det tips, tricks og 
gode ideer fra dem der har brugt 
dem gennem længere tid, 
oplevelser fra sejler til sejler. 
Har du haft nogle specielle 
oplevelser med satelitnavigator-
er gode som dårlige eller er der 
nogle ting som bare er rart at 
vide, så lad os høre om det og 
lad det være en håndsrækning til 
andre sejlere. 

Skriv til redaktionen i SSF 

Poul 

15 

[Aktiviteter 1998 "j 
3. oktober 
9. oktober 

25. oktober 
28. oktober 
31. oktober 

Duelighedsprøve (praktisk) 
Afslutning på sejlerskolen 
Generalforsamling 
Reception og standernedhaling 
Jubilæumsfest 

Østersøkredsen indbyder alle, der er 
teresseret i at sejle Match-race 

mandag den 9. november 1998 
kl. 19 i klubhuset i 

Sejlklubben Lynetten 

Opstart af et Match-race center på 
Amagers østkyst 

Pladsmand i SSF 
I forbindelse med besættelse af det ledige job som pladsmand har 
bestyrelsen nedsat et lille udvalg (Flemming Voss, Bent Knudsen, havneud
valget og formanden) hvis opgave er, at analysere arbejdsopgaver og udar
bejde en profil på en kommende pladsmand til brug for bestyrelsens beslut
ningsgrundlag. 
En ansættelse kan muligvis være sket når dette læses, men ellers vil der 
blive anvendt den tid der skal til, for at vi får ansat den rette person. 
Formanden 

- Far, får skolelærere løn? 
- Ja, det gør de da! 
- Det er da uretfærdigt! Det er jo børnene 
der gør alt arbejdet! 

15 



slags maling og 
re 

vejledning 

Kom ind og fa den stor 

Sundby Sejlfj 
till 

Vores forrefnipger 
tapet 

Forretningerne 
o 

når 

og ideer. 

Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. 

Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 32 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 55 01 71 

Kapsejladschef: 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdomsleder: 
Søren Jensen 32 59 06 51 

Jolleleder: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@private.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

Kontoret er åbent torsdag kl. 19.00-20.30. 

I kontortiden træffes 
formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

1ste i måneden. 

S.S.F. Seniorer 
Så mødtes vi igen efter ferien. Mange 
mødte op med gode ideer til vin
terens aktiviteter. 

Vi blev enige om at mødes 
i Greenhous. 

hver den 1. onsdag i måneden, 
første gang den 7. oktober kl. 1330 

Vi vil hen af vejen prøve at få arran
geret ture til f.eks. Saltholm og 
Middelgrunden. Også Turen til 

Holmen har vi mulighed for at gentage. Vi kan pr. båd besøge 
andre seniorer i vore naboklubber og nyde vor medbragte mad 
sammen med dem, ja mulighederne er uudtømmelige 

Onsdag den 4. november kl. 1330 

vil Hans Guldager komme og fortælle om 
Revieraplanen i Amager Strandpark. 

Ved hvert møde Vil vi tale om hvad der eventuelt skal ske ved 
næste hyggemøde. 

Onsdag den 2. December 
vil vi spise fælles julefrokost. 

Nu kalder vi på alle de seniorer MK, der sidder hjemme, kom 
ned og vær med. Det er ganske uforpligtende, du kommer når 
du har lyst og tid, man skal ikke melde sig til i forvejen, undta
gen hvis det drejer sig om udflugter eller lignende, hvor tilmel
ding er nødvendig. 

Ved møderne kan der laves kaffe og vi vil skiftes til at bage en 
kage. 

Hilsen Else 

Billige kvalitetstryksager 
SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

o 
z 
CC 
UJ 
* 33 

j* Kataloger • Faktura • Kuverter • Etiketter • Brochurer • Brevpapir • Prislister • Bøger 5 

33 
Alt i bogbinderiarbejde 

Omslagsbøger • Kataloger • Tidsskrifter • Falsning • Samlehæftning 

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

O 

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

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

33 OU .Ir Q-

O 
SMOffsettrUk 

vi Tina og Søren Moller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 32 51 71 79 
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Kære medlemmer 

Den indtil nu største trussel mod 

os fritidssejlere lurer i horisonten. 

Auken og hans miljøstyrelse 

truer nu vores fritidsliv. 

Som I sikkert har hørt og læst vil 

miljøstyrelsen forbyde de nuvæ

rende bundmalingstyper inden 

der er udviklet et alternativ, 

DET VIL VI SIMPELTHEN IKKE FINDE OS I! 
Det er vigtigt at hvert enkelt medlem gør indsigelse mod over

grebet, derfor, udfyld nedenstående slip og send den til: 

Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 2300 København S. 

eller læg den i kontorets brevkasse, men skynd dig, 

-det er nu det gælder. 

Bestyrelsen 

Dato: 

Navn: 

Adresse: 

Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 2300 København S 

Je^vi protesterer mod miljøstyrelsens oplæg til totalfor
bud mod begroningshindrende bundmaling til lystbåde. 

Medlem nr.: 



mandag den 29. september 1998 

Der var afbud fra Søren Jensen og 
Bjørka Schandorff. I Bjørkas fravær 
blev Kent Nielsen udpeget som re
ferent 
Bent Knudsen skulle have været 
tilstede for at orientere om gravear
bejdet på pladsen. Da Bent Knudsen 
havde meldt afbud på grund af syg
dom, blev orienteringen givet af for
manden. Se senere. 

Kassereren gennemgik budgetsam
menligningen pr. 30/9-98. 
Kassereren anmodede bestyrelsen 
om at udarbejde budgettet for 1999. 
Dette arbejde blev udført inden 
bestyrelsen gik i gang med den 
øvrige dagsorden. Selve budgettet er 
optrykt i dette blad. 

Punkt Protokol: 
Intet. 

Punkt 2a. Beretning: 
(alm. sager) 
Formanden orienterede om et møde 
i Idrættens Hus vedr. en ny bekendt
gørelse om forbud mod giftige 
bundmalinger. Forbudet skulle 
træde i kraft i år 2003. Jens Green 
Jensen og Kent W. Nielsen deltager i 
mødet på bestyrelsens vegne. På 
kredsplan holdes et forberedende 
møde 30/9 i SSF med henblik på et 
fælles oplæg. 
Ligeledes på kredsplan har der 
været afholdt et møde om anskaf
felse og brug af J22-både til 
matchrace. Som basis for financierin
gen skulle hver af de store klubber 
garantere for 75.000 kr. Der op
nåedes ingen endelig afklaring på 
mødet. 

Flakfortet er nu overtaget af statens 
ejendomsselskab Freja med henblik 
på salg. 

Punkt 2b. Beretning: 
(generalforsamlingen) 
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag 
til ændring af foreningens love § 6 
og § 8. Selve forslaget er optrykt an
detsteds i bladet. 

Fra medlemmerne er indkommet 
treforslag, et fra A68 Eb Nielsen, et 
fra A284 Claus Villadsen og et fra 
A687 Jørgen Rindal. Disse forslag og 
deres begrundelse er ligeledes trykt i 
dette blad. 

Punkt 3. Havn og plads: 
Formanden orienterede om gravear
bejdet. Det forventes at arbejdet på 
søndre og nordre plads er færdigt 
med udgangen af oktober. På nordre 
plads genoptages arbejdet til næste 
år, idet der skal etableres et stort un
derjordisk reservoir, som rækker 
helt ud i kanalens vestlige del. 
Arbejdet på parkeringspladsen 
ventes i gang i løbet af vinteren. Det 
forventes at det store gule telt kan 
genrejses i slutningen af oktober. 

I forbindelse med gravearbejdet vil 
havneudvalget forsøge at få en ny 
vandledning etableret på en del af 
pladsen. 

Havneudvalget meddelte at mo
torskuret m.m. er blevet renoveret. 
Desuden trænger beddingvognen til 
reparation. Det nødvendige arbejde 
vil blive udført. 

Bestyrelsen drøftede mulighederne 
for at ændre mønttelefonen på nor
dre plads til en korttelefon. Det blev 
besluttet at undersøge muligheder 
og priser nærmere. 

Som svar på stillingsopslaget som 
pladsmand er der foreløbigt ind
kommet 9 ansøgere. Disse an
søgninger vil nu blive behandlet i 
det nedsatte udvalg. (Jfr. forrige 
referat) 

Punkt 4. Klubhus: 
Der er bestilt 3 nye vindusrammer, 
som vil blive isat snarest. Desuden 
er det planen at tætne omkring alle 
østvendte vinduer. I vinterens løb er 
det tanken at udføre malerarbejde 
på de vægge, som er trængende. 
Janus påtalte at lyset i baggangen 
ikke var tilfredsstillende. 

Punkt 5. Fester: 
Fiskekonkurrencen var meget vel
lykket og med rekordstor deltagelse. 
Vi har fået megen ros udefra for 
dette arrangement. 

Seniormøde afholdes fremover om 
dagen hver den første onsdag i 
måneden. Mødet afholdes i Green-
House med start den 7. oktober. 

Forberedelserne til Julefrokosten og 
Børnenes Juletræ er i fuld gang og 
forløber planmæssigt. 

Receptionen i forbindelse med 75-
årsdagen bliver holdt kl.1700 i klub
huset. 
I forbindelse med Jubilæumsfesten 
fremkom en del kritik af den måde, 
hvorpå reservationen af pladser 
havde fundet sted. Som følge heraf 
vedtog bestyrelsens flertal følgende 
udtalelse: 
På bestyrelsemødet mandag den 31. au
gust vedtog bestyrelsen følgende: 
Salget af billetter til festen den 31. okto
ber starter torsdag den 24.september. 
Inden denne dato kan der ikke foretages 
reservationer af nogen art ud over bord 
II og 12, som bestyrelsen har reserveret 
til indbudte gæster. 
Det er derfor med beklagelse at 
bestyrelsen kan konstatere, at denne 
beslutning ikke er blevet efterlevet. 
Da kontoret åbnede for reservationer 
kl. 1900, var der på forhånd re
serveret et antal pladser. 
Denne fremgangsmåde er besty
relsen meget imod. Når bestyrelsen 
ikke har grebet ind, skyldes det, at 
næsten alle pladser blev reserveret i 
løbet af ca. 1 time. Det ville således 
være endt i totalt kaos, dersom 
bestyrelsen havde krævet, at det 
hele skulle gå om, og alle udleverede 
billetter tilbageleveres. 

Punkt 6. Sejlerskolen: 
Sommerens kurser er ved at være af
sluttet og prøverne finder sted den 
3. - 4. og 10. oktober. Det forventes at 
ca. 10 elever i alt skal til prøve. 
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Fredag den 9. oktober afholder sej
lerskolen sin afslutningssam-
menkomst i pejsestuen. 

I løbet af oktober og november for
ventes vinterens kurser at gå i gang. 

Punkt 7. Ungdomsafdelingen: 
Der har været indbrud i optihuset 
ved anvendelse af en medlemsnøgle. 
En del elværktøj blevet stjålet. 

Punkt 8. Joller: 
Janus gjorde opmærksom på at 
broen snart skal ind. 

Punkt 10. Kapsejlads: 
Det lykkedes i år for SSF at vinde 
(Larchmondtpokalen stavecheck) for 
næsen af Kastrup Sejlklub. 

Klubmesterskabet havde i år del

tagelse af 15 folkebåde og 6 DH-
både. 

"Forterne Rundt" var i år præget af 
mangel på vind i en sådan grad, at 
ingen af de 20 deltagende både 
nåede hjem inden tidsfristens udløb. 
Det særlige arrangement for ballader 
og folkebåde fik gennemført 2 sej
ladser lørdag og 1 søndag. Her del
tog 11 ballader og 13 folkebåde. 

Punkt 10. Motorbåde: 
Intet 

Punkt 11. Sikkerhed: 
Kim ønskede instruktion om nogle 
detaljer i forbindelse med admini
strationen af vagtordningen, især 
fordi det arbejde, som normalt ud
føres af pladsmanden, endnu ikke er 
på plads. 
Janus foreslog at opsætte skilte på de 

nye standere med forbud mod 
rulleskøjtekørsel og løse hunde på 
broerne. 

Tina har tilbudt at betale for en tyve
rialarm i klubhuset, mod at natte
vagterne blev flyttet til Green-
House. Bestyrelsen var delt i dette 
spørgsmål, hvorfor der ikke blev 
taget stilling hertil. 

Punkt 12. Bladet: 
Bestyrelsen beklagede at redaktøren 
meget sjældent deltager i bestyrel
sesmøderne. Herudover var det in
tet. 

Punkt 13. Eventuelt: 
Intet. 

Mødet slut kl.2305. 

Referent: Kent Nielsen 

Sundby Sejlforening 
——— 

Budgetforberedelse 1999 

Indtægter: Jan.kvt Apr.kvt. Juli kvt. Okt. kvt. I alt 1998 Ændring i % 

Kontingent 330,000 300,000 630,000 665,000 -5.56% 

Fast plads 530,000 530,000 500,000 5.66% 

Vinterplads 50,000 50,000 50,000 0.00% 

Indskud/vagt 0 10,000 40,000 50,000 46,000 8.00% 

Skurleje m.v. 70,000 70,000 70,000 0.00% 

Indtægter i alt 930,000 10,000 390,000 0 1,330,000 1,331,000 -0.08% 
i 

Udgifter: 
lin, i i.jihj l'l'i Vi i MÉjViM iiVji 

Materialer m.v 

Arbejdsudgifter 

I oU,UUU 

60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 260,000 -8.33% 

Havn & plads i alt 190,000 150,000 150,000 150,000 640,000 660,000 -3.13% 

Klubhus 322,000 20,000 20,000 20,000 382,000 250,000 34.55% 

Bladet 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 0.00% 

Fester 3,000 6,000 6,000 10,000 25,000 25,000 0.00% 

Administration 13,000 13,000 13,000 13,000 52,000 52,000 0.00% 

Bestyrelse 2,000 2,000; 2,000 2,000 8,000 6,000 25.00% 

Sejlerskole 

Juniorer 10,000 20,000 

1 , WWW 

10,000 

o,UUU 

10,000 

zU,UUU 

50,000 

s 

50,000 0.00% 

Kapsejlads 1,000 8,000 29,000 2,000 40,000 40,000 0.00% 

Motorbåde 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 0.00% 

Joller 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 0.00% 

Renter 2,000 6,000 2,000 5,000 15,000 12,000 20.00% 

Div./afdrag/jubilæum 0 10,000 0 0 10,000 128,000 -1180.00% 

Udgifter i alt 568,000 270,000 255,000 237,000 1,330,000 1,331,000 o
 

o
 

CO
 

i  
Kvartalets likviditet 362,000 -260,000 135,000 -237,000 0 0 

Akkumuleret likvid. 362,000 102,000 237,000 0 
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GENERALFORSAMLING 
EFTERÅR 199?? 

Søndag den 2??. oktober 
kl. 900 

i klubhuset 

Dagsorden 

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

Følgende er på valg: 

Formanden 
Jens Green Jensen 

Kapsejladschefen 
Erik Povlsen 

Ungdomslederen 
Søren Jensen 

Jollelederen 
Jan Simonsen 

1. havneudvalgsmedlem 
Holger Nielsen 

Formanden for klubhus og bygninger 
Elo Nielsen 

1. suppleant til bestyrelsen 
???? 

Kasserer 
Jørgen Rindal 

1. kasserersuppleant 
Elin Brinkland 

Lovændringsforslag 
Bestyrelsen foreslår, at § 6 i foreningens love ændres 
således: 
Linie 7 udgår, hvorved pladsen som jolleleder ikke læn
gere findes i bestyrelsen. 
Linie 9 ændres til 3 havneudvalgsmedlemmer. 
Linie 17 udgår. 
Linie 18 ændres til 2 havneudvalgsmedlemmer. 

§ 8 foreslåes ændret således: 
I linie 1 udgår ordet jolleudvalget. 
Efter linie 4 tilføjes følgende: 
Det påviler ungdomslederen at sørge for, at jollesejlerne 
er repræsenteret i ungdomsudvalget. 

Motivering: 
I de senere år er arbejdet i havneudvalget steget 
væsentligt, hvorfor bestyrelsen foreslår udvidelsen af 
medlemmer i havneudvalget. 
Samtidig er jolleaktiviteten faldet de senere år, så et ikke 
mere berettiger til en plads i bestyrelsen 
Jens Green 

Eksempel 
§ 6  

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af: 
1 formand, 
1 sekretær, 
1 kapsejladschef, 
1 skolechef, 
1 ungdomsleder, 
1 jolleleder, 
1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant, 

3 2 havneudvalgsmedlemmer, 
1 formand for klubhus og bygninger 
og 1 festudvalgsformand. 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen således: 
I oktober: 

Formanden, 
kapsejladschefen, 
ungdomslederen, 
jollelederen, 

2 3- havneudvalgsmedlemmer, 
formanden for klubhus 

§8 
Havneudvalget, ungdomsudvalget, jolleudvalget, 
skoleudvalget, kapsejladsudvalget, motorbådsudvalget, 
festudvalget og udvalget for klubhus og bygninger er 
foreningens faste udvalg. 
Det påviler ungdomslederen at sørge for, at jollesej
lerne er repræsenteret i ungdomsudvalget. 
Udover de faste udvalg kan 
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Andre forslag 
Forslag 1. 
Forslag til efterårsgeneralforsamlingen 1998 

Angående betaling af el, når et medlem har elmåler. 

På grund af en ændret afgiftspolitik, der år for år lægger stadig større miljøafgifter på el, er der behov for at revidere 
måden hvorpå el afregnes i SSF. 

Problemet er, at prisstigningen på el, lægges på den afgift, som SSF skal tilbagebe-tale til Told og Skat, på basis af aflæs-
ningsperioden og tidspunktet. 

Det betyder at den hidtidige metode med aflæsning af målere den 1. april, året efter at hoveddelen af elforbruget har 
fundet sted giver et afgiftsmæssigt problem. 

Forslaget er: 
1. Medlemmer der fast el-installation i skure skal have registreret måler. 
2. Medlemmer med måler betaler et a-conto på 500 kr. som tilbagebetales når el-installationen er nedtaget og 

måleren er slutaflæst og afregnet med SSF. 
2. Måleren skal aflæses den 31.12. eller tidligere, hvis der ikke er forbrug mellem aflæsningsdagen og den 31.12. 

Hvis medlemmet ikke aflæser måleren, beregner SSF et skønsmæssigt forbrug, som først bliver reguleret ved 
næste års aflæsning. Havneudvalget kan med 14 dages varsel kon-trollere installation og aflæsning. 

3. Elprisen er Belysningsvæsenets officielle forbrugerpris for det pågældende forbrugsår. 
4. Til dækning af foreningens ekstra administrative omkostninger opkræves et målergebyr på kr.25 pr. år. 

A-687, Jørgen Rindal. 

Forslag 2. 
Forslag til efterårs generalforsamlingen 25-10-98 

En kreds af sejlere i SSF, bl.a. indsenderen, vil gerne stille forslag om at der etableres en kran der kan løfte kølbåde i 
lighed med lignende kraner i Kastrup ny lyst-bådehavn, Skovshoved samt en del klubber i Køge bugt området. 

Motivering: 
Med tanke på de ændrede miljøkrav, med forbud mod giftige bundmalinger som træder i kraft fra år 2003 således at bå
dene skal tages op og rengøres flere gange i løbet af sæsonen. 
Det vil tiltrække kapsejlere med deres både på trailere hvorved vi kan udnytte vores vinteroplags-plads bedre. 
Det kunne måske vende en vigende medlemstilgang og føre til øget kapsejladsaktivitet i vores sejlklub. 
Det kunne også føre til øget stævneaktivitet, idet sejlere kunne køre deres både direkte til stævnet 
Det vil ligeledes lette ungdomsafdelingens søsætning af deres Ynglinge. 

A 284 Claus Villadsen. 

Forslag 3. 
Forslag til generalforsamlingen den 25/10-1998 

Da vi efterhånden er blevet mange ældre medlemmer hernede, foreslår jeg, at vi stiller et billard op i slyngelstuen til 
brug i dagtimerne i den sure tid om "vinteren. 
Slyngelstuen bliver jo ikke benyttet alligevel, som den blev før i tiden. 

Motivering: mundlig på generalforsamlingen. 

A 68 Elo Nielsen 
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NOGET OM GPS 
INDLEDNING 
Nu skal man, som ejer af en gam
meldags decca navigatør, snart til at 
overveje hvad der skal gøres når 
deccasystemet bliver lukket ved ind
gangen til det nye årtusinde (Helt 
præcist d. 31. december 1999 kl 2400). 
Mange har jo vænnet sig til at bruge 
radionavigation, og så er det 
nærliggende at erstatte sin gamle 
decca med en GPS. 
Før man køber noget nyt, er det godt 
at vide lidt om hvad man går ind til, 
og hvad man skal være opmærksom 
på, både ved køb og specielt senere 
ved brug af en ny navigatør. 
Desværre sker det, at man kommer 
til at købe noget, som senere viser 
sig at være knapt så godt som man 
troede, da man så den 
demonstreret i forretnin
gen, eller læste brochu- Hl 
rerne, enten kan den ikke 
det man troede, eller også 
er det komplet umuligt at U 
hitte rede i hvordan den 
bruges. 
Jeg håber at det efterføl 
gende kan hjælpe lidt, så 
man er bedre rustet ved køb 
af ny navigatør. Man behøver 
ikke læse det hele, men kan 
nøjes med de afsnit der har in
teresse. 

GPS SYSTEMET 
Satellitsystemet, som mange nu 
bruger til navigation, hedder GPS, 
som står for 
GLOBAL POSITIONING SYSTEM, 
men i pressen ser man de sjoveste 
gætterier på hvad GPS ellers kunne 
stå for. 
Systemet består af flere dele, mod
tagerne, de opsendte satellitter og en 
kontrolafdeling. I kontrolafdelingen 
sørger man for at satellitterne hele 
tiden fungerer korrekt. De totaje 
omkostninger for de amerikanske 
skatteborgere er omkring en milliard 
dollars om året, så det er jo fint at vi 
sejlere kan bruge det gratis. Vi kan 
dog kun bruge den civile del, der er 
forskellig fra en mere nøjagtig mil
itær del i signalerne fra satellitterne. 

Med en GPS modtager kan man 
overalt på jorden måle sin position, 
ud fra signalerne fra de opsendte 
satellitter. 
For tiden er der 27 satellitter, som er 
brugbare, men selv 18-22 ville være 
nok. Satellitterne kredser om jorden 
i en højde af 20.000 Km. 
Afhængigt af sted og tid, vil der al
tid være 4 til 12 synlige over ho
risonten. Blot 4 satellitter over ho
risonten er nok til at måle positio
nen. 
Som et kuriosum kan jeg nævne at 

den hastighed en 
satellit suser af 

sted med, 
; der oppe i 

rummet, 
er ca. 

% 14.000 
Km i 

timen, sa 
det er jo egentlig fan

tastisk at man kan beregne en 
nøjagtig position med den slags 
flyvske satellitter. 

NØJAGTIGHED 
I grunden er GPS systemet meget 
nøjagtigt (5 til 10 meter), men det 
amerikanske forsvar har begrænset 
nøjagtigheden ved at tilføre lidt støj i 
signalerne. Derfor er nøjagtigheden 
normalt ca. 50 til 100 meter(mere 
præcist: i 95% af tiden (en time) er 
nøjagtigheden lovet til at være bedre 
end 100 meter, og i 99% af tiden (et 
døgn) er den bedre end 300 meter). 

Nøjagtigheden afhænger også noget 
af hvor mange satellitter der bruges i 
modtageren. Nogle modtagere 

bruger op til 12, medens andre kun 
bruger 4, jo flere satelitter der bruges 
jo mere nøjagtig bliver beregningen, 
f.eks. hvis man med 4 satellitter har 
en nøjagtighed på 100 meter, så vil 
man (statistisk set) med brug af 8 
satellitter, på samme tid og sted 
have en nøjagtighed på 70 meter. 
Det er bedst at bruge de satellitter 
som står nær horisonten, medens de 
højeste på himmelen ikke giver no
get særligt bidrag til positionen i 
Bredde og Længde. 

For de fleste forhold er 100 meters 
nøjagtighed jo fantastisk godt, på et 
søkort i målestok 1:70000 (Sundet 
Syd) kan man næppe aflæse en posi
tion med meget bedre nøjagtighed. 
(Af en eller anden grund synes 100 
meter ikke af ret meget når man er 
på søen, medens det virker meget 
længere på land) 

KURS OG FART 
Den største gene ved den kunstige 
støj i GPS, er at kurs og fart ikke er 
særlig præcise, farten over grunden 
kan være op til 1,5 knob forkert, og 
det påvirker også kursen, jo lang
sommere man sejler, jo større indfly
delse får fartfejlen, f.eks. skal man 
regne med at kursvisningen kan 
være op til 15 grader ved siden af, 
når man sejler med 5 knob. 

Den kunstige støj kan bedst sam
menlignes med at man sejler rundt 
om den sande position med op til 1,5 
knob og i en radius på op til 100 me
ter. Det ses tydeligt når man ligger 
stille på sin plads i havnen. 

Der er dog nogle modtagere der sny
der sig til at vise farten 0 knob når 
man ligger stille, men det er mest for 
at imponere journalister der laver 
sammenlignende test til bådblade. 

Der har været tale om at fjerne den 
kunstige støj i GPS, men det er altså 
ikke sket endnu. 

HØJDEN 
En GPS modtager kan beregne posi
tionen i bredde, længde og højde 
over havet, men som sejler kender 
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man jo normalt sin højde, og hvis 
man kan få sin GPS til kun at bereg
ne bredde og længde, medens høj
den er fast, så får man en noget 
bedre nøjagtighed i sin position samt 
kurs og fart. 
I mange GPS'ere kaldes det 3D med 
beregnet højde, og 2D med fast 
højde (3 eller 2 Dimensioner). Derfor 
bør man som sejler, hvis det er 
muligt, vælge fast højde i GPS mod
tageren. Forbedringen er ikke 
overvældende, men igen kan man 
regne med at fejlen typisk nedsættes 
til ca. 70%. Den højde man sætter 
ind, skal være antennens højde over 
vandlinien. 

TID 
Når en GPS modtager skal beregne 
en position, så bliver den nødt til 
også at beregne hvad klokken er 
med stor nøjagtighed, for så at 
kunne tage højde for den tid det 
tager for radiosignalerne at komme 
fra ned satellitterne. Det betyder alt
så, at man også får en nøjagtig tid i 
GPS modtageren. Selv om GPS har 
sin egen tid, ca. 8 sekunder ved 
siden af normal tid, så kan mod
tageren selv lægge denne fejl til GPS 
tiden, før den viser hvad klokken er. 

DATUM 
Datum betyder blot udgangspunkt, 
svarende til det ene hjørne på en le
geplads. Fra udgangspunktet kan 
man så placere alle legeredskaberne 
rundt på pladsen med tallene for 
henholdsvis "langs den ene side" og 
"langs den anden" af de to sider der 
mødes i udgangspunktet. 

Positionsnøjagtigheden i en GPS er, 
som sagt, temmelig god til normal 
sejlads, men det man får fra en GPS, 
er jo tallene for bredde og længde, 
og de skal så sættes af i søkortet. 
GPS modtageren beregner positio
nen til ét fast gradnet (Datum) for 
Bredde og Længde på jorden/kor
tene, det gradnet er lavet til GPS og 
det er fælles for hele jorden 
(WGS84). (World Geodetic System 
1984). 

Af rent praktiske grunde har der tra
ditionelt ikke været en fast standard 
i de forskellige lande, for hvordan 
man præcist skal sætte gradskalaen 

på de respektive søkort, så det 
samme sted på jorden (et skær eller 
en bøje) kan have flere forskellige 
positioner i Bredde og Længde, alt 
efter hvilket lands søkort man 
bruger. 

I Danmark gik vi i 1950 over til den 
fælles Europæiske standard, ED50 
(European Datum 1950), men netop 
nu, er vi i en overgangsfase på vej til 
at bruge det nye WGS84 i stedet for. 
Det betyder at alle de gamle søkort 
vi har, er i ED50, medens nogle af de 
helt nye er i WGS84. Det står på 
søkortene, hvilket Datum de er lavet 
til, og de fleste GPS modtagere kan 
omstilles til at vise positionen i enten 
ED50 eller WGS84 (såvel som mange 
andre landes Datum) men det er no
get roderi sålænge man hele tiden 
skal skifte mellem forskellige søkort, 
og indstilling i GPS modtageren. 
Forskellen mellem WGS84 og ED50 
er ca. 100 meter, så hvis man opgiver 
at holde rede på kortdatum, og bare 
lader GPS'eren stå fast i WGS84, så 
skal man i Danmark, regne med at 
positionen ikke er mere nøjagtig end 
ca. 200 meter. 
Svenske søkort har endnu deres helt 
eget Datum (RT90), og forskellen 
mellem dette kortdatum og WGS84 
eller ED50 er også ca. 100 meter. Så 
her fås samme fejl på ca. 200 meter 
ved brug af enten ED50 eller WGS84 
sammen med svenske søkort, hvis 
man som sagt opgiver at hitte rede i 
disse Datum, og bare lader GPS 
modtageren vise position i WGS84. 
Når man er i havn, kan man jo se om 
GPS'eren viser den position der kan 
læses af i søkortet, eller om der er en 
systematisk fejl på mere end 100 me
ter. 

Både når man plotter sin position i 
søkortet, og når man aflæser positio
nen på waypoints fra søkortet, skal 
man være opmærksom på hvilket 
kort Datum der er i kortet, og at 
modtageren er indstillet på det 
samme Datum. 

DECCA 
Deccasystemet (som jo lukkes d. 
31/12-1999) er heller ikke fejlfrit. 
Specielt om natten kan der være 
store fejl i positionen (typisk 100 til 
500 meter), hvis man er i Øresund 

eller syd for Sverige, men da decca
systemet jo i praktisk brug har vist 
sig velegnet, så skal man altså ikke 
lade sig skræmme af de positionsfejl 
jeg har omtalt i GPS. 

DIFFERENTIEL GPS 
Som sagt er den mest generende fejl 
i GPS, at kurs og fart er-noget upåli
delige, specielt generer det sejlbåde, 
som kun sejler med 4 til 8 knob. 
Kun ved brug af differentiel GPS 
kan man fuldstændig ophæve 
støjsignalet i GPS systemet. Fejlen i 
farten bliver mindre end 0,1 knob, 
og kursen er meget nøjagtig, blot 
man bevæger sig i skridtgang. 
Ordet differentiel betyder blot 
forskel, og det er netop det systemet 
kontrollerer, nemlig forskellen 
mellem rigtig position, og den som 
GPS'eren viser i ethvert øjeblik. 
For at bruge Differentiel GPS, skal 
man købe en speciel langbølgemod
tager, som kan modtage de differen
tielle signaler, og den GPS man 
bruger, skal også være forberedt til 
at kunne forstå de signaler der kom
mer ud af langbølgemodtageren. 

Princippet i differentiel GPS er ret 
simpelt, man (d.v.s farvands
væsenet) tager en GPS modtager, og 
placerer den på en fast position, som 
er målt meget præcist ud, og så kan 
man jo let se den fejl der er i GPS 
signalerne, disse fejl sendes så, som 
radiosignal, ud til den specielle DG-
PS modtager ombord, og med et ka
bel forbinder man DGPS mod
tagere-i i til GPS modtageren, som så 
kan bruge GPS fejlene til at beregne 
en meget nøjagtig position (ca. 5 til 
10 meter), men altså også en meget 
præcis kurs og fartberegning. 

De fleste af de gamle pejlera-
diosendere er nedlagt, men nogle af 
dem er nu bygget om, så de kun 
sender differentielle signaler til brug 
for GPS modtagere, og ved hver af 
disse radiofyr er der altså opstillet 
en speciel GPS modtager. I Danmark 
er der tre sendere, som står ved 
Hammer Odde, Blåvand og Skagen. 
Kort og Matrikelstyrelsen har så op
målt antennernes position med cen
timeters nøjagtighed, og Farvands
væsenet sørger for at det hele virker 
som det skal. 
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Sverige, Norge og de fleste andre 
lande har også en del sendere, og på 
Kullen står den differentielle sender 
vi mest bruger i Øresund og det 
sydlige Kattegat. Rækkevidden for 
disse differentielle sendere er ca. 150 
sømil, og i Skandinavien er der 
næsten alle steder dækning fra et 
eller flere radiofyr, så man kan sejle 
med stor nøjagtighed overalt. 
(MEGET BEDRE END SØKORTENE 
LOVES TIL AT VÆRE! 
Selv om søopmålingen er meget 
præcis, så kommer der små fejl ind 
ved tegningen af kortet, og senere 
ved trykningen, og så er der også 
steder, som ikke er målt op i mange 
år, dvs. at søkortet er baseret på op
målinger der ikke har kunnet gøres 
så præcise, som man kan nu om 
dage. Et af de værre eksempler er de 
lidt ældre norske søsportskort for 
sydkysten, her var kortfejlene nogle 
steder op til 300 meter eller mere, 
men det var også et besværligt om
råde at opmåle før radionavigatio
nen kunne bruges). 

FORSKELLIGE GPS MODTAGERE 
På markedet findes der nu mange 
GPS modtagere, til forskellige priser, 
og med forskellige muligheder. De 
billigste koster vel ca. 1000 kr. og i 
prislaget op til 10.000 kr. kan man 
finde mange gode modtagere til 
brug for søsportsfolket. 
Når man vælger en GPSmodtager 
skal man tænke meget på hvad man 
skal bruge den til. Hvis det blot er 
til, af og til, at korrigere bestikket, så 
er de billigste ganske udmærkede. 
De skal blot tændes kortvarigt når 
behovet melder sig. 

Hvis man derimod vil have et appa
rat som viser vej langs en planlagt 
rute, så skal man først og fremmest 
have en modtager der er tændt hele 
tiden, og altså skal den køre på ski
bets akkumulator, desuden skal den 
have en skærm der kan aflæses fra 
styrepladsen, hvilket normalt til sejl
både betyder en større skærm end 
den man finder på de billigste mod
tagere. 

I motorbåde er styrepladsen normalt 
lavet så man hele tiden kan være tæt 
på GPS modtageren, dvs. en lille 

skærm er OK; man har heller ikke 
problemer med regn på brillerne. 

BETJENING 
Det største problem med GPS mod
tagere, der skal bruges til mere end 
blot korrektion af bestikket, er 
brugermanualen og betjeningen af 
apparatet. 
Betjeningen kan laves på mange 
måder, både enkelt og næsten selv
forklarende, men også, så man skal 
gennem de mest ulogiske tasteope
rationer for at få apparatet til at 
makke ret. 
Dette kan både forværres og 
forbedres med brugermanualen. 
Nogle manualer er opbygget så man 
let forstår selv indviklede tasteope
rationer, medens andre håbløst 
forvikler selv fornuftige apparater, 
som man lettere forstår hvis man 
smider manualen i søen med det 
samme. 
Sproget er også væsentligt, dels det 
sprog der er i manualen, det skal 
være jævnt dansk og ikke et sprog 
fyldt med sære fremmedord og un
derlige begreber, men også det 
sprog der bruges på selve apparatet, 
ved tasterne og i skærmen, er 
væsentligt. Hvis man ikke er bare 
lidt kyndig i engelsk, så kan man let 
blive forvirret over de sære ord som 
apparatet skriver, og som omtales i 
manualen (ofte uden forklaring). 

Nogle lidt dyrere GPS modtagere 
kan omstilles til flere sprog, og hvis 
dansk er imellem disse, så lettes be
tjeningen meget. Behovet er der jo 
overalt, tyskere forstår kun tysk, 
franskmænd kun fransk og så 
videre. 

Hvis man ikke vil blive gråhåret i 
utide, så er det bedste man kan gøre, 
at låne et apparat i nogle dage, så 
man kan se på det, uden at have en 
ivrig sælger på skulderen (for ham 
eksisterer der ikke problemer over
hovedet). Eller man kunne også 
prøve at finde ud af, om der i hav
nen eller bekendtskabskredsen i 
øvrigt, skulle være nogen som har 
noget af interesse, som man kan få 
lov til at prøve af i fred og ro over en 
kop øl. 

ELEKTRONISKE SØKORT 

Nogle af de lidt dyrere GPS mod
tagere har en skærm der viser elek
troniske søkort og på en måde, er 
det jo en let måde at navigere på -
man kan bare sejle uden at betjene 
apparatet, og finde vej som om man 
gik rundt i sin egen hjemhavn, kor
tet viser hele tiden hvor man er og 
hvad der er omkring en. Mange af 
disse kort er ikke autoriserede af 
kort- og matrikelstyrelsen, så man 
kan ikke regne med at de er lige så 
sikre som de rigtige papirkort. 

Kravet er så, at der ikke er fejl i det 
elektroniske søkort, der må ikke 
mangle nogen bøjer eller grunde og 
man skal også på forhånd have købt 
de søkort, der er nødvendige til 
turen og selv om de bliver billigere 
med tiden, så er prisen for elektron
iske søkort stadig relativ høj i sam
menligning med papirkortene, som 
jo viser detaljerne på den bedste 
måde og med mange farver, d.v.s. 
man skal tænke på at prisen på ap
paratet stiger med anskaffelsen af de 
nødvendige elektroniske søkort. 

De elektroniske søkort der vises i 
farver på de mindre navigatorer, 
bruger kun to farver, en for land og 
en anden for vand, det er en hjælp, 
men det bedste er jo hvis man på 
grundt vand har flere farver til at 
vise de forskellige dybdekurver, 
som på papirkortene. 

AFSLUTNING 
Egentlig skulle det jo være meget 
lettere at navigere med de nye 
smarte elektroniske hjælpemidler, 
men det kræver altså noget af 
brugeren. Dels skal han forstå be
grænsningerne i de nye hjælpemid
ler, dels skal han sætte sig ind i nye 
tankegange og være fortrolig med 
brugen og endelig er det jo et pro
blem hvis strømmen forsvinder om
bord medens man sejler, så er det i 
hvert fald godt at kende til den gode 
gamle metode med kort, lineal, pas
ser og kompas, når man skal videre. 

Det næste skridt i elektroniske navi-
gationshjælpemidler er godt på vej 
nu. Det er en lille PC med flad 
farveskærm (laptop). Den har så en 
tro kopi af alle nødvendige papir
kort på harddisken og alle kan så, 
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efter behov, vises i skærmen. Det er stadig meget dyrt at få en lille PC 
og hvis den skal kunne tåle det barske klima ombord på mindre både, 
bliver prisen særdeles høj, men det er kun et spørgsmål om tid. 

PC'eren bruger så en GPS på størrelse med et visitkort, kun ca. 3 mm 
tyk, som stikkes ind i siden og fra radaren fås et billede der samtidig 
kan lægges ind på PC'erens skærm, så man kan se andre både og an
dre forhindringer som ikke vises på kortet. 
Så kan man endelig slippe helt for at stikke snuden op i cockpittet, 
men kan blot dase nede i kahytten til man er fremme, det bliver rigtig 
sejlsport! 

Finn Hendil 
23. September 1998 

Brevkasse 
Finn Hendil vil besvare spørgsmål omkring GPSer her i bladet. 
Spørgsmål kan sendes til redaktøren, som så vil sætte dem i bladet 
sammen med eventuelle svar. 

Har du haft specielle oplevelser eller erfaringer i forbindelse med din 
navigator, hører vi også meget gerneom det. 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

<§l 
Arne Olsen Offset a/s 

Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
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FISKEKONKURRENCEN 1998 
gik over alt forventning. Vejret var 
med os fra morgenstunden. Mange 
mødte op og det var et smukt syn at 
stå på molen og se over 40 fartøjer 
stime ud kl. 10°° til kanonsalut. 
Vejret holdt sig til over middag, 
hvor det begyndte at regne, men da 
var bådene ved at anløbe havnen 
igen. 
Det var ikke så mange fisk, der kom 

til vejning, men stemningen var høj 
og vinderne blev hurtigt fundet. 

Kl. 1830 mødtes vi alle til præmieud
deling og Tinas skipperlabskovs. 
Klubhuset blev godt fyldt op. Jens 
Svendborg sørgede for musikken og 
dansen gik til midnat. 
Kirstines evigt vandrende pokal for 
størst fangne fisk, blev for første 

gang givet til en kvindelig deltager 
nemlig Berit fra båden "Askeladen" -
jo vi kvinder kan skam også. 

I anledning af vort jubilæum havde 
vi fået mange flotte præmier som 
sponcergaver, så mange, at vi bort
loddede 30 præmier på fisketegnene, 
så der var adskillige deltagere der 
fik noget med hjem. 

Følgende fik præmier: 
Største fisk op af vandet 3,3 kg, Berit fra Askeladen 
Næst største fisk 3,1 kg, Benny fra Tjum-Tjum 
3. største fisk 3,0, Ivan fra Bollen 
Flest sild pr. båd, Askeladen 
Mindste fisk, Keld fra Bakardi 
Flest torsk, Benjamin fra Bollen 
Mindste torsk Jan Bo fra Kluns 
Største sild 250 g, Svend Erik Askeladen 
Sjoveste ting op af vandet, et stort stykke tang med stor sten, Bent fra Bollen 
Største hornfisk, Villy fra Aurora 
En villing, Christian fra Ras II 
Mindste hornfisk, Benjamin fra Bollen 
En skruppe, Lennart fra Hurtighakkeren 
En søstjerne, Erling fra Santina 
Næst største hornfisk, Axel Frandsen fra Ada 

Sundby Sejlforening siger tak til følgende sponcorer, der gjorde det muligt at afholde denne flotte præmieuddeling. 

Henry Plambeck, Vagn Preisler, Tina i klubhuset, A.C.S., Al Sport, Poul Suhr, Amager,Møller, Jimmy Berger, God Mad, 
Andersen - Heegård, Bryggens øl og Vand, Michael,Ronild, Sundby Sejlforening, Arne Olsen, Prampladsen, Fliigger 
Farver Holmbladsgade, Kastrup Marine og "Jasta" Ulla. 

Kim og Else 

Sundby Sejlforenings 
Julefrokost lørdag den 12. december kl. 1400 

Du tilbydes det usandsynlige kolde/varme julebord a'la Tina. ( ̂ — n 

Vi sælger ikke lotterier, men tager entre 

kr. 20,- pr. person til hjælp til betaling af musikken. 

Billetter til julefrokosten købes hos Tina til kr. 115,-

22 



BØRNENES JULETRÆ 
SØNDAG DEN 20. DECEMBER 1998 

KL. 14.00 

Kom og få en hyggedag med dine børn eller børnebørn 
Billetter kan afhentes hos Tina 

Kun en billet pr. barn 
Da vi jo i år ikke sælger lotterier vil vi ved 

indgangen sælge entrebilletter 
Voksne 20.00 kr. og børn 10.00 kr. 

På børnenes billetter vil vi trække lod om 
10 EKSTRA FLOTTE GODTEPOSER 

Børnene vil få juleboller, sodavand, is og godteposer. 

Julemanden kommer kl. 14.00 

HUSK RYGEFORBUDET I KLUBHUSET FRA 
KL. 14.00. TIL KL. 17.00 



BALLAD OG NORDISK FOLKEBÅDSSTÆVNE 

Til stævnet var der tilmeldt 11 
Ballad og 13 Folkebåde, der var 
opdelt i 2 starter. Desværre var der 
ikke me-get vind så vi lagde en kort 
bane, men så øgede vinden en smule 
så den første start var hurtig gen-
nemsej let ca. i time for den hurtigste 
båd banen blev derfor ændret så den 
blev noget længere, samtidig aftag 
vinden, så det blev lidt af en dis-

Samlet placering for Ballad 

Ballad 

19.-20. september 1998 
tancesejlads, men det kompenserede 
for første sejlads. 

Søndag var der næsten vakuum og 
der var tvivl om vi kunne gennem
føre noget der linede en sejlads, men 
den vind der var på det tidspunkt 
var nogenlunde stabil og da 
Forterne Rundt var startet i time 
tidligere be-sluttede vi os for at 

Stævne 

starte, men der var ikke gået mange 
minutter før vinde begyndte at drille 
og dreje først i nord for lidt efter at 
gå tilbage for derefter at gå til nord 
igen. Der gik ikke lang tid ~r vi så 
den første båd fra Forterne Rundt 
udgå. Der blev alligevel gennemført 
i sejlads. 

Erik Povlsen 

Bonuspoint 

Delt. nr. Ejer Bådnavn Sejl nr. Klub 1> 2. 11 
Samtet 
point 

Samlet 
placering 

3 H P Johansen Pingvino II Den 934 
"" i 

Dragør Sejlklub 3 1 3 11,40 1 

2 Claus Bærentsen Ingelise Den 1094 
I 
Rungsted Kyst Sejlklub 6 4 1 19,70 2 

9 Thomas Nevstad Gratia Swe 836 MMS 2 
I 

2 9 21,00 3 

11 Sreen Bach Christens Fifty - Fifty Den 1186 KDY 4 5 2 21,00 4 

7 Krister Ahlkvist Delfin Svæ 950 MMS 1 7 7 26,00 5 

10 Mogens Peterson Bloody Mary Den 574 
I 
Rungsted Kyst Sejlklub 8 3 4 27,70 6 

8 Sven - Erik Persson Blue Bell Swe 742 MMS 5 
I 

8 6 35,70 7 

5 Poul Bybjerg Røde mor Den 620 
I 
Kastrup sejl klub 9 6 5 36,70 8 

6 Mogens Bahncke Siri Den 2001 KDY 7 10 8 43,00 9 

1 Christian Caspersen Marina Den 1199 
I 
Nivå Bådelaug 10 9 10 47,00 10 

4 Torben Pless Pascal Den 683 
I 
Kastrup sejl klub 11 11 11 51,00 11 

Samlet placering for Nordisk Folkebåd Stævne 

Nordisk Folkebåd Bonuspoint 

Delt. nr. Ejer Bådnavn Sejl nr. Klub j i. 2 3, Samlet 
point 

Samlet 
placering 

4 Kim Fogde Grønskollingen Den 641 
i 
Kastrup sejl klub 1 4 1 8,00 1 

11 Ole Pedersen Mary - Anne Den 1101 
I 
Kastrup sejl klub 3 2 2 11,70 2 

7 Brian Frisendahl Tibbe Tit Den 841 
I 
Sundby Sejlforening 5 1 4 18,00 3 

5 John Wulff Sulajma Den 729 
I 
Kastrup sejl klub 2 3 5 18,70 4 

3 Flemming Lisborg Tikki Den 624 
I 
Kastrup sejl klub 6 8 3 31,40 5 

10 Johnny Jørgensen Bango Den 972 
I 
Sundby Sejlforening 4 5 14 38,00 6 

6 Henrik Green Jensen Molly Den 779 
I 
Sundby Sejlforening 8 7 7 40,00 7 

12 Sven Betak Didde Den 1048 
I 
Kastrup sejl klub 7 6 14 44,70 8 

8 Sigurd Wrisberg Nam - Nam Den 837 KAS 11 9 8 46,00 9 

1 Geert Kristiansen Siw Den 394 
I 
Frem 10 10 9 47,00 10 

9 Henrik Heger Tuffe Den 1102 
I 
Sundby Sejlforening 13 11 6 47,70 11 

2 Ulrik Storm Mette Den 639 
I 
Sundet 

I 
9 13 10 50,00 12 

13 Peter Sørensen Helle Den 431 
I 
Kastrup sejl klub 12 12 14 56,00 13 
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Forterne Rundt blev lidt af en fuser 
da ingen både gennemførte. 
Da klokken var ca. 1700 meldte de 

Forterne Rundt 1998 
fleste at de udgik og da kl var 1800 

var alle på vej hjem for motor. De 
førende både nåede til Tårbæk rev, 

så var der absolut ingen vind, men 
til gengæld 2 knob mod strøm 

Erik Povlsen 

RESULTATLISTE 

START 1 DH.98 START KL: 10.00.00 BANELÆNGDE: 17.1 SØMIL 

LØB 1 DH.98 
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER 

TA98 MAL: 725.10 
BÅDNAVN 

682 .50 
KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETI 

1 One Off Anders Jensen S.O.V.S RS 725 . 1 DNF 
S 24 One D T Anders Hansen Grans/Fladm 724 . 0 DNF 

160 Banner2 8 Ole Krongaard Gråskæg DS 706 . 8 DNF 
8 Matcher Anders Dylov Team SIF Frem 685 . 7 DNF 
2 Cde 850 Jan B Hansen Se'd1e LYN 682 . 5 DNF 

LØB 2 DH. 9 8 TA98 MÅL: 816, .30 - 717. .50 
SEJLNR. BADTYPE SKIPPER BADNAVN KLUB TA9 8 SEJLTID PRÆMIETI 

148 L 23 Niels Mogensen Do -*Do SSF 816 . 3 DNF 
D 2 Waarship Jørgen Friland Bollene SSF 777 . 2 DNF 

628 A.Expres Ole Steen Peinow Tayyarah SSF 774 . 6 DNF 
80 Maxi 909 Ib solgaard Andersen Soldanelle KDY 770 . 0 DNF 
13 22M 2 Anders R Andersen Sirocco SSF 742 . 9 DNF 
26 INT 1006 Morten Thingsig Krabask DS 718 . 6 DNF 
52 BB lOm Flemming Thomsen Olivia DS 717 . 5 DNF 

START 2 DH. 98 START KL: 10.05. ,00 BANELÆNGDE: 17.1 SØMIL 

LØB 3 DH. 9 8 TA98 MÅL: 823. ,50 • - 667. ,20 
SEJLNR. BADTYPE SKIPPER BADNAVN KLUB TA98 SEJLTID PRÆMIETI 

452 Albin78C Henrik Klitz Nike SK 823 . 5 DNF 
81 Spækhugg Alex Dam Vestergaard Antares KS 801. 8 DNF 

DEN 1 Swede 3 8 Claus Topp Trutte - Rut KS 680 . 1 DNF 
DEN 2 All Abl2 Poul Borchum Sabrina LYN 667 . 2 DNF 

LØB 4 DH. 98 TA9 8 MÅL: 849. 60 • - 747 . 00 
SEJLNR. BADTYPE SKIPPER BADNAVN KLUB TA9 8 SEJLTID PRÆMIETI 

298 IF Båd Martin Dyxenborg Fif i PS 849 . 6 DNF 
30 Spidsgat Ole Juul Vivi SSF 791. 4 DNF 
110 Grinde Freddie Bruzelius Månestråle KS 786 . 9 DNF 

DE 1 6m Skand Jess B Brønden Nannie DS 747 . 0 DNF 

- FORAN SEJLTID ANGIVER TIDSKORREKTION 
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl 
DND: disk., RET: udgået, DNS: ikke startet 
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KLUBMESTERSKAB 

Klubmesterskaber i år var uden 
Yngling både, som plejer at være 
den største del af deltagerne så der 
var kun tilmeldte 6 D.H. både, samt 
3 Nordisk Folkebåde fra SSF men en 
henvendelse fra Brian Frisendahl 
angående deltagelse fra andre klub
ber, da der var nogle Folkebåde fra 
Kastrup Sejlklub ville deltage i vores 
mesterskab og som tilmeldte 6 både. 
Ved et møde torsdag aften i SSF del
tog et medlem fra Søværnets Idræts 
Forening, der skulle afholde mester
skab samme dag som SSF, vi blev 
enig om at afholde sejladserne på 
samme bane, vi havde 15 Folkebåde 
på banen. Søværnet kom med deres 
baneleder, som er en god bekendt af 

den 6. september 1998 
kapsejladsuvvalget i SSF, nemlig 
Erik Hav, dette viste sig at være en 
tiltrængt hjælp, da vi ikke var ret 
mange på vandet til at styre banen. 
Vi fik lavet 4 gode sejladser med 
første start af de 6 D.H. både og i an
den start Folkebådene Der var et par 
enkelte tyvstarter hos Folkebådene, 
men ellers 4 flotte starter, der var en 
rimelig stabil vind fra vest, så der 
ikke skulle flyttes meget rundt på 
banen.Vi var færdige med sejlad
serne Ca. kl 1400. 
Så begyndte vores kvaler med 
udregning af resultater, som viste 
sig at tage længer tid end selve sej
ladserne, vores pc var ikke samar
bejdsvillig, hvad der var gået galt er 

en gåde, men det endte med en ud
sættelse af præmieoverrækkelsen til 
en anden dag, da det endelig lykkes 
os at få det rigtige resultat efter at 
have slettet de først indtastet resul
tater og indtastet dem på ny var kl 
2030 og alle gået hjem, ærgerlig nok 
efter en god dag. 

Klubmester i Nordisk Folkebåd og 
overalt vinder Brian Frisendahl 

Klubmester i D.H. Både Jørgen 
Friland 

Resten af resultaterne fremgår af lis
ten 
Erik Povlsen 

Øresundspokalen 1998 

20. september 1998 

pac .tngtøsYfla stævne. Fteirttiaft Bassang 

641 Grønskollingen Kim Fogde 1 1 2 1 3 1 
841 Tibbe Tit Brian Frisendahl 2 5 1 3 6 2 

1101 Mary-Anne Ole Pedersen DNC 3 3 2 8 3 
819 Nadine Søren D. Pedersen 5 4 7 DNC 16 4 

1048 Didde Sven Betak 4 6 DNC 8 18 5 
972 Bango Johnny Jørgensen 8 15 6 6 20 6 
624 Tiki Flemming Lisborg 7 10 10 5 22 7 
888 Panda Claus Øster DNC 7 4 DNC 37 8 
780 Pingo Henning F. Madsen 6 8 DNC DNC 40 9 
729 Sulajma John Wulff DNC DNC 12 4 42 10 
903 Maj pi gen Dennis Nielsen DNC 12 9 DNC 47 11 

1336 Chrichan Christer Persson DNC 2 DNC DNC 54 12 
864 Pia Michael Møller 2 DNC DNC DNC 54 13 
899 Kokomola Didde Andreasen DNC DNC 5 DNC 57 14 
779 Molly Henrik Green Jense DNC DNC DNC 7 59 15 

1349 Sea Gull Magnus Ulvsbæk DNC DNC 8 DNC 60 16 
837 Nam Nam Walther Risom DNC DNC DNC 9 61 17 
727 Mille Allan Kyed DNC 9 DNC DNC 61 18 
394 Siw Geert Kristiansen DNC DNC DNC 10 62 19 
924 Tuffe Henrik Heger DNC DNC DNC 11 63 20 
849 BiSi Carlo/Torben DNC DNC 11 DNC 63 21 
393 Aiolos Jørgen Blom DNC 11 DNC DNC 63 22 
639 Mette Ulrik Storm DNC DNC DNC 12 64 23 
431 Helle Peter Sørensen DNC DNC DNC 13 65 24 
873 Cirkeline Søren Eisenhardt DNC 15 DNC DNC 67 25 

1. stævne 
2. stævne 
3. stævne 
4. stævne 
5. stævne 

Knarr- Folkebåds Regatta 1998 Hellemp 
Forstædernes Bank Cup Kastrup 
Bjerregaard & Co. Cup Kastmp 
Forterne Rundt Sundby 
Ej afholdt i Sverige 

Ved fire el. flere afviklede stævner er der en 
fratrækker. 
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Match Race Cent« Amager? 

I Østersøkredsen har vi i mange år sporadisk sejlet match race i mere eller mindre struktureret 
grad. Bl.a. har vi sejlet udtagelsessejladser til Codan Cup og andet godt i det bådmateriel vi nu 
engang har haft til rådighed. Mest i Yngling, men Folkebåd har været anvendt, og en enkelt 
gang i privatejede X79'er, der dog kun blev sejlet af ejerne. 

Vi har sporet en interesse for en mere struktureret form, men har realistisk måttet se i øjnene, 
at DS Match Racer er for stor en mundfuld prismæssigt. Desuden ligger SKS/KDY Match 
Race Center tæt på, og de mest ivrige/dygtige har valgt at melde sig ind der. 

Det er glædeligt at konstatere, at det netop afholdte Danmarksmesterskab i match race. Codan 
Cup kunne præstere en sølvmedalje til et tidligere Lynettemedlem, Henrik Jensen, der for 
nogle år siden besluttede at hellige sig match race og derfor flyttede til Skovshoved. 

På de seneste kredsmøder har match race tanken været på programmet, og der arbejdes i 
øjeblikket med planer om at etablere et match race center i Østersøkreds-regi med en bådtype, 
vi tror der er fremtid i, nemlig J 22, der anvendtes til verdensmesterskaber i Dubai i år. 

Det er en 4 personers kølbåd, der forventes at fa international status, og som er bragt i forslag 
som olympisk båd i år 2004. 

For at grundlaget kan bære etableringen af et center, skal vi have tilsagn fra ca. 12 
mandskaber (48 personer), der vil tegne medlemskab i centeret. Det vil give mulighed for at 
anskaffe 4 både samt andet nødvendigt grej for at kunne gå i gang for alvor. 

Er dette interessant for DIG, så mød op til 

informationsmøde i Sejlklubben Lynetten 
mandag den 9. november 1998 kl. 19.00 

og fa mere at vide om planerne, og giv dit input - hør andres - og lad os komme i gang. 

Ses vi° 

Leif Rolsted 
kapsejladschef 
Sejlklubben Lynetten 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 
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Sejlerskolen 

NYT FRA SEJLERSKOLEN 

Nu er sejlersæsonen forbi, og vi er midt i efteråret. 
Når i læser dette, er navigationskurset og tovværk-
skurset i gang eller ved at starte. 

lørdag den 26. september afholdt sejlerskolen sin årlige 
motorlæredag med deltagelse af de håbe fulde prøve
aspiranter. 

I år er det andet år der er etableret undervisning til du-
elighedsbevis i motorbåd. Der har været pæn tilslut
ning til dette arrangement, og søndag den 4. oktober er 
der prøve for eleverne. 
Ud fra de hidtidige erfaringer er jeg sikker på, at un
dervisning i motorbådssejlads er kommet for at blive. 

Duelighedsprøven i sejlbåd afholdes lørdag den 3. og 
10. oktober. 

Fredag den 9. oktober afholder sej-lerskolen afslutning. 
Det er mit håb at mange benytter denne lejlighed til at 
få en hyggelig aften sammen med de andre elever og 
lærere. 
Lørdag/søndag den 10/11. oktober er der pligtarbejde 
med afrigning af bådene. Som det vil være alle be
kendt, er gravearbejdet stadig i gang i oktober måned, 
men forhåbentlig bliver det afsluttet på pladsen inden 
vi skriver november. Dette betyder at der ud over det 
sædvanlige arbej-de med afrigning af bådene, bliver et 
større arbejde med rejsning af teltet og lægning af fli
ser. Det er mit håb at mange vil hjælpe med dette arbe
jde, således at det ikke bliver de sam-me få, som må 
tage hele slæbet. 

Lørdag den 17. oktober afholdes den årlige tur ind i 
kanalerne i Københavns havn. Det er mit håb at se 
mange af sejlerskolens elever og lærere ved denne lej
lighed. 

Til slut vil jeg her benytte lejligheden til at takke alle 
lærere og elever på sejlerskolen for en sæson, der har 
været fuld af aktiviteter og som derfor har givet mange 
glæder til alle. For alle gælder det, at vi forhåbentlig 
ses igen til foråret til en ny sæson, hvor vejret sikkert 
vil arte sig bedre end det gjorde i år. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen 
skolechef 
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tarøwr 
EFTERARS-
(JDSALG! 
MUSTO 
Gult coastal-sæt 
før 2.598,-

NU KUN1.998.' 

RED/GREEN 
Sejlertøj 
assorteret 

*10% 
HELLY HANSEN 
Sejlertøj 
assorteret ^ ̂  

*20% 

PRO RAINER 
Sejlertøj 
assorteret ^ 

*20% 
Tilbuddene gælder fra lørdag d. 5 

september og så længe lager haves. 

S KASTRUP MARINE SERVICE 
^ Saltværksvej 2, Kastrup. Tlf.: 32 50 05 04 
vi Husk vor nye parkerings-
vS plads med indkor§el fra 
^Amager Iagerhaves! 

<̂&ZZZZyj7-SZ7ZẐ Ẑ /̂7̂ ZJZZZZZ2 
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Til Sundby Sejlforening 
Hjertelig tak for den smukke krans med vimpel til min 
fars bisættelse. 
"Kaptajn Nielsen" er nu sejlet bort på sin sidste rejse efter 
et langt spændende liv til søs. Også de mange år i SSF var 
glædesstunder for ham (og resten af familien). 
Han savnede meget sin båd og livet på havnen, da det 
måtte ophøre. 

På familiens vegne 
Lisbeth Jensen 

Skypumpe 
En rigtig 
vaskeægt 
skypumpe er 
en sjældenhed 
her i Øresund. 
Et rigtigt 
pletskud 
fotograferet af 
Ulla Beck. 



fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Bente Ulla Bernhard 
Hveensvej 24, 2300 S 
Niels Birk-Møller 
Liden Gunvers vej 5, 2300 S 
Kenneth Holst 
Helsingborggade 25, 2100 0 
Poul Jahn 
Barritvej 16, 2770 Kastrup 
Martin Junge 
Overgaden over vande 72, 1415 K 
Steen Nelander 
Istedgade 99, 1650 K 
Thorkild Lauesen 
Blågårdsgade 15, 2200 N 
Orla Jørgensen 
Kongelundsvej 88, 2300 S 
Ken Heymann 
L.I.Brandes alle 4 1956 Frdbg.C. 
Marianne achristiansen 
Liden Gunversvej 5, 2300 S 
Ingeborg Lauritsen 
Istedgade 99, 1650 V 
Pia Madsen 
Islevhusvej 27, 2700 Herlev 

Runde 

fødselsdage 

i denne måned 

Medl. Navn ar 

1265 Ole Herluf Pedersen 60 
713 Mogens Christin Nyholt 70 
158 Aksel Emil Frandsen 70 
1103 Magda Frisch 80 
295 Jonny Christensen 80 

Sundby Sejlforening 

ønsker hjertelig tillykke 

Aktiviteter 1998 
3. oktober 
9. oktober 

25. oktober 
28. oktober 
31. oktober 
4. november 
2. december 

12. december 
20. december 

Duelighedsprøve (praktisk) 
Afslutning på sejlerskolen 
Generalforsamling 
Reception og standernedhaling 
Jubilæumsfest 
Seniorerne Revieraplanen 
Seniorerne julefrokost 
SSF julefrokost 
Børnenes juletræ 

Gen erationsskifte! ! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup 

Tif. 32503017, Fax 32503435 
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Sundby 
Flliggerfarver ørt 

tfiping og allf medlenffnerne 
tillykke m^J foreningens 
I 75 års fubilæiim 

Vores forretninger 
tapet til dig 

Flligger 
Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. TIf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. TIf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. TIf. 32 54 73 33. 

slags maling og 
re i stand. 

Forretningerne i Holrpb 
star også parat m 

O 
nar 

Kom ind og få den stor 

vejledning 

fips og ideer. 

Kongelundsvej 264. TIf. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. TIf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. TIf. 33 13 73 23. 
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Medlemsblad for 

SUNDBY SEJLFORENING 
Amager Strandvej 15, 2300 S 

Tilsluttet: 
Danmarks Idrætsforbund 

Danmarks Olympiske Komite 
Dansk Sejlunion 

Foreningens telefoner: 
Bestyrelsesværelset 32 59 35 80 

Restaurationen 32 58 32 96 

Havnekontoret 32 58 14 24 

Telefax 32 59 35 60 

Postgirokonto: 7 05 65 16 

Foreningens bestyrelse: 

Formand: 
Jens Green Jensen 32 50 63 65 

Næstformand, Festudvalg: 
Else Thuring 32 53 59 64 

Sekretær: 
Bjørka Schandorff 32 58 20 36 

Kasserer: 
Jørgen Rindal 32 97 09 39 

Havneudvalg: 
Rasmus Bech 32 59 49 24 
Holger Nielsen 32 95 36 89 
Bent Knudsen 32 52 21 81 

Klubhusrepræsentant: 
Elo Nielsen 31 57 13 40 

Motorbåds, -sikkerhedsrepræsentant & 
vagtchef: 
Kim Petersen 32 55 01 71 

Kapsejladschef 
Erik Povlsen 32 52 98 89 

Skolechef: 
Kent Nielsen 32 51 39 99 

Ungdoms- og jolleleder: 
Henrik Gravesen 32 52 16 05 

Målere: 
Jan Simonsen 22 90 06 36 
Lars Schaldemose 32 59 37 33 

Ansvarshavende redaktør: 
Poul Christensen 20 32 02 38 
E-mail chiep@private.dk 

Bladets ekspedition: 
Elin Brinkland 32 52 98 89 

Tryk: 

SM Offset Tryk, 
Saltværksvej 134, 2770 Kastrup 32 51 71 79 

Oplag: 1.400 eksemplarer 

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

formand, kasserer og havneudvalg 

Deadline for indlevering af stof 
til næste blad er: 

den 1ste i måneden. 

SSF Seniorer 
Onsdag den 8. oktober holdt vi så vores første mimremøde i "det 
grønne hus". Der var kun mødt 14 op - måske på grund af vejret 
- måske på grund af for dårlig information. Det er der nu, som 
Else har skrevet, rådet bod på. Altså - hver den første onsdag i 
måneden kl. 13, er der møde i "det grønne hus". 
Et gode ved det lille fremmøde var, at ballerne slog til. En enkelt 
spiste lidt mere end rationen. Det dispenserede han så fra, ved 
ikke at bruge smør. Der var flere gode forslag til fremtiden. Sven 
Malm med en tur til Norge! Mogens P. med en tur til Holmen -
Sixtus m.m. Sidst er Michael Ronild kommet med en tur til 
Kastellet med billigt smørrebrød osv. 
Det er nu først den 10. marts 1999, så det har vi jo god tid til at 
snakke om. 
Jeg svejser boller til næste møde og Hans, hvis jeg har forstået 
det rigtigt, giver bønnerne til kaffen. 
Til næste møde kan vi tale om hvem der skal overtage bageriet. 
Mød nu op! — * 
Søren 
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Billige kvalitetstryksager 

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

Q. 

SPECIALE: FORENINGS- OG MEDLEMSBLADE 

Lyntryk og fotokopier fra dag til dag 

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

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

O 

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

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

SMQffsettfyk 
vi Tina og Søren Møller 

SALTVÆRKSVEJ 134 2770 KASTRUP • 3251 71 79 

Bestyrelsen og redaktionen 
ønsker alle en god jul 
og et godt nytår 
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BØRNENES JULETRÆ 
SØNDAG DEN 20. DECEMBER 1998 

KL. 14.00 

Kom og få en hyggedag med dine børn eller børnebørn 
Billetter kan afhentes hos Tina 

Kun en billet pr. barn 
Da vi jo i år ikke sælger lotterier vil vi ved 

indgangen sælge entrebilletter 
Voksne 20.00 kr. og børn 10.00 kr. 

På børnenes billetter vil vi trække lod om 
10 EKSTRA FLOTTE GODTEPOSER 

Børnene vil få juleboller, sodavand, is og godteposer. 

Julemanden kommer kl. 14.00 

HUSK RYGEFORBUDET I KLUBHUSET FRA 
KL. 14.00. TIL KL. 17.00 



Referat af generalforsamlingen 
søndag den 25. oktober 1998 

Efter formandens velkomst gik man 
straks over til dagsordenen. 

Punkt 1. Valg af dirigent: 
Hans Guldager var eneste 
foreslåede kandidat og 
blev valgt. 
Dirigenten oplæste dag
sordenen og konstaterede 
at generalforsamligen var 
lovligt indkaldt. Lay-out-
'et i bladet omkring dato
erne i den trykte dags
orden fik en kommentar. 
Et punkt 2a: Budget blev 
tilføjet og punkt. 3: Valg 
blev flyttet hen under pkt. 
4, da det lovændrings
forslag, der var fremlagt, 
ville kunne få indflydelse på punk
tet, såfremt det vedtoges. 

Pkt. 2. Protokol og beretning: 
Protokollen fra det ekstraordinære 
bestyrelsesmøde søndag den 10. okt. 
kl. 12.00 oplæstes og vedtoges uden 
bemærkninger. 

Formandens beretning (se side 9) 
indledtes med at han lod forsamlin
gen mindes de medlemmer, der var 
afgået ved døden siden sidste gener
alforsamling: 
A845 John Charles Speiermann, 
A582 Johs. Pihl og 
B74 Oscar A. Nielsen. 

Følgende medlemmer tildeltes 
jubilæumsnåle: 
50 års jubilar: 
A421 Mogens Petersen. 
40 års jubilar: 
Axel Siert. 
25 års jubilarer: 
A 212 Willy Egholm Sørensen 
A 982 Johnny Holger Jørgensen 
A 174 Johnny Jørgensen 
A 990 Leif Viuf Christiansen 
A 991 Per Bindsløv Frederiksen 
A 1002 Torben Frode Olsen 
B 1141 Henrik Videbech 
B 1152 Søren Schuster 
da medlemmerne A 1168 Rita Sejrbo 
og A 331 Jan Sejrbo var bosat i 

udlandet, da de havde jubilæum, fik 
de ligeledes deres nåle tildelt. 
Herefter uddelte ungdomslederen 
årets pokaler: 

De unge pokalmodtagere 

Klubmesterskabet i Ynglinge havde 
ingen deltagere, hvorfor pokalen 
ikke uddeles i år. Mesterskabet for 
Opti-sejlere var udsat til foråret på 
grund af for hårdt vejr. 
Pokalen for den flittigste Opti-sejler 
gik til Al 543 Morten Grønning. Den 
flittigste Yngling-fører blev al529 
Claus Mikkelsen, A1535 Maria 
Siersen fik pokalen til den flittigste 
pigesejler, A1536 Benjamin Mody 
blev kåret som den flittigste junior, 
og Al536 Marc Pedersen fik pokalen 
for en særlig indsats. 

Ingen havde efterfølgende kom
mentarer til beretningen, som vedto
ges med akklamation. 

Der nedsattes et stemmeudvalg 
bestående af A675 Vagn Preisler, A 
578 Maskin Poul og A549 Flemming 
Voss, og dirigenten mindede om, at 
medlemmer, der evt. forlod general
forsamlingen før afslutningen, skulle 
aflevere deres stemmeseddel. 

Punkt 2a Budget: 
Budgetforlægget, som var trykt i 
blad nr. 11, blev gennemgået af 
kassereren, som forklarede den store 
post under klubhus i januar kvartal 
med den nødvendige udskiftning af 
taget. Ingen havde yderligere 
spørgsmål eller kommentarer til 

punktet. 

Punkt 4. Lovændringsforslag: 
Bestyrelsen foreslog at lægge jol

leafdelingen ind under ung
domsafdelingen og at 
udvide havneudvalget med 
endnu et medlem. 
Formanden henviste til sin 
motivering i den netop ved
tagne beretning samt til 
motiveringen, der var trykt i 
bladet. Formålet med 
udvidelsen er desuden, at 
de tre medlemmer skal 
kunne fordele arbejdet 
imellem sig. 
Dirigenten udbad sig kom
mentarer og spørgsmål fra 

forsamlingen, og da der ingen var, 
gik man over til skriftlig afstemning, 
idet han gjorde opmærksom på, at 
der krævedes et flertal på 2/3 af de 
afgivne stemmer for at forslaget 
kunne vedtages. 
Der var uddelt 127 stemmesedler. 
127 afgav deres stemme. 122 stemte 
ja til forslaget, 5 stemte nej, hvorefter 
forslaget var vedtaget. 

Pkt. 3. Valg: 
Ungdomslederen A196 Søren Jensen 
ønskede at fratræde. Bestyrelsen 
foreslog A569 Henrik Gravesen til 
posten. Henrik var villig til at mod
tage valg, og fremlagde et oplæg for 
arbejdet. Dette er beskrevet senere 
under dette punkt. Der var ingen 
andre kandidater til posten eller 
bemærkninger til de skitserede plan
er, hvorfor Henrik valgtes med 
akklamation. 
Valget af jolleleder udgik som følge 
af afstemningsresultatet under pkt. 4. 
Bestyrelsen foreslog A43 Bent 
Knudsen som det tredie havneud
valgsmedlem, og han blev valgt med 
akklamation. 
Formanden samt de øvrige besty
relsesmedlemmer blev alle genvalgt 
med akklamation, og det samme 
gjaldt 1. suppleanten A675 Vagn 
Preisler, kassereren A687 Jørgen 
Rindal og 1. kasserersuppleanten 
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A294 Elin Brinkland. 
Formanden takkede den afgåede jol
leleder A237 Jan Simonsen og ung
domsleder A196 Søren Jensen for 
veludført arbejde. 

Formand, Jan Simonsen og Søren Jensen 

Som omtalt tidligere under dette 
punkt fortalte Henrik Gravesen om 
den arbejdsgruppe, der skal komme 
med et oplæg vedrørende ungdom
safdelingens fremtid. Gruppen 
består af Henrik selv, Søren, samt én 
repræsentant for sejlerne, én for 
forældrene og én for trænersiden. 
Gruppen har afholdt to møder og 
har faslagt en overordnet målsæt
ning, der vil blive fremlagt 
bestyrelsen til godkendelse, og som 
bringes her i citat: 
Målsætning for 

SSF' ungdomsafdeling: 
" Ungdomsafdelingens formål er, i 
overensstemmelse med foreningens love 
og gennem gode fysiske og sociale ram
mer, at give foreningens ungdomssejlere 
en effektiv sejler uddannelse, samt skabe 
et ansvarsbevist og socialt engageret 
ungdomsmiljø i Sundby Sejlforening. 
Det er således afdelingens overordnede 
mål at sikre en løbende udvikling af 
ungdomssejlsporten i Sundby 
Sejlforening, på en sådan måde at 
afdelingen til enhver tid kan uddanne 
ungdomssejlere til erhvervelse af 
søfartsstyrelsens duelighedsbevis for 
lystsejlere. Det er desuden afdelingens 
mål at tilpasse de sociale aktiviteter så 
disse i størst muligt omfang opfylder 
kravene fra afdelingens aktive medlem
mer. 
Afdelingens mål skal nås gennem et 
ansvarsbevidst og velorganiseret ung
domsarbejde - med vægt på rekruttering 
og fastholdelse af medlemmer - i samar
bejde med afdelingens interessenter og 
foreningens øvrige afdelinger - på en 
social og ressourcemæssig forsvarlig 
måde." 
Da ingen havde kommentarer til det 
fremlagte afrundede Henrik sit indlæg 
med at understrege vigtigheden af et 

godt ungdomsarbejde og konsekvenserne 
deraf" 

Punkt 5. Andre forslag: 
Forslag nr. 1 var fra kassereren og 
angik vilkårene for betaling af el, når 
et medlem har elmåler. 
A578 Maskin-Poul ønskede at vide, 
hvordan det var for dem, der bruger 
el på kajen. Kassereren oplyste, at 
der ingen ændring var for brugerne 
på kajen. Forslaget gælder kun 
medlemmer med el i skurene og han 
gjorde desuden opmærksom på, at 
vores elnet har svært ved at klare 
den store belastning, det er udsat 
for. 
Forslaget blev vedtaget. 

Forslag nr. 2 stillet af A284 Claus 
Villadsen handlede om etablering af 
en kran, der kan løfte kølbåde. 
A569 Henrik Gravesen mindede om, 
at der tidligere var blevet opfordret 
til, at der blev opsat en kran med en 
løfteevne på V-h ton. Desuden 
påpegede han, at med de kom
mende miljøkrav ville også kravene 
til en ændring af ophalergrejet blive 
stillet og at en sådan ændring var 
påkrævet også for at tiltrække 
kapsejlere, der har båden stående på 
land mellem sejladserne. Han var 
vidende om, at kapsejlere havde 
foretrukket andre havne med bedre 
muligheder på det område. Han 
opfordrede til at forslaget blev 
trukket, og at man skulle lade 
bestyrelsen fremkomme med et 
forslag, hvori der også var en over
sigt over økonomien i det. 
A565 Ivan Frisch mente ikke, at vi på 
nuværende tidspunkt, hvor flere 
Ynglinge er i "mølposen", skulle ofre 
penge på en kran. 
A546 Svend Malm påpegede, at selv 
om en ny kran ikke lige nu var 
aktuel, kunne den blive det, når søn
dre slæbested i løbet af et par år ville 
bryde sammen, og han foreslog, at 
søndre plads til den tid blev lavet 
om til en kranplads. 
Formanden var enig i, at vi skal have 
noget ordentligt ophalergrej, og 
lovede, at bestyrelsen ville give det 
høj prioritering i forbindelse med 
den årlige gennemgang af de ting, 
der skal udføres i fremtiden, da vi 
alene i forbindelse med de nye 
forordninger og krav om bundmal

ing må indstille os på at skulle bruge 
ophalergrejet oftere. Med dette løfte 
som baggrund opfordrede han til, at 
forslaget blev trukket, og dette blev 
efterkommet af forslagsstilleren. 

Det tredie forslag var stillet af A68 
Elo Nielsen og handlede om opstil
ling af et billard i slyngelstuen til 
brug i dagtimerne om vinteren. Da 
Elo på grund af sygdom ikke selv 
kunne begrunde sit forslag 
yderligere, havde han overdraget 
dette til dirigenten. 
Der fulgte en livlig debat. A 675 
Vagn Preisler gav forslaget sin 
varmeste anbefaling. A569 Henrik 
Gravesen gjorde opmærksom på, at 
slyngelstuen bruges til undervisning 
om vinteren, og A578 Maskin Poul 
foreslog at Green House blev brugt 
til undervisningen. A119 Michael 
Ronild mente, at man kunne lægge 
en plade over billardbordet og bruge 
det til at lægge søkortene på, og 
A891 Poul Christensen påpegede, at 
ikke al slags undervisning kan klares 
i Green House. Dirigenten mindede 
om, at der stod et billard i det gamle 
klubhus jvf. jubilæumsskriftet, og 
A565 Ivan Frisch indrømmede, at 
han havde en del af skylden for 
udfaldet af afstemningen for 25 år 
siden. Han mente nok, at ideen med 
en plade over billardbordet kunne 
bruges. 
Formanden meddelte, at det billard, 
der for tiden var udstationeret i hans 
kælder, og som var doneret til 
klubben, ikke var i særlig god stand, 
men at medlemmer, der havde for
stand på den slags, var velkomne til 
at komme og besigtige det. Det 
syntes A114 Jonnie Ronild var en 
god ide, men hun ville også gerne 
vide, hvordan man ville financiere et 
billard til klubben, såfremt det andet 
ikke kunne bruges. Dirigenten fore
slog, at et lille udvalg besigtigede 
"formandens billard", men forman
den mente, at vi var nødt til at tage 
stilling til forslaget først, og derefter 
måtte vi finde på en løsning - enten 
renovering eller køb af nyt. Vagn 
Preisler mente at vide, at nye bander 
og klæde ikke kostede så forfærdelig 
meget. MaskinPoul var enig heri og 
mente, at hvis brugerne betalte et 
vist beløb, ville udgiften være mini
mal. A255 Jørgen Friland opfordrede 
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til at man købte et ordentligt 
kvalitetsbillard, da han af erfaring 
vidste, at et godt billard også holder 
længe, men Vagn Preisler mente 
ikke, at der ville være plads i lokalet 
til et turneringsbillard. 
A263 Martin Carlsen kunne ikke gå 
ind for et billard, da han ikke 
ønskede klubbens lokale ændret til 
et værtshus, og A686 Hanne Nielsen 
ønskede en garanti for, at sejler
skolen i givet fald ville kunne få lov 
til at ordne sejl i restaurantens 
lokale. 
Der blev bedt om skriftlig afstem
ning. Der blev afgivet 128 stemmer 
af 127 mulige. Det blev konstateret, 
at en stemmeseddel nr. 6 var blevet 
vendt om og benyttet som var det 
nr. 9! 
Afstemningens resultat blev at 82 
stemte ja, 42 nej, 1 ugyldig og 3 
blanke stemmer. Forslaget blev ved
taget. 

Punkt 6. Evt. 
Redaktøren opfordrede de medlem
mer, der endnu ikke havde afhentet 
deres eksemplar af jubilæums
skriftet, til at gøre dette. 
Kapsejladschefen godtgjorde en for
glemmelse, idet han uddelte 
klubmesterpokalen og pokalen for 
mest deltagende kapsejler. Begge 
var vundet af A255 Jørgen Friland, 
der takkede og fortalte, at det var 
første gang, han vandt pokalen, og 
også første gang han deltog i mester
skabet. Han opfordrede til, at mange 
flere sluttede op om sejladserne og 
på den måde bakkede op om de folk, 
der uge efter uge arrangerer dem. 
Redaktøren ønskede klubbens 
medlemmer til lykke med billardet 
og spurgte, om han så måtte 
anvende pejsestuen til sin undervis
ning i stedet for slyngelstuen. 

Søren Jensen ønskede sin efterfølger 
til lykke med valget og held og 
lykke med arbejdet. Han takkede 
bestyrelsen for årene med spæn
dende arbejde. Ligeledes takkede 
han ungdomsudvalget og alle de 
frivillige hjælpere især i forbindelse 
med Tjernobyldagen, et arrange
ment, som han håber vil blive fort
sat, og han opfordrede alle inter
esserede til at møde op den 30. nov. 
kl. 18.30 til mødet med udvalget for 
ungdomsarbejde. Til slut donerede 
han sin afskedsgave til deltagerne i 
førerweekenden og tilbød de 
medlemmer, der ikke er til billard, at 
de kunne bruge de 6km racerbane, 
der står i ungdomshuset i stedet for. 
Fra A546 Sven Malm kom en kraftig 
opfordring til at huske at vende skil
tene, når havnepladsen ikke bruges. 
Ordningen er god og bør bruges. 
Han opfordrede bestyrelsen til at 
tage emnet op, når de mødes med 
andre bestyrelser. 
A342 Mogens Petersen havde på 
sine rundture bemærket, at alt for 
mange fartøjer manglede både 
årsmærke og klubstander. Han 
opfordrede til, at mærkerne blev sat 
på, da det ellers var en håbløs 
opgave at skulle kradse havnepenge 
ind. 
A388 Sven Erik Culmsee takkede for 
at hans opfordring for et år siden om 
at få "Bollen" sat i en for en klubbåde 
ordentlig stand var blevet efterkom
met. 
A569 Henrik Gravesen gjorde 
opmærksom på, at de generelle 
regler omkring havne også var 
gældende for fritidsfartøjer på land. 
Han havde konstateret, at visse både 
på jollepladsen ikke var i 
søfartsmæssig stand, jvf. ordensre
glementet for havnen §4, og opfor
drede kraftigt til, at ejerne fik ryddet 

op. 
A515 Juel Andersen mindede atter 
om, at brugerne af mastekranen 
skulle være opmærksomme på ikke 
at stramme stroppen, der holder 
krogen for meget, da den kan 
risikere at sprænge og skabe en 
farlig situation for de personer, der 
evt. er i nærheden. Han takkede alle 
de medlemmer, der huskede at få 
lagt de afriggede master på plads i 
maskeskuret og havde en særlig tak 
til dem, der havde lette master og 
huskede at lægge dem øverst. Så 
opfordrede han til, at man riggede 
hurtigt af, så masterne ikke skulle 
blive liggende så længe på pladsen 
til gene for andre. 
Han gjorde opmærksom på, at man
glende mærkning af stativer og 
bomme gav problemer med at få 
dem anbragt de rigtige steder og 
sluttede med at takke bestyrelsen for 
godt arbejde. 
Formanden bemærkede, at det var 
glædeligt, at det ikke altid var 
bestyrelsen, der stod med de løftede 
pegefingre, og tilsluttede sig fuldt 
ud de sidste kommentarer fra 
medlemmerne. Han udtrykte til
fredshed med men også en let 
undren over, at generalforsamlingen 
havde ladet forslag med så stor 
betydning gå igennem uden debat, 
og sluttede med at takke for en god 
generalforsamling. 
Dirigenten takkede for god ro og 
orden, og generalforsamlingen slut
tede herefter med at udbringe et leve 
for SSF. 

Hans Guldager Bjørka Schandorff 
Dirigent Referent 

w \Seilcenteret/ -°9a|t de< ande,: 
\ Rulleforstag • Rullebomme • Sejlpressenninger • Bompressenninger • Cockpittelte • 

^ Sejlposer • Spilerkasser • Sejlertasker • Grejposer • Toilettasker og meget mere 

DIN LOKALE SEJLMAGER Strandlodsvej 13 B, 2300 København S. Telefon: 31 57 71 14 
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mandag den 26. oktober 1998 

Fraværende: Elo Nielsen p.gr. af 
sygdom og Henrik Gravesen p.gr. 
af arbejde. 

Formanden indledte med at byde 
velkommen til Bent Knudsen, som 
er nyt havneudvalgsmedlem. Han 
udtrykte tilfredshed med generalfor
samlingens forløb og håb om et godt 
arbejde og samarbejde i den nye 
bestyrelse. 

Punkt 1: Protokol. 
Der blev påpeget en forskel i dato
erne for pladsmandens tiltrædelse. 
Den rigtige dato er den 30. okt. 

Punkt 2: Beretning. 
Generalforsamlingen: 
Afstemningsresultaterne i forbin
delse med de af bestyrelsen fremsat
te forslag var meget tilfredsstillende. 
Claus Villadsens forslag, som blev 
trukket, indeholdt et oplæg vedr. 
kranforhold. Dette skal der arbejdes 
videre med, og det skal helst ende 
med et forslag til forårsgeneralfor-
samlingen. 
Investeringer i havn og grej må 
indrettes på de vilkår havnen lever 
under, herunder at vi i løbet af de 
næste tre år skal genforhandle vort 
lejemål af grunden. 
Vedtagelsen af opstillingen af billard 
i slyngelstuen vil give anledning til 
forskellige omrokeringer, som må 
løses. 
I forbindelse med generalforsam
linger må vi huske at tilskrive jubi
larerne og opfordre dem til at møde 
op. Punktet Budget skal tilføjes til 
dagsordenen for efterårsgeneralfor-
samlingen. 
Det pointeres, at "Bollen" ikke deltog 
aktivt i en bjærgning, da den fik 
tovværk i skruen. Den var på vej ud, 
men nåede ikke frem af nævnte 
årsag. 
Øvrig beretning: 
Ansættelsesaftalen som gælder for 
den nye pladsmand blev fremlagt. 
Det er et standardansættelsesskema, 
der er udformet efter overenskomst 
mellem Dansk Smedemesterforening 

og Dansk Metal. Ang. arbejdsom
rådet fremhævedes især arbejdet 
omkring rengøringen af toiletterne, 
betjeningen af spil samt kørsel med 
traktor. 
Arvesagen er næsten afsluttet. Ifølge 
de seneste meldinger vil den kunne 
financiere nyt inventar til klubhuset. 
Der vil i forbindelse med anskaf
felsen heraf blive opsat en minde
plade. 
Miljøkontrollen har fået tilsendt de 
ønskede oplysninger om antal både i 
havnen og det anslåede vandforbrug 
i forbindelse med højtryksspuling. 
Kassereren har bedt om at få en liste 
over de medlemmer, der har tegnet 
en ansvarsforsikring i Codan. Den 
eksisterende liste stemmer ikke 
overens med kassererens opteg
nelser, derfor vil de enkelte medlem
mers forsikringer blive gennemgået 
nu. 
15 lokalpolitikere på Amager har 
modtaget en skriftlig protest mod 
lovforslaget om ny bundmaling. P.t. 
er der kommet svar fra de to, som 
lover at gå videre med den. 

Punkt 3: Havn og plads: 
Det nye, udvidede havneudvalg har 
aftalt deres indbyrdes arbejdsfordel
ing. Ras og Holger fortsætter med 
deres hidtidige områder. Bent tager 
sig af det tekniske og har den direkte 
kontakt til pladsmanden. 
Udvalget arbejder videre med det 
forefaldende arbejde. 
Kloakprojektet bliver tilsyneladende 
færdigt til tiden. 
Den opgravede plads skønnes lige 
nu ikke stabil nok til, at man kan 
stille både på den. Der er plads nok 
hertil på det øvrige område, og på 
længere sigt vil det nævnte område 
igen kunne tages i brug til formålet. 
Skurene sættes på plads igen til 
foråret. 
Hovedlågen vil blive lukket p.gr. af 
gravearbejdet i en periode i januar 
99. I forbindelse hermed etableres 
indkørselsmulighed ad den søndre 
port. 
Indsejlingsrendens søndre kant er i 

år kulsort, hvor den plejer at være 
hvid. Det undersøges hvad dette 
skyldes. 
Det vedtagne forslag vedr. afregning 
af elforbruget på pladsen skal inkor
poreres i ordensreglementet 
Formanden drøfter placeringen 

med dirigenten. På et spørgsmål 
blev det oplyst at både den tekniske 
opstilling af de mange elmålere samt 
afregning og opkrævning var fuldt 
lovlige. 
Jvf. Juel Andersens henstilling vil 
det blive forsøgt om en kraftig gum
miekspander kan sikre tøjringen af 
krogen på mastekranen. 

Punkt 4: Klubhus. 
Huset er blevet gennemgået sam
men med Tina for at se, hvor der 
skal males til januar. Problemerne 
med de sanitære forhold (afløb) er 
blevet ordnet. 
Pejsestuen skal kunne bruges til 
undervisning, og de hermed for
bundne problemer vil blive løst. 
Der skal udarbejdes retningslinier 
for brugen af billard for at sikre god 
ro og orden. Elo arbejder på et 
oplæg. 
Restauratricen opfordres til at påse, 
at klubhusreglementets §4 over
holdes. 

Punkt 5: Fester. 
Seniorerne har en masse aktiviteter i 
gang. 
Receptionen onsdag den 28. kl. 17-20 
er tilrettelagt som stående party. Der 
vil dog være stole og borde i pejse
stuen. Der er lejet garderobestativer, 
som opstilles i pejsestuen. 
Restauratricen har lejet ekstra 
tallerkener og bestik samt sørget for 
ekstra personale. 
Else gennemgik programmet. Erik 
sørger for højttalere udendørs, og 
der vil blive opsat en projektør. 
Ceres har sponsoreret fadøl til recep
tionen samt ens tøj til personalet. 
Kirstines gamle gæstebog er fundet 
frem og fremlægges på dagen. 
Fredag laves bordplanen for de ind
budte gæster og lørdag morgen er 
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der generalprøve på revyen. 
Julefrokost og juletræsfest er under 
forberedelse og ved genåbningen af 
klubhuset sidst i januar vil der som 
traditionen byder blive holdt et 
bankospil. 

Punkt 6: Sejlerskolen. 
Af de 12 elever, der gik op til prøven 
i praktisk sejlads, bestod de 11, heraf 
5 i motorbåd. Den 9. oktober blev 
der holdt afslutning. Kun 2 både fra 
sejlerskolen deltog i havnerund
farten. Det var færre end sædvanlig. 
Det nærmeste fremtidsprojekt angår 
rejsningen af teltet omkring skolebå-
dene. 

Punkt 7: 
Ungdom og joller. (Nyt navn til 
punktet efter generalforsamlingens 
vedtagelse.) Søren Jensen var mødt i 
Henriks fravær, hvorfor punktet 
blev behandlet efter punkt 2. 
Søren informerede om planerne for 
arbejdsgruppen vedrørende ung
domsarbejdets fremtid: 
De planlagte møder i løbet af 
november skal munde ud i et stor
møde den 30. nov., hvor strukturen 
fastlægges. En kopi af planen vil 
blive lagt til bestyrelsens medlem
mer. 
Bent Knudsen foreslog, at ungdoms
afdelingen, når oprydningen på 
jollepladsen var tilendebragt, kunne 
overlade en del af pladsen i det røde 
hus til pladsmanden til brug ved 

reparationsarbejde indendørs. 
Bestyrelsen var positiv overfor dette 
og vil bede Henrik forhandle det på 
plads med havneudvalget. 

Punkt 8: Kapsejlads. 
Erik arbejder på at nedsætte et 
udvalg, der skal planlægge folke-
bådsstævnet år 2001. Der skal bl.a. 
skaffes plads til de forventede ca. 70 
deltagende både. 
Mogens Fuglsang og O.P. udtræder 
af kapsejladsudvalget, men vil 
kunne trækkes på i forbindelse med 
stævner. Karl Thorup og Axel Brask 
Thomsen indtræder som nye 
medlemmer. 
Henning Olesen, Jan Knudsen, Karl 
Thorup og Axel Brask Thomsen skal 
på banelederkursus, og Henrik 
Gravesen, Tonni Povlsen og Erik 
Povlsen skal på kapsejladsseminar. 
Den 7. nov. afholdes i lighed med 
tidligere en fisketur for vore spon
sorer Mekamøbler . 

Punkt 9: Motorbåde. 
Fiskeriet er ved at være slut, og 
dermed ebber også afdelingens 
aktiviteter ud. Der er p.t. ingen nye 
elever til motorbådsundervisningen. 
Kim undersøger mulighederne for et 
navigationskursus for motorbådssej-
lere. 

Punkt 10: Sikkerhed. 
Når skurene er klar vil der blive 
ophængt en skitse over placeringen 

af brandslukkere. Indtil da ophæn
ges en midlertidig skitse over den 
aktuelle placering. 
Den nye pladsmand vil blive bedt 
om at hente vagtsedler, som hidtil. 

Punkt 11: Bladet. 
Det sidste nummer af bladet (nr. 11) 
var kritisabelt. 

Punkt 12: Evt. 
Den 5. nov. holdes hovedkredsmøde 
iSSF. 
Socialdemokraterne har inviteret til 
en konference om Fremtidens 
Amager den 8. nov. kl. 13-17 i 
Proviantgården. Jens og Else 
tilmelder sig. 

Mødet slut 21.30 
Næste møde den 23. nov. 98. 

Jens Green Jensen 
Formand 

Bjørka Schandorff 
Referent 

Sundby Sejlforenings 
Julefrokost lørdag den 12. december kl. 1400 

Du tilbydes det usandsynlige kolde/varme julebord(^~^ "\ 

arla Tina. 

Vi sælger ikke lotterier; men tager entre 

kr. 20,- pr. person til hjælp til betaling af musikken. 

Billetter til julefrokosten købes hos Tina til kr. 115,-
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Formandens beretning 
Efterårsgeneralforsamlingen 1998 

Siden sidste generalforsamling har 
SSF mistet følgende medlemmer 
som er afgået ved døden: 
Medlem nr. A 844 John Charles 
Speiermann afgik ved døden 7. 
april. Speiermann var pensionist 
netop på grund af et svigtende hel
bred, alligevel kom meddelelsen om 
hans bortgang overraskende. 
Medlem nr. A 582 Johannes Pihl 
afgik ved døden 13. juli. Pihl skulle 
ved denne generalforsamling have 
overrakt sin 50 års nål, hvilket han 
desværre ikke nåede at opleve, med 
ham forsvandt en flittig motor-
bådssejler der var aktiv næsten til 
det sidste. 
Medlem nr. B 74 Oscar A. Nielsen 
afgik ved døden 13. september. Med 
sine 94 år var "Kaptajn Nielsen" 
foreningens ældste medlem, der 
efter at have sejlet på de store have 
nød livet i SSF under lidt mindre 
forhold. 

Jeg må bede generalforsamlingen 
rejse sig og mindes de afdøde 
medlemmer 

"Ære være deres minde" 

I jubilæumsåret kan vi fejre een 50 
års , een 40 års og ni 25 års jubilarer. 
Medlem nr. A 421 Mogens Petersen 
har været medlem i 50 år. Mogens 
har altid været og er stadigvæk en 
flittig sejler, hvor han sejler vandet 
tyndt i sin Mamba 29. 
Medlem nr. A 451 Axel Siert har 
været medlem i 40 år. Axel har 
været ejer af flere flotte træskibe. 
Medlem nr. B 1141 Henrik Videbech 
har været medlem i 25 år. 
Medlem nr. A 990 Leif Viuf Chri
stiansen har været medlem i 25 år. 
Medlem nr. A Johnny Holger Jør
gensen har været medlem i 25 år. 
Medlem nr. A 991 Per Bindsløv Fre
deriksen har været medlem i 25 år. 
Medlem nr. B 1168 Søren Schuster 
har været medlem i 25 år. Schuster 
har gennem mange år været SSF's 
kontakt til forsikringsverden og så 

sent som til standerhejsningen i år 
navngav han en følgebåd skænket af 
Codan. 
Medlem nr. A 1002 Torben Frode 
Olsen har været medlem i 25 år. 
Medlem nr. A 212 Willy E. Egholm 
Sørensen har været medlem i 25 år. 
Vi har to medlemmer som egentlig 
har "optjent" deres 25 års nål for 
nogle år tilbage, men grundet deres 
arbejde i udlandet har det ikke været 
muligt overrække deres nåle, men 
det er det nu, for nu er de kommet 
hjem, det drejer sig om, medlem nr. 
A 331 Jan Sejrbo og medlem nr. B 
1108 Rita Sejrbo. 
Jubilæumssæsonen har været 
præget af mange aktiviteter 
desværre var sommerens vejr ikke af 
samme gode karat som vi har 
oplevet de sidste par år. 
Den stort anlagte AKTIVITETSDAG 
hvor vi med - ÅBENT HUS arrange
mentet - viste omverdenen (og os 
selv) hvad vi indeholder af 
aktiviteter, blev en meget flot succes 
takket være en lang række medlem
mers indsats. Mere end 300 men
nesker tog imod tilbuddet om at 
besøge SSF, og med hjælp af det 
gode vejr fik vi alle en god dag, og 
SSF fik 12 nye medlemmer på denne 
baggrund. En stor tak til jer alle og 
specielt til Henrik Gravesen for det 
planlæggende arbejde. 
Jeg vil udtrykke en stor tak for det 
arbejde der udføres i bestyrelsen, til 
kassererne, til redaktøren , til restau
ratøren, til de medlemmer som med 
deres indsats og engagement sørger 
for, at Sundby Sejlforening kan gen
nemføre aktiviteter over en bred 
front til glæde for os alle. 
For første gang er SSF blevet univer
salarving efter et af sine afdøde 
medlemmer. SSF arver boet efter 
Henning Hoilt, der nåede at være 
medlem af foreningen i 50 år. 
Henning Andersen der havde et tæt 
kendskab Hoilt, har bistået 
bestyrelsen med realisering af boet, 
som endnu ikke er tilendebragt. 
Efter aftale mellem bestyrelsen og 

Henning, er det besluttet, at 
anvende de indkomne penge til køb 
af nye møbler i klubhuset og vi vil 
ligeledes opsætte en mindeplade for 
Henning Hoilt. 
Arbejdet i bestyrelsen er ikke blevet 
mindre de senere år, specielt er 
opgaverne i forbindelse med havn 
og plads tiltaget. Vi har i nogle år 
været begunstiget af, at havneudval
gets medlemmer har haft mulighed 
for at være på pladsen hver dag og 
hele dagen. Den luksus må vi se i 
øjnene ikke varer ved, både "Ras" og 
Holger takker af en dag, og så må vi 
belave os på havneudvalgsmedlem
mer, som har et dagligt arbejde at 
passe. 
Specielt det administrative arbejde, 
kontakten til myndigheder og entre
prenøren, i forbindelse med gravear
bejdet på pladsen har for mig sat tin
gene i relief, og vi er Bent Knudsen 
en stor tak skyldig, for det arbejde 
han udfører i forbindelse med 
gravearbejdet, der medfører daglig 
overvågning og kontakt med 
bygherre og entreprenør. 
De kommende år vil vi skulle udføre 
vedligeholdelsesarbejde på molerne, 
fortsat uddybningsarbejde af indsej-
lingsrenden og oprensning af 
havnebassiner alt sammen arbejde 
der kræver teknisk - og administra
tivt arbejde. På den baggrund har 
bestyrelsen fremsat forslag om 
udvidelse af medlemmerne i 
havneudvalget, som vi skal tage 
stilling til senere på dagsorden. 
En ny trussel mod fritidslivet til søs 
har tordnet sig op. Miljøstyrelsens 
krav om giftfrie bundmalinger fra år 
2003. Som det har kunnet læses i DS-
sejler nyt, har der i denne sæson 
været gennemført flere forsøg med 
forskellige typer af bundfarver i 
samarbejde med Dansk Sejlunion, 
Hempel, Vandkvalitets Instituttet og 
Miljøstyrelsen. 
Det oprørende og uanstændige er, at 
mens man samarbejder med det "ene 
kontor" i Miljøstyrelsen sidder der 
medarbejdere fra et "andet kontor" 
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og udformer bekendtgørelse om 
giftfrie bundmalinger endnu inden 
forsøgene er helt færdige og med en 
tidshorisont for alternativer som 
malerbranchen ikke kan opfylde. 
Konsekvenserne er uoverskuelige, 
bådene skal på land hver 4.-6. Uge, 
det affald der skrabes af skal opsam
les og køres væk, og det stinker 
allerede efter få dage. 
Vi skal investere i helt andet opha-
lergrej når der skal både på land 
hver dag for at blive renset i bunden. 
Tilgroning af kølevandsindtag og 
selvlænshuller, dårlig manøvre
dygtighed på grund af tilgroet bund 
og ror, bevirker fare for sødygtighe
den. 
Der skal ikke herske tvivl om, at 
sejlere går ind for et godt havmiljø, 
vi sejler jo selv i det, men det er 
urimeligt, at det kun er fritidssej-
lerne der skal holde for, effekten på 
havmiljøet vil ikke kunne måles 
overhovedet, når man tager i 
betragtning af, at al anden skibs
trafik ikke er omhandlet af forbudet. 

VI VIL SIMPELTHEN IKKE 
FINDE OS I DET! 

Miljøstyrelsen må give os en rimelig 
frist indtil der er udviklet et brug
bart alternativ. 
På sidst afholdte Østersøkredsmøde 
blev nedsat et lille udvalg bestående 
af, kredsformand Thomas Ekdahl, 
Bent Hansen fra Lynetten, John 
Petersen fra Kastrup Sejlklub og Jens 
Green fra Sundby Sejlforening, for 
at koordinere indsatsen over for 
Miljøminister Svend Auken og hans 
Miljøstyrelse. 
Det har medført at vi pr. brev til 
lokalpolitikerne på Amager og til 
lokalbladene, har gjort rede for 
urimelighederne i den alt for korte 
tidsfrist, samt de afledede kon
sekvenser for sejlerne og de 
investeringer, som havnene skal 
fortage herunder ikke mindst de 
klubber/foreninger, der vedlige
holder deres egen havn. 
I har via det nye medlemsblad også 
mulighed for, at give jeres utilfreds
hed tilkende ved at udfylde slippen 
på næstsidste side og sende den eller 
ligge den i kontorets postkasse, lig
nende protestindsamlinger vil blive 
sat i værk af andre sejlklubber/-

foreninger under Dansk Sejlunion, 
som repræsentere tæt ved 60.000 
medlemmer. 
Det er vigtigt at hvert medlem giver 
sin utilfredshed til kende, slippen er 
en måde, jo flere jo større vægt. 
SSF - Seniorerne har nu fået etableret 
sig og efter lidt slinger i starten hvor 
tilstrømningen til arrangementerne 
kunne have været større, er der nu 
lagt et program for den kommende 
tid som ser lovende ud. 

HAVN OG PLADS 
Bestyrelsen måtte desværre opsige 
samarbejdet med vores tidligere 
pladsmand i foråret og valgte at frit
stille Hans Peter i opsigelsesperio-
den. 
Det lykkedes ikke at få et tilfredsstil
lende samarbejde til at fungere, og 
så er det bedre at parterne skilles. 
Bestyrelsen nedsatte et udvalg 
bestående af havneudvalget, Bent 
Knudsen og Flemming Foss hvis 
opgave det har været at se på hvilke 
arbejdsopgaver der skal løses og i 
den forbindelse opstille en profil på 
en ny pladsmand. Med dette som 
baggrund blev der annonceret i et af 
lokalbladene og ud af 27 ansøgere er 
Søren Poulsen blevet udvalgt, og 
han starter den 30. Oktober, den lidt 
skæve startdato af hensyn til hans 
aflønningsterminer. 
Søren har kendskab til sejlbåde, og 
kommer fra et job som bådfører på 
Bagsværd Sø, det vil være fint hvis 
redaktøren i næste medlemsblad 
kunne fortælle lidt mere om vores 
nye pladsmand. 
Hen over sommeren har et af vores 
medlemmer, Poul Leo Petersen også 
kaldet "Ole", stillet sin arbejdskraft 
til rådighed for det mest vigtige 
"pladsmandsarbejde", og det tilsam
men med at Mogens Petersen har 
klaret jobbet med at kræve 
havnepenge og være flaggast samt 
naturligvis havneudvalgets arbejds
indsats har bevirket, at vi faktisk 
ikke har mærket fraværet af en 
pladsmand. Må jeg her kvittere for 
et godt stykke arbejde. 
Gravearbejdet lakker mod enden på 
søndre- og nordre plads, sådan at vi 
kan bruge områderne til vinteropbe
varing af fartøjer. Entreprenøren vil i 
vinterens løb fortsætte med 
udgravning af parkeringspladsen og 

til næste år give sig i kast med selve 
kanalen. Der er nok næppe nogen 
tvivl om, at det har vist sig mere 
besværligt end først antaget, allige
vel er man faktisk blevet færdig til 
tiden, men som tidligere nævnt ikke 
uden tæt opfølgning fra Bent's side. 
I tilknytning til at der er gravema
skiner på vores område vil det blive 
undersøgt, om der er mulighed for 
at få nedgravet en vandledning på 
søndre plads. 
Havneudvalget, formanden og Bent 
Knudsen har haft et møde med 
"Preben Vognmand" med hensyn til 
at få placeret bådene på den mest 
hensigtsmæssige måde. 
Tilbage står nu at få skurene tilbage 
på deres gamle plads, hvilket vil 
blive planlagt i den kommende tid. 
Indtil nu er antallet af skure som 
skal udskiftes grundet transport kun 
nogle få stykker, skurene er planlagt 
bygget af Koefoeds Skole. 
De medlemmer som ved afrigning 
kommer i bekneb for et skur indtil et 
nyt er etableret må henvende sig til 
Bent Knudsen. 
"Tømmersjakket" har renoveret hele 
facaden ved motorskuret, som viste 
sig at være i meget dårlig stand. 
Bollen blev i foråret gennem
gribende istandsat og har fungeret 
perfekt, desværre bliver vi nødt til at 
efterse motorophæng og lejer samt 
skrueaksel, da den fik en ende i 
skruen på vej til undsætning af et 
drivende fartøj, som havde ligget for 
anker ud for SSF, skaden er anmeldt 
til forsikringen. 
Vores indsejlingsrende har "opført" 
sig ordentlig, så det vurderes at den 
vil kunne klare endnu en sæson 
uden at blive uddybet. 

KLUBHUS 
Der har ikke været vandgen
nemtrængning fra taget i sommerens 
løb, det betyder ikke at taget ikke 
skal renoveres, men det har givet os 
et lille pusterum. 
Der er blevet opsat nye væglamper i 
den store sal, med så godt et resultat 
at nogle flere vil blive etableret. 
Elo er ved at vurdere hvor meget 
der skal istandsættes til januar når 
klubhuset har lukket. 
De tre sydvendte vinduer vil blive 
udskiftet snarest og de østvendte 
vinduer vil blive tætnet, arbejdet er 
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planlagt færdigt inden jubilæumsre
ceptionen. 
Desværre har der været indbruds
tyve på spil, de har været inde i 
køkkenet først forsøgt via ovenly
sene i taget, som Elo og kompagni 
har måttet reparere, siden via en af 
dørene. 
Dagen efter var det juniorhusets tur 
til at have besøg, her blev stjålet 
noget el-håndværktøj. 
Det er et besynderligt sammentræf, 
at det netop sker som nogle af de 
sidste flytter hjem og inden vagtord
ningen træder i kraft. 

FESTER 
Standerhejsningen blev en gedigen 
succes med båddåb af vores nye føl
gebåd som Søren Schuster døbte 
CODAN , kanonsalutering med 
behørig sabelhilsen af en af "ge
neralerne" fra Marineforeningen på 
Holmen, en rigtig start på vores 
jubilæumssæson. 
Tilrettelæggelsen af jubilæumsrecep
tionen og herunder standernedhal-
ing er i fuld gang, vi forventer 
mange vil møde frem og fejre dagen. 
Vi starter receptionen kl. 1700 haler 
standeren ned kl. 1730 og slutter den 
officielle del kl. 2000, der vil både 
være hornmusik, kanonsalut samt 
anden musik. 
Allerede nu ved vi, at nogle af Tina's 
leverandører vil sponsere "natu
ralier". 
Vi har på forespørgsel fra andre 
klubber sagt at vi som gave godt 
kunne bruge en stor kikkert, en 
vindmåler samt væglamper til 
erstatning for nogle af de udslidte. 
Der er sendt indbydelser til Over
borgmester Jens Kramer Mikkelsen, 
andre politikere i lokalområdet, sejl
og motorbådsklubber i nærområdet, 
til leverandører og annoncører samt 
andre med relation til Sundby 
Sejlforening. 
Jubilæumsfesten i Markmandsgade 
er blevet et tilløbsstykke, ca. 320 vil 
være sammen om, at fejre vores 75 
år. 
Der har i den sidste tid været øvet 
flittigt af dem som skal optræde, jeg 
skal dog nok lade være med at løfte 
sløret om hvad det går ud på. 
Fisketuren var igen i år et tilløb
sstykke med over 40 fartøjer, ikke så 
mange fra andre klubber som vi 

havde håbet på, da det igen i år var 
et åbent arrangement. Endnu 
engang var det lykkedes Kim og 
kompagni at skaffe et væld af spon
sorpræmier. 

SEJLERSKOLEN 
Igen en sæson med fuldt besatte 
hold, igen en sæson med dygtige 
erfarne instruktører, igen med Kent 
som styrmand for aktiviteterne. 
Teltet vil inden for nær fremtid 
kunne etableres igen med en ny dug. 
Bjarne, en af de gode "håndværks-
pensionister", har fået etableret en 
tilbygning til sejlerskolens hus, så 
der nu disponeres over det dobbelte 
areal, materialerne er arvegods fra 
en gårdrydning eller noget i den stil. 
Alle elever på nær en bestod den 
praktiske prøve, som måtte afvikles 
over flere weekends grundet dårlige 
vejrforhold. 
Der var både sejlads for elever på 
Bollen i Ynglingebåd og sejler
skolens egne både. 

UNGDOMSAFDELINGEN 
Igen i år har det været optimistjolle
sejlerne vi har set mest til, der er ved 
at danne sig et godt hold som med 
støtte fra aktive forældre får nogle 
gode oplevelser. 
Ynglingesejlere står det til gengæld 
skraldt til med, vi har dog haft en 
båd til stævner rundt omkring i lan
det. 
Tre Ynglingebåde har mere eller 
mindre været i mølpose, dog er der 
afsat en båd til det projekt hvor vi 
giver mulighed for, at andre end 
juniorer og ungseniorer kan komme 
ud og sejle Ynglingebåd. 
Søren Jensen har allerede sidste år 
meldt ud, at det var hans sidste 
sæson som ungdomsleder. 
På den baggrund har der været 
afholdt møde for nylig, hvor inter
esserede i ungdomsarbejde kunne 
møde frem og drøfte det fremtidige 
arbejde, samt hvilke initiativer der 
skal iværksættes for at fastholde de 
nuværende juniorer, men ikke 
mindst hvad der skal til for at få nye 
ind. 
Henrik Gravesen havde lavet et 
oplæg, som grundlag for en debat 
der endte op med et lille udvalg, 
som frem til generalforsamlingen vil 
komme med en plan for hvordan vi 

skal organisere det kommende ung
domsarbejde. 

JOLLER 
Som det vil kunne ses af 
bestyrelsens forslag til vedtægtsæn
dringer, vil vi nedlægge bestyrelses
posten der hedder Jolleleder . 
Det er ikke nogen hemmelighed, at 
der faktisk ikke er nogen jolleak
tivitet der berettiger til en repræsen
tant i bestyrelsen. 
Det er planen, at lade den kom
mende ungdomsleder have det 
overordnede ansvar for jolleak
tiviteterne, det er ikke noget nyt i 
SSF, sådan har det faktisk været 
tidligere. 
På det tidligere nævnte møde var 
dette forhold til debat og der var 
enighed om, at jolleinteresserne skal 
være en del af ungdomsudvalgets 
arbejde som en integreret del. 

KAPSEJLADS 
Det grundigt tilrettelagte jubilæ-
umsstævne som skulle afvikles som 
en - Inshoresejlads - hvor noget af 
sejladsen skulle forgå om natten, 
blev desværre ikke modtaget af 
sejlerne som en sejlads der skulle 
satses på , kun 23 deltagere meldte 
sig, hvorfor arrangementet måtte afl
yses. 
Starten på kapsejladssæsonen var et 
Yngling Stævne hvor vinderbåden 
havde to Sundbysejlere som gaster, 
men også andre Sundby'ere deltog i 
sejladserne. 
De andre stævner som var planlagt 
blev godt gennemført, hvis ellers 
vejret tillod det, specielt det uoffi
cielle PIGE/DAME DM, fik rosende 
ord med på vejen. 
Fortene Rundt blev ramt af vejret, 
idet vinden fuldstændig døde hen 
og med en kraftig nordgående 
strøm, lykkedes det ikke for nogen 
af deltagerne at komme i mål inden 
tidsfristen udløb. 
Old Boy's stævnet blev en solid suc
ces hvor nogle nye " old boys og 
girls" hold så dagens lys, men hvor 
også et par hold synes de var blevet 
for gamle, og det skal man høre fra 
sejlere der kun er lidt over midten af 
halvtresserne!!! 
Sidst på sæsonen lykkedes det så 
endeligt SSF at vinde Larchmont-
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pokalen efter at Kastrup Sejlklub af 
en eller anden grund har vundet den 
i 10 år. 
Sejladserne afvikles som holdsej
ladser og der deltog hold fra: 
Søværnet, Frem, Kastrup og Sundby. 
Endnu en sæson hvor mange SSF'ere 
har været aktive på vandet og land 
for at få alting til at klappe. 

MOTOBÅDE OG SIKKERHED 
Vi har nu fået tegnet et abonnement 
hos Falck, som sørger for at vores 
sikkerhedsudstyr jævnligt bliver 
efterset. 
Kim har som tidligere nævnt været 
en af hovedkræfterne i forbindelse 
med fisketuren. 
Det er med glæde at se "motorbåds-
folket" melde sig til praktisk sejlads 
med Bollen, så duelighedsbeviset 
kan komme i hus på deres præmis
ser. 
Igen i år har Ib Petersen stillet sig til 
rådighed som instruktør. 

VAGTORDNINGEN 
Vagterne er startet med god del
tagelse allerede fra starten. 
Vi er efterhånden op på ca. 40 båd
ejere som er fritaget for at gå vagt 
ifølge foreningens vedtægter. 
Jeg vil henstille til, at man tegner sig 
for vagter i starten af vagtsæsonen 
så vi får dem jævnt fordelt, eller i 
værste fald at medlemmer ikke får 
gået deres vagt på grund af at der er 
fuldtegnet. 
For de medlemmer som søger om 
fritagelse nytter det ikke, at man 
kommer med ansøgningen to uger 
før vagtsæsonen er slut, lad os få 
den her til start, så vi har mulighed 
for at entrere til anden side. 

BLADET 
Det er med stor glæde at se folke-
bådssejlerne skrive om deres 
oplevelser i bladet, det ville jo rart 
hvis også andre medlemmer fattede 
"pennen". 
Endnu en opfordring til at gå ind i et 
samarbejde med redaktøren om 
dækning af de forskellige begiven
heder. 

DANSK SEJLUNION 
Sejlunionen har fået etableret et lille 
udvalg der skal prøve at få en kon
struktiv dialog med Farvandsvæsnet 

om fastholdelse af de vigtigste 
afmærkninger til brug for sikker 
lystsejlads. 
I vores kreds har specielt 
Bornholmerne med Rønne Sejlklub's 
formand, Poul Erik Westh, i spidsen 
været meget aktiv for at fastholde 
afmærkninger flere steder omkring 
øen. 
I forbindelse med den verserende 
sag om bundmalinger har 
Sejlunionen fået udsendt særnum
mer af DS-Nyt samt et udvidet num
mer hvor hele problematikken er 
blevet endevendt, endvidere er der 
blevet afholdt 3 møder rundt om i 
landet. 
Kastrup Havn's havnefoged har 
udtalt det fuldkommen håbløse i at 
skulle håndtere bådene med det 
nuværende grej og mandskab. 
På det sidste af de før nævnte møder 
afholdt i Idrættens Hus, oplyste en 
repræsentant fra Rungsted, at hvis 
alle godt 700 både i deres havn 
skulle på land hver 4. uge skulle der 
tages en båd på land hvert 19. Minut 
alle ugens dage. 
Sejlunionen har fået beregnet, at der 
skal investeres løftegrej i danske 
havne for 750 mill. Kr., dertil skal 
indrettes vaskepladser for yderligere 
250 mill. Kr. , samt udgifterne til 
bortkørsel af det afskrabede materi
ale. 
Der er kun os selv, sejlerne, til betale 
alle disse udgifter. 
Jeg må endnu engang opfordre jer til 
at udfylde talonen i medlemsbladet 
og sende til SSF's adresse eller lægge 
den i kontorets postkasse. 
Man kan undre sig i en tid hvor der 
tales meget om øget fritid, om ind
førelse af omsorgsdage, om vigtighe
den af at have en fritidsinteresse, at 
man så i den anden ende ligger hin
dringer i vejen for at kunne dyrke 
denne fritid inden for rimelige 
økonomiske rammer. 
Vi må håbe at Auken besinder sig og 
kommer med nogle udmeldinger 
om brug af bundmalinger vi kan 
leve med. 

ØSTERSØKREDSEN 
Det sidst afholdte kredsmøde blev 
afholdt i Dragør Bådelaug's klubhus. 
På mødet blev drøftet etablering af 
et - Match Race Center - på 
Amager's østkyst med deltagelse af 

Kastrup, Dragør, Lynetten og 
Sundby. 
Ud over det fortsat skal fastslås om 
der er sejlere nok til at besætte 
bådene, det er baseret på brugerbe
taling, skal en realistisk økonomi
model udarbejdes før der kan blive 
tale om, at SSF vil gå ind i et sådant 
projekt. 
Den 5. November afholdes der 
Hovedkredsmøde i SSF, hvor alle 
udvalgsposter er på valg. 
Henrik Gravesen som har været 
ungdomskoordinator i kredsen 
træder tilbage og overlader arbejdet 
til Bjarne Hansen fra Lynetten. 
Henrik har lagt mange kræfter i 
arbejdet, men specielt det sidste år 
har der ikke været den store 
opbakning fra de andre klubber. 
Ud over Henrik er Sundby 
repræsenteret med Erik Povlsen 
(Basse), som kapsejladskoordinator 
og Jess Brønden, som kursuskoordi
nator. 

FLAKFORTET 
Flakfortet er overgået til Heimdal, 
som er statens selskab for salg af 
ejendomme. Det vil sige, det ikke 
længere hører under Fæstnings- og 
Natursekretariatet under Forsvars
ministeriet. 
Taarnby Kommune har trukket sig 
ud af arbejdet med at få dannet en 
fond der skulle drifte fortet 
Tilbage står arbejdet for Foreningen 
Flakfortet under afvikling, at få 
realiseret de aktiver på øen som den 
ejer. Så det står hen i det uvisse 
hvordan næste sæson vil forme sig. 

RIVIERAPLANEN OG HAVNE
TUNNEL 
Med hensyn til Rivieraplanen er der 
nu bevilget 10 mill. Kr. til projekte
ring, og vi har i medierne kunnet 
læse, at overborgmesteren forsøger 
at finde penge til den endelige 
realisering via andre Kommuner i 
regionen samt staten. 
Der synes ar være lang vej endnu, 
før det første spadestik stikkes i jor
den. 
Havnetunnelen spøger stadigvæk, 
selv om den synes at fortone sig lidt 
i horisonten, det skal dog ikke 
forledige os til at tro at den hellige 
grav er forvaret, sagen vil fortsat 
have vores bevågenhed. 
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KVARTERGADELØFT 
På forsiden af medlemsbladets maj-
nummer, kunne vi se et udkast til 
hvordan et nyt aktivitetshus kunne 
komme til at se ud hvis projektet 
skulle blive realiseret. 
Det er et skitseoplæg, og der er ikke 
umiddelbart penge i "Kvarter-
gadeløftkassen" til at de vil kunne 
realisere projektet for os. Så vi står i 
venteposition. 

Formanden 

En lille historie 
Det foregår i Irland, Dublin vistnok. 
På en af de små hyggelige Pub's 
kommer en mand Ind, og bestiller 3 
pints of Guinness. Han får sine øl, 
går hen i et hjørne af baren, og 
drikker de tre øl på skift. 
Da han har drukket alle tre, går han 
op til bartenderen, og bestiller 
yderligere tre pints of Guinness. 
Så siger bartenderen: det er ikke for 
at blande mig, men en fadøl taber 
lidt af sin fine smag hvis man ikke 
drikker den med det samme, lige 

Gen erationsskifte! ! 
Efter mange år inden for faget har Knud Heller valgt at trække 

sig lidt tilbage og har overladt roret til sønnen Peter. 

Nu har vi åbnet et flot nyt forretningslokale med salg af alt til 

båden, materialer og udstyr. 
Det der ikke er på lager skaffer vi inden for et par dage. Alt til 

fordelagtige priser. 

1 kg. polyester kr. 70,00 
5 kg. polyester kr. 275,00 
10 kg. polyester kr. 500,00 
priserne er incl. hærder, 
ved køb af en hel tromle 
220 kg. kr. 25,00 pr. kg 
excl. hærder 

Vi kan selvfølgelig stadig tilbyde alt inden for 
bådebyggeriet; 

reparation af glasfiber- og træbåde 
reparation/ installation af bådmotorer 

fribordslakering 
osmosebehandling 
forsikringsskader 

Amager strandvej 407, 2770 Kastrup 

tif 32503017, Fax 32503435 

efter at den er skænket, derfor vil du 
få mere glæde af din øl, hvis du kun 
bestiller en ad gangen. 
Det ved jeg godt, siger bargæsten, 
men ser du, jeg har to brødre; den 
ene bor nu i Sidney, og den anden i 
New York. Da vi var yngre havde vi 
nogle glade tider på Pub'erne her i 
byen, og nu er vi blevet enige om, at 
vi hver for sig skal mindes de glade 
tider ved at drikke tre glas på den 
lokale bar, der hvor vi bor. 
Det forstår bartenderen godt, og 
gæsten får igen sine tre øl, og 
drikker dem ved sit hjørne af baren. 
Efterhånden bliver han stamgæst, og 
de andre lokale tager ikke længere 
notits af hans måde at mindes de 
glade tider med sine to brødre. 

Så en dag kommer han ind og 
bestiller kun to pints of Guinness. 
De andre stamgæster bliver helt 
stille da han tager sine to øl og går 
hen til sit stambord for at drikke 
dem. 
Da han så går op for at bestille to 
glas mere, kan bartenderen ikke 
længere dy sig, men siger: jeg vil 
naturligvis ikke forstyrre dig i din 
sorg, men du skal vide at du har min 
dybeste medfølelse; jeg ved at det er 
svært at miste et kært fami
liemedlem. 
Bargæsten ser først helt forvirret ud, 
men så lyser han op i et smil. -
Nej, nej, jeg har skam ikke mistet en 
bror, det er bare mig som er holdt op 
med at drikke. 



Så oprandt da endelig dagen, 
efter en meget vellykket recep
tion I klubhuset d.28/10, som jo 
er selve stiftelsesdagen, nåede vi 
til den meget ventede og nøje 
planlagte jubilæumsfest. 
Den skulle afholdes I de lyse og 
pæne lokaler i Markmandsgade. 
Her er der plads til mange men
nesker og vi var ca. 360 fest
stemte jubilæumsdeltagere der 
mødte op kl .1730. 
Vi fandt vore pladser, der var 
bordnumre på billetten, så det 
var nemt. Snakken gik livligt, vi 
fik serveret velkomstdrink, 
lyserød, velsmagende og kølig. 
Den allestedsnærværende Vagn 
Preisler indledte med praktiske 
bemærkninger hvorefter han 
gav ordet til vor formand, Jens 
Green, der bød velkommen til 
alle og især til tidligere formænd 
og æresmedlemmer m.v. Et lille 
historisk rids fik vi også. Bl.a. 
grunden til at festen blev holdt 
her i Markmandsgade, for her 
fejrede vi en del begivenheder 
før vi fik det nuværende klub
hus. Efter formandens tale gik 
der LANG tid, men endelig beg
yndte serveringen af første ret, 
som var rejecocktail, den smagte 
glimrende, hertil var der hvid
vin i små flasker. 
Vi hyggede os godt ved bor
dene, det var dejligt at se så 
mange gamle venner og bek
endte. Jens Svendborg spillede 
nu op til den første fællessang 
på mel. "Pigerne i Småian". Den 
var fin og stemningen steg 
yderligere da bestyrelsen bevil
ligede en V2 flaske rødvin til 
hovedretten, som nu så småt 
blev serveret, der gik meget 
LANG tid, så mange fik 
desværre kold mad. Mon ikke 
værten havde kalkuleret med 
for lidt serveringspersonale, for 
de stakkels piger løb i hvert fald 
meget stærkt. 
Så var der fællessang igen for 
øvrigt igen, en glimrende tekst 
som Helga Jacobsen (Hopla) 
også havde fabrikeret. Den satte 
igen humøret i vejret og snart 
efter blev lyset slukket og ind 
kom islagkager med fyrværkeri, 
det var rigtig flot og isen smagte 

Tostmaster Vagn Preisler 

Munken gav syndsforladelse - indtil— 

Sejlerskolen var i havn 

Sundby-piraterne gik igen Formanden bød velkommen 
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herligt. 
Efter middagen var det tid for 
revyen, mange havde i flere 
måneder øvet på at lære tekster, 
sy kostumer og lave kulisser, så 
spændingen var ret stor !!! 
Festlig indmarch, hele revyhold
et linet op på scenen, "så starter 
vi" en meget iørefaldende me
lodi og alle sang af karsken bælg 
- Vagn Preisler (who else ) var 
koordinator og fortalte lidt om 
de forskellige numre. 
"Hoplapigerne" fremførte en lille 
historie om de sidste 30 år I 
S.S.F., fin tekst sunget på en 
gammel melodi "mig og 
Meloni". Det har vist været gode 
tider for pigerne, bluserne 
strammede lidt hist og pist. 
Ungdomsafdelingens flotte fyre 
og fyrinder sang mange mor
somme vers på forskellige 
melodier om livet på såvel nor
dre -som søndre mole, det var 
fint og morsomt. 
Vagn lavede derefter en sketch 
om en angrende synder og en 
pater der tilgav alt, undtagen 
hvis det gik ud over ham selv. 
Så kom Sundbypiraterne på 
banen, John, Jens, Tage og Vagn, 
de var meget herlige og tog vist 
en gammel tradition op. 
Nu var det sejlerskolens tur, de 
gæve piger lavede et herligt 
nummer, om hvordan hverdags-
sliddet med bådene er, men det 
ender i fest og striptease - meget 
- meget morsomt. 
Inden afslutningen havde vi 
besøg af "Cleo" alias Vagn 
Preisler, han var næsten 
ukendelig og gjorde figuren helt 
fint. 
Alle deltagere var atter på sce
nen til slutsangen og hele 
revyen blev flot akkompagneret 
af Jens Svendborg. 
Så var der kaffe og danse
orkestret kunne endelig stille op, 
så alle de danseglade kunne få 
benene rørt, og det var mange. 
Musikken var meget høj, men 
man vænnede sig til det, især da 
de spillede særdeles godt. 
K1.0200 sluttede denne dejlige 
og festlige aften - sikken et 
jubilæum 
• en glad festdeltager 
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Fra revyen 

Ingen fest uden hoplapigerne Hoplapigerne 



Standernedhaling 1998. 
Standeren blev i år halet ned på 
selve Sejlforeningens 75 års 
jubilæumsdag - onsdag den 28. okto
ber 1998 - og samtidig blev der 
afholdt Reception for foreningens 
medlemmer, repræsentanter fra 
sejlklubber i Københavns området, 
Københavns Kommune, organisa
tioner samt foreningens forretnings
forbindelser. 

Det store flotte gavebord 
Det blev et meget vellykket arrange
ment med fine taler og mange gaver. 
Formanden for Lynetten Jørgen 
Beiter talte om vores fine naboskab 
og medbragte en flot kikkert på tre
fod - den kunne dog ikke se om 
hjørner. 

DS-formand Peer Bent Nielsen og gener
alsekretær Dan Ibsen ønsker tillykke 

DS's formand Peer Bent Nielsen kom 
sammen med generalsekretær Dan 
Ibsen lige fra et møde med miljømi
nisteriet , hvor problemerne om 
bundmalingen var blevet diskuteret. 
Han berettede om mødet og fortalte 
samtidig om det gode samarbejde, 
der altid havde været mellem 
Sejlunionen og Sundby Sejlforening. 
Fra unionen medbragte de en halv

model af W-båd og kr.2.000,- til 
Ungdomsarbejdet. 

Blandt de mange fine gaver var en 
collage, som redaktøren og Hans 
Guldager havde udfærdiget med 
foto af samtlige foreningens for
mænd siden 1923. Nogle af billed
erne er blevet rekonstrueret fra små 
familiefoto og billeder i gamle 

medlemsblade - det 
var et meget flot 
stykke arbejde. 

Kastrup Marine 
Service havde en 
flot vejrstation mon
teret i et koøje med. 
Der var petroleum-
slamper fra KMY og 
Østersøkredsen -
gavekort fra 
Kastrup Sejlklub -

en håndkikkert med indbygget kom
pas fra Dragør Sejlklub og Dragør 
Bådelaug, 4 lamper fra Jægersborg 
Elservice - 6 flasker vin fra Q8 - mere 
vin fra SAS Sejlklub, Sundby 
Kajakblub og Haveforeningen 
Amager Strand. 
Vi fik gavechecks fra Frem Sejlklub 
og gavekort fra Hans Guldager A/S. 
Vedbæk Sejlklub kom med et num
meret litografi, KAS med et indram
met billede af en af de gamle skole-
både, KDY med en fin skål, 
Yachtklubben Furesøen med en 
flaske GI. Dansk og Dram-sæt, 
Christianshavns Bådelaug med et 
billede, Amager Strand Sejlklub med 
GI.Dansk og flere flasker fra A.C. 
Smidt, Det Kolde Gys , Amager 
Rotary, Tårbæk Sejlklub og Claus 
Larsen-Jensen. Lysestage fra 
Overborgmester Jens Kramer 
Mikkelsen, stormglas fra Helsingør 
Amatør Sejlklub og plakette fra 
Hjemmeværet på Holmen og 
DMUK. 
Der var fra fiskehjul fra Al-Sport, 
lysestager fra Hoplapigerne, vase 
med blomster fra Preben og Grethe 
Jacobsen, sammenplantninger fra 
Klaus Akkermann og Anne og fra 
Kastrup Tursejlerforening, indram
met billede fra Hans Hasløv fra 
Kvartersløftet, granitsten fra 

Bornholmerklubberne, og sidst men 
ikke mindst diverse flotte buketter. 

Efter at standeren var nedtaget holdt 
formanden tale: 

Standeren hales ned 

Standernedhaling 1998. 
Når vi om lidt haler standeren ned for 
jubilæumssæsonen 1998, er det faktisk 
nøjagtig 75 år siden, at sundby sejl
forening blev stiftet. 

En gruppe visionære sejlere ville via 
afvandingskanalen sikre et mere beskyt
tet områdefor deres både. 
Denne afvandingskanal som slutter sit 
virke til næste år idet det igangværende 
kloakeringsprojekt sætter punktum for 
udledning afvand til øresund og hermed 
ikke mindst vores havn, 
Visionære må vores stiftere have været, 
når man starter på en sivstrand med at 
etablere en havn og en forening. 
De havde dog næppe haft fantasi til at 
forestille sig, at sundby sejlforening gen
nem årene har udviklet sig til en af lan
dets største sejlklubber og at genera
tioner af mennesker har nydt sejlerlivets 
glæder med udgangspunkt fra vores 
havn og fællesskabet i sundby sejlforen-
ing. 

Man kan godt gøre sig nogle tanker om 
hvordan de første moler ville have set 
ud, hvis man skulle anvende de 
nuværende renovationsbeholdere, det 
være sig plastcontainere og papirssække, 
til opbygning af den første mole, som jo 
blev etableret via betonfyldte gamle jern
skraldespande. 
At gøre en indsats selv for at få ting op 
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og stå har altid kendetegnet os i sundby 
sejlforening. 
Denne selvbyggerånd og vilje til at få 
noget etableret til gavn for fællesskabet, 
var også kimen til, at en af vores nabok
lubber, sejlklubben lynetten, blev 
etableret med et betydeligt islæt af sund
bymedlemmer. 

Det vel også den stædighed og energi for 
sikring af vores fritidsliv, der skinner 
igennem, når forskellige projekter i vores 
omverden dukker frem. 
Jeg tænker her på de planer, der rumler 
for eksempel omkring en havnetunnel, 
og dermed en eller anden vejføring hen 
over amager. 
Der skal ikke herske 
nogen tvivl om, atvi 
ser det som trussel 
mod fritidslivet, ikke 
bare for os i sundby 
sejlforening , men 
også for amager 
strandpark hvis en 
større trafik skulle ske 
via amager strandvej. 
Det var næppe de 
visioner vores 
grundlæggere i deres 
vildeste fantasi kunne 
forestille sig, at dette 
fritidsområde skulle udvikle sig til. 

Sundby sejlforening har igennem årene 
mødt stor velvilje hos vores værter, 
københavns kommune, vi skal i den 
kommende tid til at forhandle en forlæn
gelse af vores lejekontrakt. 
Det er vigtigt for os, at få en forlængelse 
med en lang tidshorisont, det giver ro 
til, og er basis for, overhovedet at kunne 
planlægge fremtidige vedligeholdelser og 
etablering af nye tiltag. 

arrangementet fik vi vist omverden hvad 
vi står for. 

Desværre kom der også lidt malurt i 
bægeret, da vi blev bekendt med 
miljøstyrelsens arbejde på, at forbyde de 
nuværende typer bundfarver inden der 
er udviklet alternativer til disse. 
Men også her vil vi vise vores stædighed 
og påpege det urimelige i dette forhold, 
som er en alvorlig trussel, måske den 
allerstørste, mod vores fritidsliv. 
Vi må håbe, at miljøministeren besinder 
sig, så der gives den tid der skal til, for 
at udvikle brugbare alternativer til gavn 
for vandmiljøet. 

Tinas flotte buffet 

Herefter serverede Tina og hendes 
stab en usædvanlig flot buffet, med 
alverdens lækkerier, der blev rost 
meget af alle gæsterne. Dertil blev 
serveret vin eller fadøl, som Brygge
rigruppen havde sponceret i dagens 
anledning, øllet blev serveret fra 3 
forskellige fadølsanlæg. Det var flot 
gået TINA.. 

gode nyhed at staten nu også havde 
bevilget 10. mil.kr., der sammenlagt 
med kommunens lO.mill. kr. skulle 
være nok til en detailprojektering af 
den kommende Amager Strandpark. 
Årets "Sundbyer" blev behørigt 
udnævnt af formanden, det var i år 
Povl Leo Petersen, også kaldet 
"Tulle Ole" som har klaret skærene i 
den tid foreningen var uden plads
mand 

Flere større projekter trænger sig på. 
En erstatning for det gamle klubhus på 
nordre mole, hvor i dag ungdom
safdelingen og pladsmanden holder til, 
og som tidligere nævnt oprensning af 
vores havnebassiner. 
Store investeringer som kun kan realis
eres i forbindelse med et længerevarende 
lejemål. 

Årets "Sundbyer" 

Der var ingen der talte gæsterne -
men der var vel ca. 350 og mange af 
dem fik skrevet i foreningens gamle 
gæstebog inden de gik fra den meget 
vellykkede jubilæumsreception. 

Også kononerne blev affyretaf efter alle 
kunstens regler 

-og så var der hygge og dans 

Når standeren hales ned, kan vi tænke 
tilbage på en sæson med mange 
aktiviteter bredt fordelt i sundby sejl
forening. 
Specielt i forbindelse med åbent hus 

Birte Weis med gode nyheder om Amager 
Strandpark her sammen Hans Guldager 

Birthe Weiss var også blandt 
gæsterne, og hun kom med den 
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Fiskernes indkøbsforening A.M.B.A. 

Bestyrer 
Ellen Ostenfeldt 
Fiskerihavnen 
Østersøvej (nord for Nordsøvej) 
2100 København 0 
Tlf. 39 29 48 62 
Fax 39 29 48 62 

10 % 
på materialer til forårs-

klargøring - ved forudbe
stilling min. 8 dage før 

afhentning og køb for over 
kr. 1000,-. 

Åbningstider: 
Tirsdag til fredag kl. 1000 - 1200 

og 1230 - 1430 

Lørdag kl. 900 - 1200 

Mandag lukket 

Amagerbanken. 
Vi er lige så lokale, 

som du er. 

Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde 
søndag d. 10. okt. 1998 kl. 12.00 

Fraværende: Kim Petersen 

Punkt 1: 
Behandling af indstilling fra 
udvalget til ansættelse af ny 
pladsmand. 
Udvalget havde fået 27 
ansøninger, heraf flere uopfor
drede. Fem ansøgere var blevet 
indkaldt til samtale, og heraf er 
en indstillet. 
En udarbejdet liste over plads
mandens arbejdsopgaver og -tid 
blev gennemgået, ligesom afløn-
ningsspørgsmålet, herunder 
overtidsbetalingen, blev drøftet. 
Den endelige ansættelseskon
trakt skal forelægges bestyrelsen 
til godkendelse på førstkom
mende best. møde. 

Det vedtoges at følge udvalgets 
indstilling og ansætte Søren 
Poulsen med virkning fra den 2. 
nov. 98. 

Punkt 2: 
Evt.: Else og Erik deltager i 
Hovedkredsmødet den 5. nov. 

Mødet slut 13.30 
Jens Green Jensen Bjørka Schandorff 
Formand Referent 

Arne Olsen Offset a/s 
Grafisk Totalløsning 

Engvej 151 • 2300 København S • Telefon 32 84 32 84 
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Rettelse nr.1 til Kort 1 (INT1) 
Correction No 1 to Chart 1 (INT 1) 

Afsnit IK 
Ret »skær« til »sten eller skær« følgende steder: 

Øverst på siderne 36-39, i titlen for underafsnittet samt 

under punkterne 10, 12, 13, 14 og 15. 

Erstat IK 11 med: 

Replace IK 11 by: 

Yé *(y *<ie> 
i 

•o 

/ 11 
Height 
datum 
Chart 
datum 
5 m 

Sten eller skær skiftevis 
tørt og oversvømmet 
(tørt ved lavvande), 
højde over kortdatum 
Rock which covers and 
uncovers, height above 
chart datum 

421,2 
02 

Afsnit IN 

Tilføj følgende nationale symboler på side 50. 

Add following national symbols on page 50. 

Supplerende nationale symboler Supplementary National Symbols 

Rettelser: 
Side 57 

WP 19 

WP 20 

WP 21 

WP 22 

WP 23 

WP 24 

Side 61 
WP 3 

WP4 

WP 5 

WP 6 

H 

* 

A 

Ankring frarådes 
Anchoring not advisable 

Fiskeri frarådes 
Fishing not advisable 

Dykning forbudt 
Diving prohibited 

Dykning frarådes 
Diving not advisable 

Forbud mod arbejder på havbunden 
Seabed operations prohibited 

Arbejder på havbunden frarådes 
Seabed operations not advisable 

WAYPOINTS i danske farvande 
5. udgave 1998 

Gællegrund. 

W-lige puller S. 

E-lige puller N. 

Vestbroen N. 

Vestbroen S. 

Udgår. 

Udgår 

Udgår 

Ny position: 

Ny position: 

Nyborg Fjord And. Ny position: 

55° 19,791*) 10°52,58'E 

55-17,30™ 10°54,95'E 

55° 16,281*1 10°51,04'E 

Gællegrund. 

W-lige puller S. 

E-lige puller N. 

Udgår. 

Udgår. 

Udgår. 

| SPLITTE MINE BRAM-
: SEJL! SA ER DER 

EFTERÅRS-
UDSALG! 
MUSTO 
Gult coastal-sæt 
før 2.598,-

NUKUNi.998f' 

RED/GREEN 
Sejlertøj 
assorteret _ ̂  „ 

*10% 
HELLY HANSEN 
Sejlertøj 
assorteret _^ ^ ̂  , 

*20% 

PRO RAINER 
Sejlertøj 
assorteret ^ , 

*20% 
Tilbuddene gælder fra lørdag d. 5 

september og så længe lager haves. 

I fe 
l 
I Sn 

& 

S 
8 KASTRUP MARINE SERVICE A/s 

g Saltværksvej 2, Kastrup. Tlf.: 32 50 05 04 N 
Husk vor nye parkerings- K 

O- plads med indkørsel fra 
^Amager S 

Nyborg Fjord And. Ny position: 55°l6,28'N l0°5l,04'E 

Udsalgspriserne ^ 

lager haves! 
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Sejlere, forældre, trænere, ledere 
& 

alle andre med interesse for 
ungdomsarbejdet mødes i SSF: 

MANDAG DEN 30. NOVEMBER 
Kl. 1830 

Arbejdsgruppen fremlægger deres 
rapport! 

Arbejdsgruppen og ungdomslederen 
er klar til debat om ungdomsarbejdet. 

Ungdomsafdelingen inviterer på lidt 
til maven og lidt til ganen. 



Havn og plads 

u 
Motorskur 
Medlemmer som har 
motorer, reservedele og 
andet liggende i 
motorskuret (også under 
filebænken) bedes fjerne 
dette senest 15. december 
1998. 

Snedkerværksted 
Der skal indenfor samme 
tidsfrist ryddes op i sned
kerskuret (også ved 
høvlebænken), i modsat 
fald vil pladsmanden 
rydde op og fjerne det 
overflødige. 

Pokaler 1997 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 

Børge Tvillings's 
(Flittigste fører) 

Claus Mikkelsen 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 

Vivi Olsen's 
(Flittigste Junior) 

Benjamin Nody 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 

Hæng i pokalen 
(Flittigste pigesejler) 

Maria Siersen 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 

SSF's 
(Flittigste optisejler) 

Morten Grønning Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 

Heidi's 
(Særlig indsats) 

Marc Pedersen 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 

Preben Vognmand's 
(Klubmester optimist) 

ikke uddelt 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 
Skolebetjentens's 
(Klubmester Yngling) 

ikke uddelt 

Pokalerne tildeles aktive 

medlemmer af: 

SSF's 
Ungdomsafdeling 

og uddeles af 

ungdomslederen ved hver 

efter år sgener alf or samling. 

SSF's  Kapsej ladsafdel ing 
Uddeles til aktive medlemmer af SSF 

Kirstines jubilæumspokal Jørgen Friland 

Den ny klubmesterpokal 
(kan ikke vindes af juniorer) 

Jørgen Friland 

Pladsen 
Klodser og bukke, som 
ikke er mærket vil blive 
fjernet. 
Husk! Navn og nummer 
på jernstativer. 

Masteskuret. 
Master, som ligger skal 
være afrigget for salling
horn, vindmålere, radarer 
o.a. 

Havneudvalget 

- Forsikringsskader i både træ og glasfiber 
- Bund- og osmosebehandling efter HEMPELs 

forskrifter. 

- Instrumenter og Sole motorer monteres. 

- Bådoptagning op til 6V2 tons. 
- Transport. 
- Agentur for Allianz forsikring. 
Alle former for monteringsopgaver udføres, garanti 
gives kun af dem af os leverede instrumenter og motorer. 

Bådeværftet Lynetten a/s 32 54 92 62 
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Julehygge i 
Pejsestuen 

søndag den 6 december kl. 14 
Tag børnene og bedsteforæl
drene med i Sundby Sejlforening, 
så fletter vi julehjerter, laver 
juledekorationen færdig, drikker glog og 
julehygger 

Pris for voksne kr. 25,-
børn kr. 15,-

a\\e 

iod 
Tina ønsker 

en ri^'9 ? 
og 

et godt nVW 

Legetøj ønskes 

Jeger i gang med at lave 
et hjørne til børnene. 
Derfor efterlyser jeg brugt 
legetøj. Skulle du ligge 
inde med noget, som ikke 
bliver brugt mere, tager 
jeg meget gerne imod. 
Alt kan bruges, jeg sorter
er det selv. 
Tina 

- Nyåbnet 
HH® 

Helly Hansen specialshop -

J. P. BACHER 
Torvegade 22 

1023 København K 

Telefon 31 57 45 02 
Helly Hansen 

SCHILDER 
Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Telefon 33 12 20 58 

BACHER 
SCHILDER 

Københavns største og flotteste udvalg 
o pa 

Frederiksborggade 15 

10 % til medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemskort 
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Sejlerskolen 

Vi er nu på tærskelen til vinteren. 
Derfor kan der være grund til at se 
tilbage på den sæson, der netop er 
afsluttet. 
Alt i alt må man sige, at sejladserne 
er forløbet tilfredsstillende, ikke 
mindst når man tager vejret i 
betragtning. 
Lørdag den 3. oktober var planlagt 
som første prøvedag, men grundet 
vejret blev prøven udsat til søndag 
den 4.oktober. Desuden var der 
prøve lørdag den 10. oktober. 
I alt var 12 fra sejlerskolen til prøve, 
fordelt med 5 i motorbåd og 7 i sejl
båd. Desuden var 2 juniorer til 
prøve. 
Fredag den 9. oktober afholdt sejler
skolen traditionen tro afslutning i 
pejsestuen. Fremmødet var accep
tabelt Alt forløb godt med god mad 
og god stemning. 
Lørdag den 17. oktober deltog sejler
skolen 
i den årlige kanalrundfart. Vi fik en 
fin dag ud at det. Fremmødet af 

medlemmer i øvrigt var pænt med 
12 både og over 40 deltagere. Vejret 
var ikke det bedste, men alt forløb 
alligevel tilfredsstillende. 
Grundet gravearbejdet på pladsen, 
er arbejdet med afrigning og optagn
ing af skolebådene for-skudt ca. en 
måned. 
"øveballen" kom på land torsdag 
den 5. november og "Tyveknægten 
ugen efter. 
I skrivende stund udestår endnu et 
stort arbejde med lægning af fliser 
og rejsning af telt. 
Lørdag den 31. oktober løb den store 
jubilæumsfest af stablen. Det var en 
stor fornøjelse at se hvor mange af 
deltagerne, der var nuværende og 
gamle elever på sejlerskolen, ikke 
mindst var det imponerende at se 
det helt igennem professionelle 
nummer, som sejlerskolen kunne 
frem-føre i forbindelse med 
jubilæumsrevyen. 
Når i læser dette, har navigation-
skurset kørt i nogen tid, og alt er vel. 
Tovværkskurset er desværre ikke 
kommet i gang. Der var kun 7 
tilmeldte, hvilket lærerne syntes var 
for lidt til at gå i gang. 
De som har været til prøve og som 
har betalt, men endnu ikke har fået 
deres kort, kan afhente dette på kon
toret i kontortiden. 

Med venlig hilsen 
Kent W. Nielsen skolechef 

Runde 

fødselsdage 

i december 

måned 

Medl. Navn år 
1224 Gert Peder Jensen 60 

120 Bent Andersen 60 
141 Leif Orla Hoe 75 

1173 Oskar Anton Nielsen 90 

Sundby Sejlforening 
ønsker hjertelig tillykke 

fra bestyrelsen 

Sundby Sejlforening 
ønsker følgende ny medlemmer 
velkommen 

Jørgen Als 
Holmeås 35 2670 Greve 
Loise B. Olsen 
Femkanten D8 2630 Tåstrup 
Ole Nyemand 
Obdams alle 1 2300 S 
Lena Vad 
Stradellasvej 34 2450 SV 
Zoran Balantic 
Carl Th. Drejersvej 314 2500 Valby 
Julie Elling 
Svinget 17 2300 S 
Carl Frederiksen 
Øresundsvej 33 2300 S 
Tom Jønson 
Lygtemagerstien 20 2300 S 
Kristian Schaldemose 
Irlandsvej 17 2300 S 
Helle Møller 
Kildegårdsvej 42 2900 Hellerup 

imm 

[Aktiviteter 1998 j 
2. december^©# Seniorerne julefrokost 

12. december SSF julefrokost 
I 20. december Børnenes juletræ 
I I 

Amager 
Bådtransport 
Søsætning og optagning 

af både indtil 6 tons 
overalt i Danmark 

Maskintransport 
andet kranarbejde 

Rækkevidde 18 meter 

Preben 
Jacobsen 
S 32501978 
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FlUgger farver butikskæden omfatter i dag 
180 forretninger spredt over hele landet. 

Hans Guldager a/s 
Amagerbrogade 164. Tlf. 31 55 73 20. 
Holbergsgade 10. Tlf. 33 13 54 56. 
Holmbladsgade 25. Tlf. 32 54 73 33. 

Kongelundsvej 264. Tlf. 32 51 95 95. 
Møllegade 4, Dragør. Tlf. 32 53 73 22. 
Vendersgade 10. Tlf. 33 13 73 23. 

Hos FlUgger farver får man ikke bare den 
ønskede maling, træbeskyttelse og tapet, 
men også de rigtige håndværkerpensler, 

maleruller, spartler og knive -
ja kort sagt alt, hvad man har brug for, 

når man skal i gang med at male 
eller tapetsere - og ønsker et perfekt 

og professionelt 
resultat. 

. . . og  he r  dækker  v i  
Amager og 

København City 


