
MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 9 JANUAR 1943 1. Aarg. 

• 

Til Sejlsportskammeraterne 
i Sundby Sejlforening 

Man begynder altid et nyt Aar med at 

ønske hinanden et glædeligt og godt Nytaar, 

men bag denne Sætning skal der ligge et 

H. L. Henriksen. 

oprigtigt Ønske og ikke blot nogle Ord, man 

siger, fordi det nu en Gang er en Vane. 

Sundby Sejl«Forening gaar nu ind i Sæ« 

sonen 1943, og det første vi tænker er vel 

nok: kommer vi til at sejle i Aar. Spørgs« 

maalet kan ikke besvares endnu, men vi har 

da Lov til at haabe. 

Aaret 1942, som nu er forbi, var rigt paa 

Begivenheder, baade for Foreningen som for 

dens Medlemmer og Bestyrelse, men endte 

dog i eet for Foreningen værdigt Formaal. 

Vi vil jo alle kun Foreningens og Medlem? 

mernes Vel. 

Skal vi nu, naar vi ønsker hinanden glæ« 

deligt Nytaar, være enige om som gode Kam s 

merater at arbejde sammen om Foreningens 

gode Sag, da ingen af os kan undvære dette 

Sted. Vi vil gerne derned, naar Solen var« 

mer, og nyde den friske Luft og faa en Sluds 

der med hinanden. Vi har alle Interesse i 

vor Havn, Klubhus og Haver. 

En Tak til Redaktøren af vort Blad for 

det store Arbejde han saa velvilligt udfører 

for os alle. Ogsaa en Tak til Foreningens 

trofaste Medlemmer og Funktionærer, og 

sidst men ikke mindst en Tak til Bestyrelsen. 

Et godt og glædeligt Nytaar ønskes af 

H. L. Henriksen. 

Med 4-Mastet Bark 

,,£/Aviwixf' 

til Australien 

FREDAG d. 22. JANUAR Kl. 19.45 pr. 
afholdes en 

KLUBAFTEN 
u*ed film, Tacedcag. ag. Musik 

i Amager Selskabslokaler — Markmandsgade 9—11 

• Der vises Dir. Alstrands berømte Filmsoptagelser af Barken 
»L'Avenir«s Jomfrurejse fra Sverrig til Australien. Filmen 
ledsages af Foredrag og Musik. — Vi lover Medlemmerne 
en interessant Aften. 

Adgangsbillet til denne Aften 

kun 1 Hc. for af alle skal møde op 

• Efter Forestillr'ngen kammeratlig Samvær. Musik og Dans 
til Tonerne fra GAMBY'S ORKESTER (kendt fra Revuen). 

• BALTEGN for Deltagere i Dansen 1 Kr. 

BILLETTER kan købes hos Festudvalg, Bestyrelse, Pladsmand, 
Marketenderibestyrer følgende Steder: L. Henriksen, Bachers« 
vej 4, 1. — H. Sørensen, Højdevej 39. — H. Hansen, Tele« 
marksgade 10, 2. — A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, — Sv. Aa, 
Rasmussen, Lybækgade 31, St. — I. C. Petersen, Østrigsgade 
31, 1. — S. A. Larsen, Gulfosgade 5, 5. — E, Madsen, Holm« 
bladsgade 90. — H. Bergmark, Palermovej 23, 1. — T. Sparre, 
Højdevej 39. — A. Schmidt, Engvej 80. 

OBS.! Intet Billetsalg vel Indgangen 
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UlSLcd-JiuiLsc 
'iuggetegning 

SKvta^tUL 

IKnUKEKl 
.TLF. AMAGER -*57.2. sir 

F R A  S U N D B Y  S E J L F O R E N I N Q  

Vi har denne Gang været paa Besøg i vort 
Skibsbyggeri paa Sdr. Plads. Her hersker en 
glædelig Travlhed; thi medens man endnu 
ikke er færdig med en 26 m2 Spidsgatter, er 

muligt for selv unge ubemidlede Mennesker 
at anskaffe. Til sammenligning med en 
Drage, som i Dag koster ca. 7,000 Kr., kan 
den Kile Kutter leveres for omkring 4,000 

Linier. Baadens Rummelighed kommer nær 
op ad Dragen. Sejlføringen maaler 18,5 m2. 
løvrigt vil enhver Kapsejler med Interesse 
kunne gennemgaa Tegningens Detailler. 

man allerede i Gang med Spanterne til en 
ny Baadetype. Skibsbygger Rasmussen har 
venligst meddelt os noget om dette Fartøj, 
som nu skal paa Bedingen. 

Fartøjets Konstruktør er vort Medlem, E. 
Nielson, som her har tegnet en overordent« 
lig smuk lille Kapsejler af Kuttertypen. — 
Skibsbygger Rasmussen og Fartøjets Kon« 
struktør, E. Nielson, fortæller med Begej« 
string om dette nye Forsøg paa at skabe 
den helt rigtige Entype«Baad for danske Fars 
vande. Det man har tilstræbt er først og 
fremmest at opnaa et billigt og velsejlende 
Fartøj, som det i normale Tider skulde være 

I/Lia* •££ »dc-b Ud 

>at 

Mceste* Scesan! 

Kr., hvilket i normale Tider skulde blive 
omkring det halve, altsaa godt 2,000 Kr. 

Vi har, foruden de her aftrykte Tegninger, 
haft Lejlighed til at studere Skibets Linieteg* 
ning samt nogle helt nye usædvanlige Kræng« 
ningsberegninger for Fartøjet under Sejlads, 
som viser, hvorledes der er tilstræbt en nøje 
Afbalancering af Skibet under alle Forhold. 
Alle »SSF«s Kapsejlere vil sikkert have In* 
teresse af at følge dette Pionerarbejde, som 
her paabegyndes, og interessant bliver det 
at studere Resultaterne i Sommerens Kap? 
sejladser — Skibsbygger Rasmussen røber, 
at Fartøjet skal sejle for Sundby SejLlore? 
nings Stander. 

Vi henviser iøvrigt til Tegningen, som 
straks tiltaler En ved sine sm ikke moderne 

For de af vore Læsere, som ikke er saa vel 
bevandrede i Kapsejlernes Rangfølge, skal 
vi anføre, at det nye Fartøjs Plao.j ligger 
efter følgende Baadetyper, taget citer Stør* 
relse: 6 m — Nordisk Krydser — W#Baade 
— Drage — 5 m ? Naar vi angiver den nye 
Baadtype med et Spørgsmaalstegn, er det 
fordi, Fartøjets Fædre endnu intet Navn har 
til det, maaske en Læser kunde hjælpe dem. 
Vi har det Haab, at Typen maa blive døbt 
saaledes, at man kan kende dens Hjemstavn. 
Og saa venter vi spændt paa Stabelafløb« 
ning og Sommerens Resultater. 

Skipper Skræk. 

Sejlsportskasketter / 
den helt rigtige 

køber man hos: 

Si/end 0. Lauesen 
AMAGERBROGADE 122 

(Hj. af Englandsvej) 

Skibsbyggeriet paa Sdr. Plads 

udfører alle Ændringer og 

Reparationer godt og billigt. 

0. Rasmussen, Milanovej 6 
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ORDET 
FRIT-
WWIMIMMMI 

I forrige No. af Bladet er Redaktøren i 
Fødselsdagsstemning i Anledning af Bladets 
}4#aarige Jubilæum. Ikke saadan at forstaa, 
at han er særlig tilfreds med, som det hidind
til er gaaet, men han mener at turde haabe, 
naar han appellerer til Medlemmerne (hvad 
han forøvrigt har gjort i tidligere No.), at 
der nu vil strømme ind med Indlæg baade 
af godt og mindre godt; thi det var, som 
han skriver, Meningen med Bladet, at vi 
igennem det kunde rejse Kritik og igennem 
samme faa den imødegaaet. Det er, som 
han ogsaa skriver, underligt at det skal være 
ham, der optræder hver Gang. Og jeg vil 
give ham Ret i, at da han sidder som Medlem 
af Bestyrelsen, er det jo ikke netop hans 
Opgave at kritisere dennes Dispositioner. — 
Lad os derfor gøre det til en Regel, istedet# 
for at føre lange Diskussioner paa Baade* 
pladsen, saa kommer vi med vor Kritik til 
Bladet og giver dermed alle Medlemmerne 
Adgang til Diskussionen. 

Og det er det jeg vil benytte mig af hers 

med. 
Min første Anke gælder den søndre Baa# 

deplads. For mig som for flere andre kunde 
det se ud som om, at de Medlemmer, som 

har deres Fartøj staaende paa Land her, hø# 
rer til en anden Kategori end dem paa den 
nordre Plads, ellers vilde der vel ikke bydes 
dem en saadan Plads til deres Baade. En? 
hver vil vel give mig Ret i, at denne ligger 
i en mildest talt sørgelig Tilstand og særlig 
da i Regnperioder, hvor der forefindes store 
Søer, blandt andet paa Vejen ud til søndre 
Mole, samt ikke at forglemme Strækningen 
fra Strandvejen til Foreningens Laage. Og 
jeg vil formene, at disse Tilstande vil kunne 
forbedres for relativt smaa Midler, idet Fyld 
i mange Tilfælde kan faaes gratis, og da det 
er mig bekendt, at der en Del Medlemmer, 
som gerne vil gøre et Arbejde gratis for 
Foreningen. Naar blot dette ikke har Præg 
af Molboarbejde; thi med saadant har vi jo 
været en Del belemret med i Sundby Sejl« 
Forening. 

Dernæst vil jeg stille et Spørgsmaal, som 
jeg og flere gerne vil have besvaret. Hvad 
er Pladsmandens Arbejde? Jeg mener det 
Arbejde, han skal udføre for det Pengebeløb, 
han faar udbetalt af Sundby Sejl#Forening. 
Og da nu Havnefoged#Jobbet er slaaet sam# 
men med Pladsmandens, kunde det ogsaa 
være paa sin Plads at faa Oplysning om, 
hvad der er Havnefogedens Arbejde. F. Eks. 
hvis en Baad har sprængt sine Fortøjninger, 
er det saa hans Arbejde at sørge for at faa 
Baaden fortøjet igen, saa at den ikke foraar# 
sager Skade paa andre Fartøjer. 

Redaktøren skrev i et af Bladene, at Øster# 
gaard var vel nok den, der havde faaet de 

fleste Forslag vedtaget paa nogen General# 
forsamling (og han hentydede vel til Lov# 
ændringerne). Dette maa enhver vedkende, 
og at Østergaard er en Mand, der tænker 
for og gaar helt op i Sejlforeningens Trivsel, 
er en Kendsgerning, men det er for stor en 
Opgave for een Mand at faa det helt rigt'ge 
Resultat ud af et saa stort Lovkomplex. I 
andre Foreninger bruges da ogsaa at ned# 
sætte et Udvalg. Det er en god gammel 
Form, som har staaet sin Prøve. Resultatet 
var sikkert blevet bedre paa den Maade. 
Ganske vist behandlede Generalforsamling 
gen Østergaards Udkast, men dette vil 
selv Østergaard give mig Ret i skete paa en 
flygtig og forceret Maade. 

Mange Love og Vedtægter og Udkast 
kunde trænge til særlig Uddybning eller 
Forklaring. Mit Blik falder netop paa Ved# 
tægten Ophalingsgrejer. Der staar i sidste 
Stk. Vognen skal afbremses selvstændigt, Af# 
bremsning med Spilbremse alene er ikke til# 
ladt (hvad menes der med det), jeg spørger? 

No. 54. Olsen. 

• 
»SSF« har forelagt Formanden for Hav# 

neudvalget, Hans Sørensen, de af Olsens 
Spørgsmaal, som vedr. hans og Havneudval# 
gets Arbejde. 

Vedr. den sdr. Plads udtalte Hans Søren# 
sen sin største Utilfredshed over de For# 
hold man her trods forskellige Forsøg sta# 
dig maa byde de Medlemmer, som har Plads 
her. Hans Sørensen undrede sig dog over, 
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at det har undgaaet Olsens Opmærksomhed, 
hvorledes Foreningen gennem de sidste Par 
Aar har kørt Læs paa Læs Fyld derned, om« 
trentlig 50 Vognlæs mener han ,der indtil nu 

er fyldt i Plads uden særlige synlige Resul« 
tater. Man er derfor ogsaa nu ved at arbejde 
med en ande Metode. Cirka en halv Meter 
under hele den søndre Plads ligger nemlig 
fra Opfyldningens Tid et tykt Papirlag, som 
forhindrer alt Overfladevand i at trække 
bort. Det er Medlemmerne bekendt, at selv 
i Sommertiden samler der sig store Indsøei 
dernede. Vi har prøvet med den mindre kon« 
ne Grøftegravning, som ogsaa har bevist, at 
kun gennem Afledning vil det være muligt 
at tørlægge Pladsen. Derfor bliver det en af 

vore første Opgaver, saasnart Foreningens 
Økonomi tillader det, at nedgrave Drænrør 
og Afledningssystem i sdr. Plads. 

Saavidt den sdr. Plads. Hvad det andet 
Spørgsmaal vedrørende Pladsmandens Ar« 
bejde angaar baade som Pladsmand og 
Havnefoged, har vi gennemgaaet hans Kon« 
trakt og bringer her et Udpluk. Desværre 
tillader Pladsen ikke, at vi tager det hele 
ined, men det var maaske en Idé en Gang at 
bringe en Gennemgang af vore Funktionæ« 
rers Kontrakt dernede, — her er altsaa fore« 
løbig lidt af vor Pladsmands Arbejde: 

Pladsmanden er forpligtiget til at paase, at 
Orden og Renlighed finder Sted paa Pladsen. 
Han skal paatale og anmelde enhver Efter« 
ladenhed. Laager og Porte skal han holde 
lukket samt udvise Uvedkommende. Kloaker, 
Pissoir og W. C. skal renholdes, i Sommer« 
sæsonen skal han tjære her. I Vintermaane« 
derne skal holdes en Passage farbar fra Laa« 
gen til Klubhuset. I Sommerens Løb skal 
samtlige Tagkonstruktioner tjæres. Opha« 
lingsgrej skal holdes i forsvarlig Stand. Op« 
halingsvogne skal aarlig renses for Rust og 
mønjes. Motorspil m. m. skal han holde. — 

Nu følger et Afsnit om Udlægning til Kap* 
sejlads og Optagen samt Eftersyn af vore 
Bøjer, samt Afmærkning til Kapsejladser. — 
Flagstænger skal han endvidere rense og 
male før Standerhejsning. Pramme, som be« 
nyttes af Foreningen, skal aarlig bundbehand« 
les m. m. Tankanlæget skal Pladsmanden 
ligeledes passe og meget mere vedrørende 
Havnen. 

Og nu lidt om Havnefogedarbejdet. Broer 
og Løbebroer skal jævnlig inspiceres. Havne« 
fogeden skal paatale daarlig Fortøjning og 
Affendring og meddele Havneudvalget her« 
om. Kontrol og Opsyn med Havnens Far« 

tttducU 
Malerarbejde. 
Medlem Nr. 221 

Amg. 3452 x kl 17-19. 
1. KL.s MATERIALER 

tøjer samt Besøg af fremmede Fartøjer o. 
lign. Pasning af Lanterner. Daglig Tømning 
af Papirkurve o. s v. 

Som Olsen og ethvert Medlem vil se, er 
det jo ikke Smaating, der her er lagt paa een 
Mands Skuldre. Egentlig tror »SSF« vi gør 
Manden Uret, naar vi gnaver over det ene 
og det andet. »SSF« er ved Gennemgang af 
Kontrakten blevet opmærksom paa, at Plads« 
manden daglig maa være paa Færde for sta« 
dig at være paa Højde med Situationen, — 
og det utaknemmelige ved Arbejdet er jo, 
at Manden ikke kan lægge det hele frem og 
sige: Her skal 1 se alt det, jeg har lavet. 

Naar Olsen til Slut er ude efter Nybear« 
bejdningen af Foreningens Love, syntes vi 
ærlig talt han er lidt for sen i Vendingen. 
Lovforslagene blev dog udførligt behandlet 
her i Bladet, ligesom det ikke manglede paa 
Opfordringer til at medarbejde og fremkom« 
ine med Ændringsforslag, hvilket Øster« 
gaard iøvrigt selv har paatalt her i Bladet. 

»SSF« forekommer det at være en særdeles 
tiltalende Maade, at hvert eneste Medlem i 
Sundby Sejl«Forening havde Lejlighed til at 
studere hjemme i Ro og Mag, hvad det var, 
som blev ændret. Saafremt Olsens Utilfreds« 

hed alene Skyldes § 1 Ophalingsgrejer, hvori 
det bl. a. hedder: Vognen skal afbremses 
selvstændigt, Afbremsning med Spilbremse 
alene er ikke tilladt, kan vi ikke tro, at der 
er mange Medlemmer, som er i Tvivl om Me« 
ningen her, nemlig at man lægger et Par 
Klodser bag Vognens Hjul, og ikke lader 
den hænge i Wiren og Spillet, naar man er 
færdig med sit Arbejde. 

Til Slut takker »SSF« Olsen for hans Ind« 
læg og hans helt rigtige Synspunkter i Be« 
gyndelsen af sit Indlæg. Som enhver Læser 
har set, er der herigennem fremkommet en 
interessant og udtømmende Artikel, som Ol« 
sen skriver, Medlemmerne ellers gaar og 
diskuterer om uden eller med for lidt Kend« 
skab til. 

|  Fra Bestyrelsen li 

Indbetalingskort. Med dette Nr. af Bla« 
det medfølger Indbetalingskort til Brug ved 
Indbetaling af Januar Kvartals Kontingent. 
De Medlemmer, der allerede har betalt Ja« 
nuar Kvartal, kan benytte Kortet ved Ind« 
betaling af senere Kvartaler. Medlemsnum« 
mer bedes anført paa Bagsiden af venstre 
Talon. 

Kassereren træffes iøvrigt indtil 1.—4. 1943 
den første Søndag i hver Maaned i Klubhu« 
set og hver Fredag fra 6—8 privat, Højde« 
vej 39, 3. 

Kapsejlere, der benytter Vinteren til at 
forberede Sæsonen, kan nu ved Henvendelse 
til Sejladschefen, K. Hansen, Telemarksgade 

10, 2., reservere sig et Kapsejladsnummer til 
Sejlene; det er jo en rar Ting at have i Or« 
den, før Foraarsarbejdet begynder. 

Thøgersen havde til sidst afholdte Besty« 
relsesmøde meddelt, at han ikke ønskede at 
fortsætte som Bestyrelsesmedlem p. G. a. 
Forretningsovertagelse. 1. Suppleant Finne 
indkaldes derfor som Bestyrelsesmedlem. 

Fra Kongelig Dansk Yachtklub har vi 
modtaget den tidligere omtalte Sangbog til 
Gennemsyn. Bogen, der er forsynet med 
Nodetekst og indeholder mange fornøjelige 
og smukke Sange, kan varmt anbefales vore 
Medlemmer. Den kan stadig bestilles gen« 
Kongelig Dansk Yachtklubs Sekretariat. 

Medlemmer, som har Plads ved Sdr. Bro 
i nye Havn, kan nu glæde sig over til Som« 
mer at komme til at ligge ved en Bro med 
et nyt og solidt Brodække. Benyt en Vinter« 
søndag til ved Selvsyn at bese din nyistand« 
satte Anlægsplads og gæld dig over, at der 
trods alt stadig sker noget. 

Slettede Medlemmer 
Følgende Medlemmer er trods skriftlige 

Henvendelser paa lovformelig Maade blevet 
slettet af Foreningens Medlemsprotokol paa 
Grund af Restance. Hermed har D'Hrr. og« 
saa mistet Retten til og færdes paa Forenin« 
gens Omraade, ligesom Retten til at bære 
Foreningens Emblem og at optræde med 
Sejlsportskasket er fortabt. 

B. LI. Thomsen, Marathonvej 21. 
1. B. Jensen, Amagerbrogade 30, 4 
E. Seborg Petersen, Kurlandsgade 15, 1 
F. Nielsen, Tordenskjoldsgade 31, 4. 
N. LIartung Hansen, Kastrupvej 75, 1. 
1. Schou, Højdedraget 4. 
C. Andersen, Højdevangs Allé 5. 
S. Øver, Mjøsensgade 4, 3. 
C. Nielsen, Husumgade 34, 3. 
H. Hansen, Brigadegaarden 9. 
V. Pedersen, Torvegade 50, 2. 
J. Jørgensen, Lergravsvej 9, 4. 
C. Hansen, Sundbyvestervej 41. 
E. Hansen, Højdevej 46. 
P. Tabbel, Ved Volden 5, i. 
T. Lenhøj, Milanovej 6, 1. 
Th. Henriksen, Hjelmsgade 7, 3. 
V. C. Moller, Overgaden o V. 96, 2. A 

Bestyrelsen beder Medlemmerne være be« 
hjælpelig med at holde D'Llrr. borte fra 
Foreningens Omraade. 

\ HUSK: 22. Januar, det er en Fredag. !| 
\ • FILMSAFTEN OG BAL * ? 

\ Køb Billet i Tide. i| 

Udgiver: Sundby SejlsForening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S, 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 10 FEBRUAR 1943 1. Aarg. 

DANSK SEJLERDAG 
#####################^# 

Lørdag den 16. Januar afholdtes i Køben* 
havn: Dansk Sejlerdag. For Bladets Refe# 
rent, som var tilstede her for første Gang, 
ligesom, jeg formoder, for de fleste af vore 
Læsere, er der meget lidt Kendskab til denne 
aarlige Kongres for Sejlsportsfolk, hvorfor 
jeg har besluttet mig til at give en udførlig 
Omtale af dette Møde, hvor Eksperter og 
Foreningsbestyrelser fra hele Landet sam« 
les een Gang aarlig for at drøfte opstaaede 
Spørgsmaal omkring Sejlsporten. 

Allerede ved Indgang og Garderobe til 
Mødelokalerne bliver man klar paa, at dette 
er en Landsforsamling. Det svirrer med 
Fynsk, Jysk, Ærøsk, Lollandsk og mange 
andre Tungemaal. I Mødesalen, hvor lange 
Borde staar klar, hilser man højtidelig paa 
hinanden, præsenterer sin Klub. Det viser 
sig hurtig, at man har været baade her og 
der, hvilket medvirker til, at gamle Minder 
og Bekendtskaber opfriskes. Tidligere Dels 
tagere opfrisker sidste Aars Begivenheder, 
og saaledes raader der en varm og hjertelig 
Gensynsglæde over hele Forsamlingen. 

Kl. 10% Fm. aabner Formanden fra K.D.Y. 
Apoth. Niels Benzon Mødet. Der skal væl# 
ges en Dirigent, og dette ender som tidl. 
med, at Hr. Benzon vælger sig selv. 

Formanden foretager nu Navneopraab af 
samtlige Tilstedeværende. Efter dette aflæg? 
ger han Aarsberetningen. 

Der meddeles os, at 1942 er gaaet bedre 
end ventet, sejlsportsmæssigt set, i Landets 
østlige Farvande har endog al Sejlads kunnet 
foregaa under normale Former. I Sundet er 
Sejladsen ogsaa foregaaet forholdsvis taale# 
ligt, selv om Minefaren havde tvunget Kap« 
sejlerne bort fra deres sædvanlige Omraader. 
Dansk Sejlerdags Forretningsudvalg havde 
stadig ladet tilgaa Foreningerne Meddelelser 
af fortrolig Art, naar Situationen i de paa? 
gældende Klubbers Farvande ændredes. — 
Sejlersangbogen omtaltes, ligesom der ret# 
tedes en Tak til D'Hrr., som havde staaet 
for dette Arbejde. Med H. t. Situationen 
fremefter udtalte Formanden som sin Op# 

Sejlforeningens store aarlige Fest - for hele Familien 

Gambys populære Tivoli-Orkester 
spiller efter Revyen. 
(Ham fra sidste Aar med Molboerne) 

Billetpris i.25 
incl. Garderobe. 

Billetsalg 
ved 
Indgangen 
forbudt. 

BILLETTER kan købes hos Festudvalg, Bestyrelse, Pladsmand, 
Marketenderibestyrer følgende Steder: L. Henriksen, Bachers# 
vej 4, 1. — H. Sørensen, Højdevej 39. — H. Hansen, Tele# 
marksgade 10, 2. — A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, — Sv. Aa, 
Rasmussen, Lybækgade 31, St. — I. C. Petersen, Østrigsgade 
31, 1. — S. A. Larsen, Gulfosgade 5, 5. — E, Madsen, Holm# 
bladsgade 90. — H. Bergmark, Palermovej 23, 1. — T. Sparre, 
Højdevej 39. — A. Schmidt, Engvej 80. — Finne, Strandlodsv. 6 

R e v y - o g  K a b a r e t i o r e s t i l l i i i g  1 9 4 3  
Søndag den 14. Februar Kl. 17,30 

i Amager Selskabslokaler — Markmandsgade 9—11 

under Medvirken af Kabaret „VI UNGE" 
kendt FRA RADIOEN 

Forfatter, Iscenesætter, Ledelse: Knud Pheiffer. 

Endvidere medvirker: 
Ole Monty — Richard Hendler — Bodil Fich m. fl. 

17. Afd. — Aktuelt — Lokalt — Fornøjeligt. 
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fattelse, at der ikke var Grund til at vente 
Indskrænkninger i de givne Tilladelser, men 
paa den anden Side skulde man ikke regne 
med Lettelser af nogen Art for Sæsonens 
Sejlads. 

Næste Punkt paa Dagsordenen var Fast« 
læggelse af Aarets Kapsejladser, herunder 
svirrede Luften med Datoer og Bynavne, 
men det lykkedes dog Deres Korrespondent 
at fastholde følgende: 

Kapsejladser afholdes i Roskilde og Ka« 
lundborg Søndag den 6. Juni. I Pinsen et 
Sejlerstævne ved Fejø. 27. Juni i Svend? 
borg. 26. og 27. Juni Kapsejlads paa Fure# 
søen. 3. og 4. Juli Jysk Sejlunion i Frederi« 
cia. 11. Juli Næstved, Korsør, Aarhus samt 
et Isefjordsstævne denne Dag. 18. Juli Aar« 
hus, Svendborg. 25. Juli Randers, Nykobing 
F. samt Ærøeskøbing Sejlklub. 1. August 
Odense. 8. August Næstved. 5. September 
Roskilde. 

I vore hjemlige Farvande blev følgende 
Begivenheder publiceret: 20. Juni Fælles# 
sejlads. 8. August Fællessejlads, 22. August 
Distancesejlads. 29. August Drageteam. 
5. September Fællessejlads og den 15. Au« 
gust endvidere Spidsgatterteam. 

Næste Punkt, der skulde behandles, var et 
af Jysk Sejlunion indsendt Forslag gaaende 
ud paa at ændre Bestemmelsen om, at ny« 
byggede Baade, der nu holdes ude fra Sej« 
lads om Gennemg. og Ærespræmie i 5 Aar 
ændres til 2 Aar. Herom opstod en heftig 
Diskussion. 

Provinsens Standpunkt er følgende: I en 
Kapsejlads, hvor 80 deltager, kan man i Pro« 
vinsen kun regne med 10 Klassebaade. Man 
hævdede, at det vilde stimulere Deltager« 
lysten, om Reglerne lettedes. Herimod gik 
Københavnerne, som hævdede, at alle disse 
Bestemmelser burde vedligeholdes og over« 
holdes, idet man havde Erfaring for, at de 
var medvirkende til mere Ensartethed ved 
Kapsejladserne. Efter en ret livlig Diskus« 
sion, hvor det blev oplyst, at man nu i Kø« 
benhavn almindeligt ved en Start paa 125 
Baade kan regne 50 heraf som Klassebaade, 
foretoges en Afstemning, som resulterede i 
4800 Stemmer for 5 Aar og 3560 for 3 Aar. 
5 Aar er altsaa fortsat den Karantæne, der 
gives en Nybygning uden for Klassen. 

Der forelaa ny Ansøgning om Godken« 
delse af en 500 square feet som Klassebaad. 
Ing. Skibskonstruktør E. Hansen anbefalede 
Klassen, men beklagede, at de 3 indtil nu 

hu ,tz> Ått lid 

\ Mceste, Sces&n ! 

/ / \ Skibsbyggeriet paa Sdr. Plads 

j J \ udfører alle Ændringer og 
- / jj—jf \ Reparationer qndt nrf billigt. 

O.Rasmussen, Milanovej 6 

byggede Fartøjer i denne Klasse var meget 
forskellige indbyrdes. Formanden Niels 
Benzon kunde ønske et godt dansk Navn 
for Typen, selv om 46—47 m2 ikke var saa 
stort som 500 square ifeet. De opstillede 
Bygningsnormer kunde heller ikke godken« 
des. Efter flere Talere havde givet deres 
Mening, tilkendegav Dansk Sejlerdag, at 
man ikke kunde godkende den indsendte 
Ansøgning, samt at det bør være Reglen, at 
Bygningstegning godkendes før Bygning 
foretages, saafremt et Fartøj ønskes optaget 
som Klassebaad. 

Fortrekanten var næste Punkt paa Dags« 
ordenen. Denne Paragraf er en aarlig tilba« 
gevendende Sag i Dansk Sejlerdags Histo« 
rie. Diskussion om, hvor meget Sejl og Maa« 
den at udmaale dette paa i en Kapsejlers 
Fortrekant, var da ogsaa i Aar ret omfat« 
tende. Her rejste Provinsens Folk dog hjem 
med et Resultat, idet de fik gennemført, at 
der godskrives Fartøjer, som ikke fører Ge« 
nuafok, */10 Godtgørelse i Tidsberegningen. 

Forinden havde der været Forslag om at 
forbyde Genuafok i Kapsejladser om gen« 
nemgaaende Præmier, ligesom "en Taler var 
gaaet stærkt ind for, at man gjorde Skøde« 
halets Plads og ikke Forsejlet Underlig til 
det Afgørende. 

Et Andragende om en Mand uden for det 
af K. D. Y. nedsatte Udvalg til Tilsyn med 
Klassebaade kunde ikke efterkommes. 

Paa Foranledning af en Sag opstaaet om 
en Vandrepokal rejstes det Spørgsmaal: 
er en Spidsgatter en moderne Baad? I en 
efterfølgende Diskussion kneb det for Eks« 
perterne at definere Begrebet, hvad er en 
moderne Baad? De fleste gik ind for det 
Synspunkt, at den moderne Baad maatte 
kendetegnes ved at være et Fartøj med Hæk. 
Dirigenten omtalte de i Salen omdelte Spør« 
geskemaer, som det paalagdes de respektive 
Sejlforeninger at udfylde nøjagtigt. Naar 
engang dette Materiale udkommer og bliver 
bearbejdet, vil vi faa en udførlig Oversigt 
over de danske Lystbaadehavne, som vil 
blive udsendt til Sejlklubberne. 

Flere andre Sager af Betydning for Som« 
merens Sejlads drøftedes, før man sent paa 
Eftermiddagen kunde hæve Mødet med et 
Leve for Dansk Sejlerdag og Moderforenin« 
gen for al Sejlsport — K. D. Y. 

Sv. Aa. R. 

SUNDBY SEJLsFORENING j 

Søndag den 14. Februar • 

i S. S. F. 
Fredag den 22. Januar afholdtes den af 

flere Medlemmer i længere Tid efterlyste 
Filmsaften. Besøget var ret godt, ca. 300 
Deltagere. Festudvalget havde dog, efter den 
stærke Opfordring til netop en saadan Af« 
ten, ventet en større Tilslutning. 

løvrigt forløb Aftenen godt. Alle fulgte 
med Interesse Filmen om det smukke Sejl« 
skib »LAvenir«s Tur til Australien. Mange 
interessante Scener fra Dagliglivet med dets 
Glæder og Besvær ombord paa et Sejlskib 
rullede over Lærredet. 

Den ledsagende Musik med indlagte Sø« 
mandssange gjorde stor Lykke. Scener fra 
Ækvator Liniens Daab bør ogsaa huskes. — 
Da Filmen efter ca. 2 Timer var Slut, og Dir. 
Alstrand tog Ordet for korte afsluttende 
Bemærkninger til sin smukke Film, hilstes 
han af et hjertelig Bifald, som en Tak for 
den gode Underholdning. 

Desværre var Temperaturen i Salen omkr. 
Frysepunktet; vore Damer maa vist næste 
Gang, vi i disse Krigstider fester, ha' en 
ulden Trøje med. 

Efter Filmen var der Lejlighed til et Par 
Timers Dans. Gamby sled hæderligt for at 
faa Dansen i Gang, der grundet paa den 
føromtalte Kulde i Begyndelsen gik lidt 
trevent. Da Festen, ak alt for tidlig, skulde 
afsluttes, var der dog ingen, som manglede 
Varme. Dansen gik livlig under den ud« 
mærkede Dirigents Ledelse, som havde ar« 
rangeret en Mængde fornøjelige Selskabs« 
danse i Ordets egentlige Forstand. Red. 

Før Foraarets 

GENERALFORSAMLING ! 
Fra forskellige Sider har der været rettet 

Henvendelse til mig om at optage Forslag 
af forskellig Art i Bladet, som man ønskede 
behandlet paa Foraars«Generalforsamlingen. 

Idéen syntes at være tiltalende, og jeg 
kan godt gaa ind paa Forslaget. Men derfor 
er det mig ogsaa magtpaaliggende i For« 
vejen at avertere til alle Kredse for at und« 
gaa, at det faar Udseende af en Overrump« 
ling. 

/ Sejlsportskasketter I 
den helt rigtige 

køber man hos: 

Si/znd 0. jZuucstf* 
AMAGERBROGADE 122 
(Hj. af Englandsvej) 

tMAGF.R I5t; G TRYKKERI 
H»LIJNOSOAOS; L^^V;fe TLF,AMAOER ^ NS 1? s 4-372. 
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fREVUEN 1943 
Jeg har derfor foretaget følgende Arranger 

ment: Marts og April Nummeret af »SSF« 
optager enhver Art af Forslag, som ønskes 
behandlet paa Generalforsamlingen. Emner 
til Bestyrelse, Bevillinger o. s. v.. dog ikke 
gerne Lovforslag; Lovene er nu i Trykken 
og skulde gerne holde et Par Aar. 

Altsaa et Velkommen til Bladets Spalter 
for enhver, som vil sikre sig, at hans For« 
slag bliver gennemtænkt før Generalforsam« 
lingen. Red. 

P. S. Forslaget maa selvfølgelig desuden 
paa lovformelig Vis tilsendes Bestyrelsen før 
Generalforsamlingen, dette for at undgaa 

Misforstaaelse af enhver Art. 

D A N S K  

Bogen har tidligere været omtalt for For« 
eningens Medlemmer. Dog forekommer det 
Redaktionen, at være en Sag, som fortjener 
en fornyet Henvendelse til Medlemmerne. 

Sangbogen er i sin Udførelse og Udvalg 
af Sange netop det, som Sejlere vil kunne 
have meget Glæde af. Det burde være saa, 
at naar Sejlere igen mødes om forhaabentlig 
ikke saa længe derude omkring paa Som« 
merturen de stille Sommeraftener, at Sang« 
bogen indgaar som et naturligt Led i Afte« 
nens Underholdning. 

Vi har jo allesammen været med til at 
sidde og brumme med, naar der har været 
en imellem os, der kunc& en god Vise. — 
Haanden paa Hjertet, de fleste af hos har 
vel ogsaa været ærgerlige over, saa lidt vi 
kunde være med. 

Sangbogen, saaledes som den er udarbej« 
det, er netop lagt an paa, at alle skal være 
med. Bogen indeholder ca. 140 forskellige 
Sange, mange af dem er forsynet med Node« 
tekst. 

Indholdet af Sange er meget alsidigt. Fæd« 
relandssange, Stemningssange om Søen, 
raske Sømandssange, mange kendte svenske 
Sømandsvalse, samt et righoldigt Udvalg af 
de berømte engelske Shanties. Drikkeviser 
mangler selvfølgelig heller ikke, der er baade 
om »Helan« og »Halvan« samt »Nuben på 
Bordet står« og meget mere. 

Lad det nu blive saa, at naar vi i Fremtid 
den mødes, saa er det bare et Ord om Sang« 
bogen, Vise No. det eller det, og saa er Un« 
derholdningen i fuld Sving. 

Det glæder os at kunne meddele Medlem« 
merne, at Bestyrelsen har besluttet at lade 
Kassereren forhandle Bogen i Foraaret. — 
Prisen er kun 2 Kr. Red. 

H. 1fluucU føctyCns>e*i> 
Malerarbejde. Medlem Nr. 221 

Amg. 3452 x Kl. 17-19. 

1. KL.s MATERIALER 

Søndag den 14. Februar opføres Revy« og 
Kabaretforestilling. Som Medlemmerne vil 
have bemærket, er det ikke under helt de 
sædvanlige Former. Forskellige Forhold har 
medvirket til, at Bestyrelse og Festudvalg 
denne Gang er gaaet bort fra det tidligere 
benyttede. 

Prøv noget Nyt er jo det almindelige Ud« 
tryk indenfor al Foreningsliv, og det er alt« 
saa det, som vi i dette Tilfælde gør. 

Selv om det ikke er en original Sejler« 
Revy, kan vi dog garantere noget omtrent i 
samme Retning, Vi har faaet skrevet og ind« 
lagt flere lokale Viser og Brændere til Lej« 
ligheden, og haaber Medlemmerne maa finde 
Behag i Underholdningen. 

De optrædende Kunstnere »Vi Unge« er 
jo saa kendt fra deres Optræden i Radioen, 
at en nærmere Præsentation skulde være 
unødyendig. 

Til Sejlforeningens Medlemmer har vi til 
Slut at sige: Billetprisen Kroner 1,25 — 
og saa er Garderoben betalt — er lagt an 
paa, at alle skal møde op. Om I bliver bag« 
efter til Dans o. s. v. er os ganske ligegyl« 
dig. Vi har kun arbejdet for denne Gang at 
skabe et Par fornøjelige Timers Underhold« 
ning for vore Medlemmer. 

Læg Tidspunktet for Aftensmaden lidt 
tidligere denne Dag, og tag saa med hele 
Familien hen og se en virkelig god og billig 
Aftenunderholdning. 

Og saa til sidst — hjælp os i Festudvalget 
med at minde de mindre opmærksomme 
Medlemmer om Dagen og Revyforestillin« 
gen; det gaar nemlig hver Gang saaledes, at 
man møder Medlemmer, der helt har glemt, 
at der var Fest. Hver Gang I møder en 
Sundby«Sejler saa siger vi: »14. Feb.«! — 
Overalt, hvor I mødes, skal det være med 
en Hilsen »14. Feb.«! 

Og nu en kort Omtale af Aftenens Under« 
holdning KABARET »VI UNGE« — den 
eneste af Radioens saa omdiskuterede Kaba« 
ret'er, der blev staaende som et samlet Hele, 
som en Institution, enstemmigt rost af Presse 
og Publikum! 

Hvorfor, Var det noget nyt, de unge 
bragte? — Ja — saa afgjort ja —! Men Suc« 
ces'en beror ikke alene paa dette, at det var 
nyt! Men i allerhøjeste Grad, at det var no« 
get godt nyt — — det nye bestod nemlig i, 
at man i hver eneste lille Vise sporede en« 
ten en Tendens eller en Mening — her var 
virkelig noget at lytte efter — ikke bare 
tomme Ord og Rim! 

Og det gamle Ord: Det er ikke det, man 
gør, men Maaden, man gør det paa, der er 
det afgørende — passer ingen Steder bedre 

end paa Kabaret »Vi unge«. Den Maade, de 
fremfører deres saavel muntre som alvorlige 
Numre paa, er baade beskeden, frisk og 
fremfor alt naturlig! Og det er deres Natur« 
lighed, der er deres store Charme — naar 
de star overfor et Publikum direkte — ja — 
for eRsten ogsaa i Radioen — saa er det, 
som om de faar Publikum til at lege med — 
at føle sig med i baade Løjerne og Alvoren. 

Egentlig er der ikke Grund til at frem« 
hæve en for en anden af de unge — de har 
hver deres Opgave i Kabaret'en — Tove 
Steines tager sig fortrinsvis af de smaa, søde 
Sange, der ikke altid blot handler om Kær« 
ilghed — — hendes søde, yndige Stemme, 
der ligesaa besnærende som hendes Smil, 
gaar lige til Hjertet — — Ole Monty — den 
pudsige — Komiker — Parodiker — Imitator 
— og ikke mindst Charmør — er uimod« 
staaelig i al sin diskrete Humor, der baade 
i Viser og Sketch'es fremkalder en altid dej« 
lig .befriende Latter — — Richard Hendler 
— — den noget forsagte, lille, stive Mand — 
tør — og dog smilende — der ogsaa evner 
at frotolke den alvorlige Vise, selvom han 
slog igennem med den mere barokke »Jek 
kan li' at være Føl om Natten« og en« 
delig Knud Pheiffer — — Lederen, Iscene« 
sætteren, Forfatteren til det hele, Konferen« 
cier med elskværdig Satire, der ogsaa kende« 
tegner flere af hans VViser — en stor kaad 
Dreng, der i Kabaret'en boltrer sig som Fisk 
i Vandet. 

Naar det til Slut tilføjes, at vi denne 
Gang har sikret os Gamby med hele hans 
Tivoliorkester, der vil spille Underhold« 
nings« og Dansemusik Resten af Aftenen, 
mener vi at kunne love vore Medlemmer en 
Aften helt ud over, hvad der kan skaffes i 
disse Tider. Vi begynder præcis 17,30, og 
denne Gang kan vi ikke vente. De optræ« 
dende Kunstnere er Engageret paa Klokke« 
slet og skal videre. 

Køb Billet i god Tid, Erfaringen viser fra 
sidste Aaar, at der er udsolgt før Dagen. 

Velkomen til Sundby Sejl«Forenings Re« 
vyforestilling Søndag den 14. Februar Kl. 
17,30. Festudvalget. 

Har du et godt 
Fotografi af Baaden 
saa lad mig lave et smukt 
Maleri efter det. Udføres 
i alle Størrelser fra 20 Kr. 

Medi. m Oscar Pedersen 
Valdemarsgade 37, 2. 
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Der var engang -
Em. Tztietuc i davuloe, T-GJMCuuLe, 
wied, HiototbcuidetA. „IU&a" 
ccf. fy. Øbtecq-aaccL. 

Petersen gik til Køjs, da vi var klar af 
Amager og havde Kurs mod Stevns; han var 
tilsyneladende træt. Det havde taget Tid at 
faa alle Langtursgrejerne stuvede i de smaa 
Rum, der var til Raadighed, saa det var ble? 
vet sent, inden vi var klar til Afgang, men 
Kl. 24 Natten til den 7. Juli havde vi med 
tændte Lanterner forladt SSF's Havn og var 
altsaa nu i Færd med Opfyldelsen af mit 
længe nærede Ønske, en Ferietur i egen 

Baad. 
Vinden var vestlig og Søen foran for 

tværs om SB, og iøvrigt var det meget 
mørkt, men Genskæret fra Stevns Fyr lyste 
op paa Skyerne hvert 25. Sekund, behage* 

Motorbaaden »Kiss«. 

ligere at styre efter end et svagt oplyst Kom« 
pas. Og medens vi slingrede tværs over 
Køgebugt i den kølige Nat, og jeg af og til 
fik et Sprøjt over mig, naar en Sø slog op 
fra Boven, gik mine Tanker tilbage til alle 
de forudgaaende Besværligheder og Speku* 
lationer. En Baad havde jeg da faaet, selv 
om den ikke var ret stor, og nogenlunde 
vel indrettet til en længere Tur var den og* 
saa, idet dens Brændselstanke tilsammen 
kunde rumme 90 1. Med Pladsforholdene 
var det derimod ikke stort bevendt, kom* 
fortabelt kunde den i hvert Fald ikke kaldes. 

Saa havde der været Arbejdet med at lære 
Motoren at konsumere Petroleum i Stedet 
for Benzin og med selv at lære dens smaa 
Særheder at kende, oog nu lige før Ferien 
havde der været nok at gøre hver Aften med 
at skrive Lister over alt det, der skulde med* 
bringes, gaa dem igennem igen og stryge ca. 
Halvdelen, faa det resterende anskaffet, 
slæbt om Bord og faa det stuvet forsvarligt 
og hensigtsmæssigt, saa de sidste 14 Dage 
var jeg ikke kommet til Køjs før efter Kl. 1 

Nat. 
Naa, — alt det var jo nu overstaaet, Turen 

var begyndt, nu gjaldt det Fremtiden, i hvert 
Fald for de første 14 Dage. Vilde vi kunne 
gennemføre den planlagte Tur? Vilde det 
blive Succes eller Fiasko? For en Sikker* 

Kort over Ruten: »SSF«, Rødvig, Klintholm 
Aarhus, Sejrø, 

heds Skyld havde vi kun omtalt Turen til 
den alier nærmeste Familie, for det er jo 
flovt at tage paa »Langtur« til Mosede og 
retur. 

Petersen kom ud, da vi passerede Mande* 
hoved, det var nu temmelig lyst, og han 
foreslog, at vi skulde gaa i Havn i Rodvig, 
mens vi fik lidt Morgenmad, for, som han 
sagde, det er ikke morsomt at ligge og slaas 
med et tændt Primus i Slingerage. Folgelig 
gik vi i Havn. 

Petersen? Har jeg glemt at præsentere 
ham for Dem? Det maa De undskylde. Jo, 
Petersen var mit Faktotum, et Fund for en* 
hver Langturssejler. Petersen kunde alt, styre 
efter Kompas, fortøje en Baad rigtigt baade 
med Trosser og Spring, finde Koste og 
Prikker, spule Dæk, lænse Last og sidst, men 
ikke mindst, lave Mad. Vel at mærke god 
Mad. Og saa var han desuden vant til at 
sejle paa Langture, om end kun i Sejlbaade. 
Tilbage som min Andel i Foretagendet blev 
egentlig kun at føre Journalen, sætte Kurser 
ud, opmaale Distancer og sejle Baaden ind 
og ud af Havn, hvilket sidste Petersen ikke 
vilde have med at gøre, for, som han ud* 
trykte sig, hvis Baaden skulde smadres, 
skulde Ejeren selv have Fornøjelsen. Vi var 
altsaa kun 3, der skulde prøve at komme ud 
af det med hverandre, Petersen, »Kiss« og 
jeg, og lad mig sige det straks, det gik helt 
uden Gnidninger. 

Naa, men vi snuppede altsaa Morgenma* 
den i Rødvig, og efter 1 Vi Times Ophold 
stod vi ud igen med Kurs efter Møens Klint, 

, Bogø, Lundeborg, Svendborg, Middelfart, 
Rørvig, »SSF«. 

idet det var Hensigten at se denne fra Søen 
og i Morgenbelysning med Solskin paa det 
hvide Kridt. Petersen fik sig en ny Skøn: 
hedssøvn undervejs fra Rødvig til Klinten, 
men det lykkedes ifcig dog at faa Liv i ham, 

Morgensol over Møens Klint. 

saa han kunde tage Rattet, mens jeg tog et 
Par Billeder af Kridtklumpen, og Kl. 10 Fm. 
laa vi fortøjede i Klintholm Havn. 

Dagen benyttedes til et Besøg paa Møen 
Lyn Fyr, hvis elskværdige Fyrmester viste 
os omkring og forklarede alle de sindrige 
Indretninger, som et moderne Fyr er udsty* 
ret med. (Fortsættes næste Nr.) 

• HUSK at købe Billetten i god Tid. 
Det er SØNDAG den 14. Februar 
det foregaar. — 

Udgiver: Sundby Sejl*Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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MEDLEMSBLAD FOR SLNDRY SEJL-FORENING 

Nr. 11 MARTS 1943 1. Aarg. 

Krigsforsikringen 
af Lystfartøjer. 

Som lovet i Artiklen om Krigsforsikrin# 
gen i Bladets 8. Nummer skal vi hermed 
give supplerende Oplysninger angaaende 
Krigsforsikringen af de Fartøjer, der af en 
eller anden Aarsag ikke har erhvervet Lyst« 

fartøjscertificat. 

Paa det Tidspunkt, da omtalte Artikel 
blev til, kunde man i »Krigsforsikringen for 
danske Skibe«, hvorunder disse Sager sor# 
terer, ikke give Oplysninger om, hvor saa# 
danne Fartøjer var eller kunde forsikres. 
Man lovede at undersøge Problemet ved en 
Henvendelse til Forvaltningsnævnet for 
»Krigsforsikringen af Løsøre«. 

Der foreligger nu Svar paa denne Hen# 
vendelse, og vi skal her aftrykke Skrivelsens 
Ordlyd: 

»Ang. Krigsforsikring af Lystfartøjer. 

Refererende til Deres Besøg her paa Kon# 
toret maa vi meddele, at Forvaltningsnævnet 
for »Krigsforsikringen af Løsøre« i Dag har 
underrettet os om, at Lystfartøjer, der ikke 
har Lystfartøjscertificat, ikke vil kunne dæk# 
kes i »Krigsforsikringen for Løsøre«. 

Herefter vil saaledes kun Lystfartøjer med 
Certifikat være dækket mod Krigsfare jfr. 
Lov 354/1940.« 

Med Højagtelse 
Krigsforsikringen for danske Skibe 

sign. Svend Bramsen. 

Det er saaledes fastslaaet, at Fartøjer, der 
ikke er i Besiddelse af Lystfartøjscertificat 
ikke er og ikke kan forsikres nogen Steder 
mod Følgerne af Skader, opstaaet ved Krigs# 

handlinger. 

Vi skal derfor henstille til de Fartøjsejere, 
der har Mulighed derfor, hurtigst at hen# 
vende sig i Fartøjsregistret og Overskibs# 
inspektoratet i Kristiansgade og forsøge Sa# 
gen bragt i Orden. Man har herfra lovet at 
se velvilligst muligt paa Tingene. 

Tilbage staar saa Spørgsmaalet om at 
tage hele vor Forsikringsordning op til en 
Revision, og vi skal herom bringe en Rede# 
gøreise i næste Nummer af Bladet. 

Med Hensyn til Forsikring mod alminde# 
lig Brandskade skal vi for Fuldstændighe# 
dens Skyld tilføje, at Klubbens Brandfor# 
s i k r i n g  s e l v f ø l g e l i g t  s t a d i g  d æ k k e r  f o r  a l l e  
Fartøjer, hjemskrevet i »Sundby Sejl#For# 
ening«, og hvis Ejere har betalt Kontingent 
og Pladsleje ior Fartøjet. Akilles. 

FOREDRAG 
nttd jCpsfaltedec. 

Fredag den 12. Marts Kl. 19,30 
Østrigsgades Skole, Naturhistorieklasse. 

* 
Afdelingschef og Kompasretter 

R .  J .  S Ø R E N S E N  
har velvilligst lovet at holde et Foredrag 

med Lysbilleder om Emnet 

Sfilcact /ty VkwLtyatiw* 

Nuværende og tidligere Elever paa For* 
eningens Navigationshold indbydes, lige# 
som andre Navigationsintereserede Med# 

lemmer er hjertelig velkommen. 

En interessant Aften for 
Sejlsportsfolk1 

— Gratis Adgang. — 

Ungdommens Dag 
ftoa Amag.ec. * 

Søndag den 14. Marts afholdes et stort 
Idrætsstævne paa Skolen ved Sundet. Heri 
deltager ca. 90 danske Idrætsforeninger paa 
Amager med deres ca. 20,000 Medlemmer. 
Sundby Sejl#Forening er ogsaa blevet ind# 
budt. Vi har indledet et Samarbejde med 
Kajakklubben og Dansk Modelsejlerklub. 
De 3 Klubber vil sammen repræsentere Sejl# 
sporten paa Amager. 

Stævnet viser gennem forskellige Udstil# 
linger og Opvisninger Klubbernes Liv. Der 
bliver desuden arbejdende Værksteder, 2 
Biografer, hvor Foreningernes Film rulles, 

og Statens Beskæftigelsescentral viser Be# 
skæftigelses# og Tonefilm. 

Dagen: Søndag den 14. Marts aabnes ved 
en Højtidelighed Kl. 9,30. Efter Aabningen 
marcherer de opstillede Sportshold ud til 
indledende Kampe. Det store Stævne glider 
videre. Man ser Foreningernes Liv i Udstil# 
Ungerne, der fylder 13 Værelser og Sale. — 
Der er alt: Opstillinger, Pokaler, Danmarks# 
samling i Frimærker, arbejdende Værksteder 
og Laboratorier til Skibsbygning og foto# 
grafiske Eksperimenter. Publikum skal stem# 
me om den bedste Udstilling. 

Kl. 12 begynder i 3 Gymnastiksale Op# 
visning og Kampe. Der er Badminton, Bryd# 
ning, Boksning, Vægtløftning, Bordtennis, 
Bueskydning o. m. a. I Biograferne er der 
Nonstop#Forestillinger om Tennis, Fagenes 
Fest, Lejrliv, Metal, Tandpleje o. m. I Sko# 
lens store Glas#Aula vil i Tiden fra 15—17 
veksle med Optræden, Musik og Taler. Ud# 
stillingens Præsidium er bl. a. Oberst San# 
der, Bankdirektør Marckman#Hansen, Ama# 
gerbanken, og fhv. Statsminister Vilh. Buhl. 

Sundby SejlsForening vil paa dette Stævne, 
der først og fremmest gaar ud paa at samle 
dansk Ungdom af i Dag om god og sund 
Interesse, vise Sejlsportens Glæder paa sin 
Stand. Ved Redaktionens Slutning er Ram# 
merne for vor egen Stand endnu ikke fær# 
dig, men det paatænkes at lade optrykke en 
Brochure om Foreningens Arbejde for Op# 
læring til Sejlsport omhandlende Øvelses# 
fartøjet, Øvelsessejlads, Navigationskursus, 
Tovværkskursus og lign., som kan fange 
unge Menneskers Interesse for Sejlsport. 
Ligeledes vil vi i en Model vise Havn og 
Beliggenhed, samt gennem Fotografier og 
Præmier vise Kapsejladsens Glæder. 

Adgangen til Udstillingen er helt gratis, 
og vi haaber at se mange af vore Medlemmer 
sammen med Amagers øvrige Sportsfolk. 
Til Dækning af Udgifterne sælges et Stæv# 
nemærke a 25 Øre, som hver af de delta# 
gende Foreninger har lovet at sælge blandt 
sine Medlemmer. — Bergmark og Kassereren 
har dem og vi beder Medlemmerne købe. 

Altsaa: Søndag den 14. Marts — Skolen 
ved Sundet — vel mødt med Børn, Børne# 
børn og Nevøer; det er Ungdommens Dag. 

Red. 
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JOdt om 

REVISION 
BESTYRELSESVALG 

»9-

Ved Gennemgangen af Regnskabet paa 
Generalforsamlingen sidste Aar var det atter 
Posten »Diverse«, der maatte holde for. Den 
udgjorde ialt Kr. 32,00 eller mindre end 
0,14 pCt. af de samlede Udgifter, men ikke 
desto mindre rejstes en længere Diskussion 
om, hvad der skjultes under dette famøse 
Navn. De Poster, der pengemæssigt set var 
af størst Betydning, gik man derimod let hen 
over. En saadan Fremgangsmaade tyder ikke 
netop paa Tillid til de Revisorer, man selv 
har valgt, og som dog har anvendt megen 
Tid og Nattesøvn paa Revisionen til Be* 
tryggelse for Medlemmerne. Hvis man er 
utilfreds med Revisorernes Arbejde, bliver 
der jo i April Lejlighed til at udskifte i hvert 
Fald den ene, og det er jo saa at haabe, at 
man faar en af de mest utilfredse valgt ind i 
Stedet. 

med det spændende Spørgsmaal, om det nu 
ogsaa balancerede. Det gør det næsten aldrig 
i første Omgang. Altsaa paa den igen, nye 
Eftertællinger, ny Gennemgang af Kartote* 
ket, atter paa Hovedet i Regninger og Bilag, 
og efterhaanden findes saa Fejlene. I Aar 
havde vi til sidst en Difference paa 3 Øre, 
som det tog os mere end 4 Timer at finde. 
Tidsspilde, siger De, at anvende saa lang 
Tid paa 3 Øre. Ja maaske, men Revision er 
nu engang Revision, og saa er det ligegyl 
digt, om Fejlen er 3 Øre eller 3,000 Kr. 
findes skal den. 

Naar hertil føjes Statusopgørelse, Særregn 
skaber, Kartotekskontrol efter Medlemspro 
tokol, Kasseafstemning og Optælling af 
Nøgler og Emblemer, tror jeg næsten, vi 
har faaet det meste med. 

Altsaa D'hrr., som af Mangel paa Tillid 
til Revisorerne ønsker Oplysning om de 
0,14 pCt., hold Dem endelig ikke tilbage ved 
næste Valg af Revisor. Jeg skal tilføje, at 
Stillingen er ulønnet. 

Saa er der Bestyrelsesvalgene. Vi kan vist 
godt blive enige om, at Hovedformaalet er, 
at Foreningen ledes paa bedste Maade, d.v.s. 
at vi faar de bedst egnede valgt ind i Be« 
styrelsen. 
/"Faar vi det? Saa bliver Regnskabet jo nok bedre. 

Til Vejledning for min eventuelle Efter* [ Hvis det er Tilfældet, vil jeg kalde det et 
følger skal jeg her give en kort Oversigt over I stYrtende Held 1 Betragtning af den Maade, 

'hvorpaa Valgene foregaar. Nogle Navne no« 
teres paa en Tavle. I mange Tilfælde ken« 
der man end ikke de nævnte, i nogle Til* 
fælde kender man Kandidaterne af Ud« 

X 

Revisorernes Arbejde i det forløbne Aar. 
Foruden adskillige uanmeldte Kasseeftersyn 
i Aarets Løb har vi ved Aarsopgørelsen an« 
vendt 28 Timer fordelt paa 5 Aftener, hvil* 
ket vil sige, at vi har været i Arbejde til Kl. 
1 a 2 Nat. Ved Opgørelse af Udgiftsposter* 
ne har vi kontrolleret, opdelt og sammentalt 
ca. 400 Bilag. Ved Indtægtsopgørelsen ha 
vi opstillet Lister med følgende 12 Poster: 
Kontingent, ekstra Kontingent, Kontingent* 
restancer, indgaaede Kontingentrestancer, 
Pladsleje, Pladslejerestancer, indgaaede 
Pladslejerestancer, Indskud, indgaaet til 
Flagmasten, indgaaet til Bladet, indgaaet 
ved Salg af Emblemer, Nøgler og Stander, 
Afgift af Haver. 

Disse Lister har vi udfyldt i H. t. Karto 
tekskortene, hvorefter de forskellige Poster 
er talt sammen. Naar man betænker, at det 
drejer sig om 547 Kort, vil man let indse, at 
der alene for Indtægternes Vedkommende 
skal sammentælles adskillige Tusinde Ciffre. 

Derefter fulgte Opstillingen af Regnskabet 

Hu det 7,id 

\ Sces&HUi / 

\ Skibsbyggeriet paa Sdr. Plads 

\ udfører alle Ændringer og 

. \ . Reparationer godt og billigt. 

O.Rasmussen, Milanovej 6 

seende, og kun i enkelte Tilfælde ved man 
lidt om Personen. Der er ingen Tid til Dis* 
kussion om de foreslaaede Kvalifikationer, 
Tiden er kostbar, vi skal afgive vor Stemme 
straks. 

Det synes mig, at Garantien for, at de 
ette bliver valgt, er sørgerlig ringe. 

Vilde det ikke være bedre, om Kandidat« 
isten i Forvejen var meddelt gennem Bla« 

det, og at enten Forslagsstillerne udtalte sig 
om Kandidatens Kvalifikationer, eller denne 
selv omtalte, hvad han har paa Programmet. 
Saa vidste man da noget i Forvejen, og der 
var maaske større Sandsynlighed for, at de 
rette bliver valgt. 

Bedre at diskutere Kandidaternes Kvali« 
fikationer før Valget, efter Valget er det for 
sent. — 

G. Østergaard. 

A G 

MARKMANDSGADE 9-11 

Alle Arter af 
T-tsUc 

— saavel Foreningss 

som Private. — — 

• 
Forlang Tilbud. 

Telf. Sundby 1940 

Der var engang -
T-euetuc i daMuke. T-azucuuie 

med HiotoctuuuLwi „\Um" 
fy. Øitecfyaatd. 

(Fortsat). 

Næste Dag spadserede vi op paa Klinten 
for ogsaa at se den fra denne Side. Det var 
en Gaatur paa ca. 14 km ialt; langt, ganske 
vist, men behageligt efter den megen Staaen 
stille i Baaden. Kl. 17 forlod vi Møen for at 
sejle til Bogø. Vi havde frisk Kuling af SV 
og tog af og til lidt Vand over Forskibet, 
men det blev smult, da vi kom i Læ af Fal« 
ster. Vi gik norden om Ny Tolk forbi 
Modses Klint og ind i Grønsund, og Turen 
her igennem i den stille Sommeraften var af 
en betagende Skønhed, jeg sent vil glemme. 

Da vi skulde langt den næste Dag og der* 
for tidligt af Sted, blev der kun Tid til en 
Aftentur fra den lille men gode Havn de 2 
km op til Bogø By, der efter Sigende ho* 
vedsagelig er beboet af Navigatører. En fed 
og smuk lille 0, som jeg ved Lejlighed skal 
have set nærmere efter i Sømmene. 

En god Dag begynder om Morgenen, 
d. v. s. tidligt om Morgenen, og vi var da 
ogsaa færdige med vore Forberedelser, saa 
vi stod ud af Havnen Kl. 6,30. Vi gik gen* 
nem Sodsegab og ud i Storstrømmen, mellem 
Pillerne til den ikke fuldførte Bro, fortsatte 
ud langs Knudshoved, gennem Omøsund, 
forbi Langelands Nordende over efter Lun# 
deborg paa Fyn. Vi var gaaet ret tæt ind 
under Langeland — der var jo dybt nok til 
vort lille Fartøj — og fik hurtigt Øje paa 
Lundeborg, saa vi futtede derover ad med 
omkring 6 Knobs Fart. Om BB, ca. 300 m 
borte, stak Smørstakkens store Kæmpesten 
op af Vandet. Uhyggeligt mange; godt at vi 
var saa langt fra dem. Og saa — Bump — 
tog vi Grunden. Forskibet hævede sig for i 
næste Øjeblik at synke ned igen, længere 
ned end normalt; men til Gengæld kom Ag« 
terenden saa højt op, at Skruen piskede i 
Overfladen. Vi stod fast. 

(Fortsættes næste Nr.) 

Har du et godt 
Fotografi af Baaden 
saa lad mig lave et smukt 
Maleri efter det. Udføres 
i alle Størrelser fra 20 Kr. 

Medi. 39c Oscar Pedersen 
Valdemarsgade 37, 2. 
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lidt ovn 

Baadetyper ^ 

Maaleregler 

I December Nummeret af vort Blad efter# 
lyses nogle Artikler om forskellige Baade* 
typer, deres Kendetegn og Egenskaber. 

Følgende er beregnet som en lille Orien« 
tering for de nyere Udøvere af den ædle 
Sejlsport og ikke for den erfarne Kapsejler, 
der næppe vil finde meget nyt i denne Ar? 
tikel. Før en Beskrivelse af de eakelte Baade, 
kan man inddele disse i 3 Hovedgrupper: 

1. Klassebaade. 2. Entypebaade. 
3. NL Baade. 

1. Indenfor Klassebaadene er Muligheden 
for en fortsat Udvikling stadig aaben, og 
Kapsejladserne er i lige saa høj Grad en 
Kamp mellem Konstruktørerne som mellem 
Baadenes Mandskab, idet der stadig arbej« 
des paa den bedste Udnyttelse af Klasse« 

regelen. 

2. Ved Entypesejlads er det udelukkende 
Mandskabets Trimning og Manøvrering af 
Baaden, der er afgørende, idet de konkur« 
rerende Baade alle er bygget efter samme 
Tegning og skulde være nøjagtig ens. 

3. NL Regelen er en Opsamlingsregel for 
alle Fartøjer. Ethvert Sejlfartøj, som Kap« 
sejladskomiteen anser for egnet hertil, kan 
opmaales efter NL Regelen. 

Af de vigtigste Klassebaade herhjemme 

skal nævnes følgende: 

6 Meteren. Denne Baad har opnaaet den 
største internationale Betydning af alle Klas« 
sebaade. Det er en rummelig Baad uden Ka« 
hyt og for det meste med 2 eller 3 Cockpit. 
Den er ca. 11 m lang, ca. 1,80 m bred, De« 
piacement ca. 4,2 Ton, Sejlareal ca. 45 m2. 
Baaden er uden naturlig Stabilitet, men med 
en Ballastkøl paa ca. 3 Ton. Danske 6 Me« 

tere er i Sejlet mærket p Nr dog er ikke alle 

Baade med dette Mærke i Sejlet stadig i 
Klasse. 

5% Meter nordisk Krydser er en Baad 
med god Kahytsindretning. Den er ca. IOV2 
m lang, ca. 2,1 m bred. Deplacement ca. 3 T., 
Sejlareal ca. 30 m2. Baaden har nogen natur« 
lig Stabilitet og en Ballastkøl paa ca. 1,5 
Ton. De ældre Baade i Klassen har Sejl« 

mærket de nyere 

5 Meteren er i Løbet af de sidste Aar 
kommet i stærk Udvikling herhjemme. Den 
er uden Kahyt og for det meste med 2 Cock« 
pit. Længden ca. 9Vz m, Bredden ca. 1,8 m, 
Deplacement 1500—1800 kg, Sejlareal 22— 

26 m2, Kølvægt ca. 1 Ton, Sejlmærke D 

Nordisk 22 m2. En lille Baad med Kahyt. 
Af disse findes kun nogle faa Stykker, der 
sjældent deltager i Klassesejlads. Sejl« 

mærke ^ 

Sydskandinavisk Klasse A og B er Typer, 
hvoraf der kun er bygget nogle ganske faa, 
og disse deltager ikke mere i Klasse« eller 
Entypesejlads. 

Klasse A er en lille aaben, meget velsej« 
lende Baad, der ofte deltager i NL Sejladser. 
0 . 1  1 S S A 
bejlmærke 

Klasse B er en større Baad med Kahyt. — 
c , SSB 
Sejlmærke Nr 

Skærgaardskrydsfere. Disse Klasser staar 
stille herhjemme, og de eksisterende Baade 
er hovedsagelig ældre Baade, der sjældent 
deltager i Klassesejlads. 

Spidsgattere. Klassespidsgatterne har efter« 
haanden vundet meget stor Udbredelse her« 
hjemme. Disse Baade er saavel fremragende 
Turbaade som Kapsejladsbaade, samt ud« 
mærkede Søbaade. Der findes følgende Klas« 
ser: 20 — 26 — 30 — 38 — 45 — 55 m2 

med Sejlmærke ^ ^ o. s. v. 

Entypebaade. Af disse er Dragen den 
bedst kendte og mest internationale. Trods 
den ret høje Alder er der stadig stor Til« 
gang til denne Type. Den er konstrueret af 
Nordmanden Johan Ancher. Det er en tem« 
melig flad, formstabil Type, der i Forbin« 
delse med en Kølvægt af godt 1000 kg gør 
den til en udpræget Kulingsbaad. Længde 
ca. 9 m, Bredde ca. 2 m, Sejlareal ca. 22 m2. 

Sejlmærke D ° r 

Maagen, der er konstrueret af Alfred Ben« 
zon i 1911, er en udmærket Kahytsbaad. 
Den var oprindelig gaffelrigget med ca. 
40 m2 Sejl. Nu er de fleste blevet omrigget 
til Bermuda med ca, 33 m2 Sejl. Klassen har 
1 flere Aar været uden Tilgang. Sejlmærke 

] Nr. | 

Havlitten er en lille aaben Baad, der er 
konstrueret af Kammerjunker A. Lindholm. 
Af disse findes kun nogle ganske faa Styk« 

ker. Sejlmærke •* Nr. } 

WsBaadene er konstrueret af W. Wedells« 
borg. Det er den nyeste og mest velsejlende 
Entypebaad. Sejlareal ca. 24 m2, Kølvægt 

w 
ca. 950 kg. Sejlmærke 

NL (Nordisk Længderegel). I Sejladser 
efter NL Regelen kan deltage ethvert Fartøj, 
som Kapsejladskomiteen anser for egnet. 
Klassebaade skal dog sejle under det NL 
Maal, som Sejlerdagens Forretningsudvalg 
har fastsat for den paagældende Klasse eller 
Type. Formaalet med NL Maalet er at have 
et fælles Maal til Respitberegning for gen« 
nemgaaende Præmier, samt et Opsamlings« 
maal for alle Arter Turbaade og gamle Klas« 
sebaade, der paa Grund af Ændringer ved 

Fartøjet eller Klasseregelen ikke mere er i 
Klasse. Enkelte Baade er konstrueret specielt 
til NL Maalet, dette var jo oprindelig ikke 
Meningen. For at begrænse dette Byggeri af 
specielle Kapsejladsbaade udenfor Klas« 
serne og for at saadanne Baade ikke skulde 
faa en uberettiget Fordel, har man bestemt, 
at Fartøjer for at konkurrere om gennem« 
gaaende Præmier skal være mindst 5 Sæ« 
soner gamle, Klassebaade kan dog konkur« 
rere om saadanne Præmier, hvis de anmel« 
des til og starter i Klasseløb eller sættes i 
Løb med NL Baade, fordi der ikke er an« 
meldt anden Konkurrence i paagældende 
Klasse eller Type. 

I Forbindelse med dette gives en kort Be« 
skrivelse af NL Regelen. 

Formelen er: L B + 1/a ^ S + g3 
2 

L: Fartøjets Længde maalt i Meter. 3% 
af (B + G) over Flydeplanet. 

B: største udenbords Bredde paa Klæd« 
ning i Meter. 

G: største Retgird fra Overkant af Skan« 
dæk under Bunden til Overkant af Skandæk 
i Meter — de lodrette Fribordshøjder paa 
samme Sted. 

S: Sejlarealet i m2 = Storsejlets Areal + 
85% af Areal af Fortrekant. Sejlplanets 
Højde maa ikke overstige IY2XBasis. Sejl« 
planets Højde maales fra Dæk til Skivgat 
eller sort Ring. 

Basis er en ret Linie fra Bomnok eller sort 
Ring til det Punkt, hvor Fokstag eller dettes 
Forlængelse skærer Dækket. Dersom Sejlpia« 
nets Højde overstiger IV2 X Basis vil % af 
Differencen mellem den tilladte og den 
maalte Højde blive lagt til Maal af Bomlig. 
Bomlig: Storsejlets Maal »A«. 

Erik Nilsson. 

Sejlsportskasketter / 
den helt rigtige 

køber man hos: 

Si/tud 0. jCaucsett 
AMAGERBROGADE 122 
(Hj. af Englandsvej) 

fftuucU fecg,e>Hs>e>u 
Malerarbejde. Medlem Nr. 221 

Amg. 3452 x Kl. 17-19. 

1. KL.s MATERIALER 
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Nye Medlemmer ,-JT 
i SuuacUity Sejlpzcmifofy 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl« 
Forening til Optagelse: 

Kurt Holst, Maltagade 1, 2. 
Erhard Pedersen, Wildersgade 17, 1. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af »S S F«. 

Protest skal skriflig tilstilles Bestyrelsen senest 14 

Dage efter Offentliggørelsen). 

AM,fyoamdz GIRO lawtet/ve. 

Medlemmer, som benytter de tilsendte 

Girokort ved Indbetaling af Kontingent eller 
Pladsleje, bedes, naar de henvender sig til 
Kassereren for at faa stemplet deres Kort 
eller for at faa Kvittering, medbringe Post« 
væsenets Kvittering for deres Indbetaling. 

Medlemmer, der har indbetalt paa Giro, 
maa huske at faa Medlemskortet stemplet 
for Generalforsamlinger. 

Kontingentet er for aktive Medlemmer 5 
Kr. pr. Kvartal og for de passive Medlem« 
mer 2 Kr. Th. Sparre. 

R E V U E N  

1943 
Festen Søndag den 14. Februar tør man 

vel fastslaa som en dundrende Sukces. — 
Mange Mennesker — høj Stemning. 

Bagefter skal det røbes, at vi i Festudval« 
get var stærkt nervøse for Tilslutningen. 
Dagen var jo blevet bestemt for Aar og Dag 
siden, og saa ganske kort før kom det vold« 
somme Luftangreb paa Amager, og vi stod 
der med et Foretagende, der ikke kunde af« 
lyses paa Trods af, at alle, særlig i de første 
Dage efter Angrebet, overhovedet ikke vilde 
tale om Fest. 

Men heldigvis for Festudvalget, — Sindene 
faldt til Ro, og Tilslutningen blev stor. Vi 
takker for Medlemmernes aldrig svigtende 
Interesse, naar vi indbyder til Fest. 

Aftenens Underholdning med Knud 

Pheiffer og hans Kabaret viste sig at være 
et heldigt Arrangement, som gjorde stor 
Lykke. Folk morede sig fra først til sidst. — 
Det lokale burde der sikkert være gjort lidt 
mere ved, men der var vi klar over, man al« 
ligevel ikke kunde klare sig mod vore egne 
Revyer. Det fremgik af manges Udsagn, at 
Medlemmerne var glade for til lidt Af« 
veksling at se nogle fremmede Ansigter paa 
Scenen. 

Til Ballet efter Revyen havde vi en mæg« 
tig Tilslutning. Der blev sjunget og swinget 
og regeret, som nu engang kun Søens Folk 
kan det, naar der er Musik, Piger og Varer. 

Festudvalget. 

Marketenderiet aabner! 
Fra Mandag den 1. Marts holdes 
Foreningens Marketenderi aaben 
daglig fra Kl. 9 til 17,00. 

Fra Bestyrelsen 

Havneudvalget har fuldstændig gratis 
modtaget en komplet Stenkran af et af 
vore gode Medlemmer. Kranen, der skal 
benyttes til at optage Fortøjningssten fra 
Prammen til Pladsen, opstilles nu et pas« 
sende Sted. 

Masteskuret er blevet afspærret med af« 
laasede Porte. Dette har jo været et ofte paa« 
talt Krav fra vore Medlemmer. Portene har 
det været muligt at fremstille af kasseret 
Materiale fra Broerne, saa de har kun kostet 
Arbejdslønnen. 

Medlemmer, som i Vintertiden ønsker Ad« 
gang til Masteskuret, maa i Fremtiden hen« 
vende sig til Pladsmanden. 

I Foraarstiden, hvor vi alle skal til, vil 

Portene blive fjernet. 

,ezi vigiig Guldsmed" 

CARL NIELSEN 
Raadhussfræde 17 

(ved Vandkunsten) 

Guld og Sølv købes højeste Pris. 

Ang. Motorkran foreligger nu en Betænk« 
ning udarbejdet i Samarbejde med Motor« 
baadsfolkene: Da Kranen bruges relativt lidt 
af den enkelte, og da en Baad i Vandet let 
lader sig flytte, er Placeringen underordnet. 
Man bør derfor finde en Plads, hvor Fun« 
damentering og tilstrækkelig Vanddybde er 
tilstede. Det bør undgaas at nedlægge flere 
Baadepladser end højst nødvendig. Tilkør« 
selsforholdene bør være gode. Bedst egnet 
findes en Plads lidt længere ude end den 
gamle Krans Plads. Kranen bør udføres som 
Svingkran, med Patenttalje. Løftehøjden 
bør være saaledes, at man kan afsætte Mo* 
toren paa en Lastvogn. Løfteevne ca. 1 Ton. 
Kørselsforholdene til nævnte Plads anses for 
at være ideelle. 

Men — det var desværre komplet umuligt 
at fremskaffe Jernbjælker m. m. til Udfø« 
reisen. 

Imidlertid mødte et af vore gode Medlem« 
mer op som den frelsende Engel. Han an« 
viste os en dejlig stor David, denne er nu 
blevet anbragt paa den ønskede Plads. 

Medens vi taler om Engle, er der ikke 
en, som kan skaffe os en saa god som ny 
Patenttalje saa godt som gratis til den nye 
Motorkran, den skal kunne løfte cirka 
1,5 Tons? 

Der er nu opført et herligt Arbejdsskur 
paa den søndre Plads ved Masteskuret, ind« 
rettet med Høvleplanke, Skruestik o. m. m, 
Bestyrelsen haaber til næste Aar at kunne 
opføre et lign. paa den nordre Plads, hvor« 
efter det gamle ved Pladsmandens Skur kan 
nedlægges som et Led i den Saneringsplan, 
man arbejder efter. 

En ny Bro til Afløsning af den gamle, 
faldefærdige over Kanalen nærmer sig nu 
sin Fuldendelse. Broen er anbragt med Hen« 
blik paa, at det gamle Slæbested paa Maler« 
pladsen efterhaanden helt forsvinder, og man 
saa i Stedet her kan indrette en ryddelig 
Plads, et Led i Bestyrelsens Arbejde paa at 
skabe en smukkere og mere ordnet Hoved« 
indgang til Plads og Anlægsbroer. 

Det er blevet vedtaget forsøgsmæssigt at 
lade opstille nogle store Affaldsbeholdere 
paa begge Pladser. Saafremt Medlemmerne 
saa vil medvirke til, at disse benyttes for alt 
det gamle Skrammel, der ligger og flyder 
overalt, skulde det være muligt ved Plads« 
mandens Assistance at ryddeligholde Pladsen 
Aaret rundt. 

Forbudet mod at medtage Hunde i Mar« 
ketenderiet bør erindres; det overdrives 
temmelig stærkt. 

Udgiver: Sundby Sejl»Forening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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Sejltilladelsen. 
Vi faar Tilladelse til at sejle ud fra Sundby 

Sejl-Forening efter omtrent de samme Regler 
som i Fjor, fra omkring den 21. April. 

Paa nærværende Tidspunkt er de endelige 
Linier ikke helt fastlagt, men i store Træk 
er det dog muligt at danne sig et Billede af 
Situationen. 

Der har været afholdt et Møde med Myn
dighederne Torsdag den 1. April. Tilstede var 
bl. a. Politikommisionær Holten fra Stats-
politiet, Politikommissionær Gross Petersen, 
Kystpolitiet, og Politikommisionær Krogh, 
Søpolitiet, Apoteker N. Benzon, K. D. Y., 
Georg Jørgensen fra Sejlunionen, Kaptajn 
Arnt, D. D. Y., 2 af Marinens Orlogs-Kaptaj-
ner, Foreningens Formand L. Henriksen og 
m. a. fra Kajakklubber og Sejlforeninger 
langs Øresunds Kyst. 

Vor Formands Indtryk af dette Møde var, 
da vi talte med ham umiddelbart efter, at 
Udsigterne for Aarets Sejlads var ret gode. 
Der foreligger endog Tilsagn om en ekstra 
Fridag, nemlig Onsdag. Vi var straks inde 
paa Muligheden for Onsdagssejlads, men 
den gaar altsaa ikke. Som hidtil gælder, at 
der kun er Tilladelse til Gennemsejlads af 
Farvandet fra vor Havn og ind til Køben
havn. 

De 2 andre Sejlklubber herude, nemlig 
Kastrup og Dragør, har faaet de samme Til
ladelser som Sundby. For Isefjorden gælder, 
at Frihederne her beskæres noget, til Gen
gæld skulde de blive betydelig lettere at gaa 
Syd paa. Helt galt ser det ud for vore Na
boer, Kajakklubben og Modelklubben, der 
er blevet nægtet al Adgang til Sejlads. 

Politiet meddelte til Slut, at deres gamle og 
efterhaanden maritimt uddannet Personale 
var flyttet til andre Poster, saaledes at man 
i Aar stod med helt nyt og uprøvet Mand
skab, denne Meddelelse fremkom for at hen
stille til Sejlsportens Udøvere om et forstaa-
ende Samarbejde i den kommende Sæson. 
Sejltilladelserne skal fornyes, de kan indleve
res til Henry, Foreningen indsender disse for 
Medlemmerne. Der vil komme Opslag paa 
Pladsen, saa snart en nøjagtig Redegørelse 
foreligger. Red. 

SUNDBY SEJL-FORENING 
afholder 

halvaarlig Generalforsamling 
Onsdag den 28. April 1943 Kl. 19 

(Bemærk det fremrykkede Tidspunkt af Hensyn til Dagsordenen) 

Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11 

D A G S O R D E N :  

1. Valg af Dirigent. 

2. Forhandlingsprotokol og Beretning. 

3. Regnskabet. 

4. Indkomne Forslag. 

5. Bevilling af Midler. 

6. Lovændring. 

7. Valg af Repræsentanter. 
a) 1 Kasserer. 
b) 2 Repræsentanter og 1 Suppleant. 
c) 1 Revisor og 1 Revisor-Suppleant. 
d) 1 Sejladschef. 
e) 1 Kapsejladschef. . 
f) 6 Sejlads-Lærere. 
g) 3 Repræsentanter til Kapsejladsudvalg. 
h) 2 Repræsentanter til Festudvalget. 

8. Eventuelt. 

De afgaaende Repræsentanter er: Th. Sparre, Kasserer, Hans 
Sørensen, H. Hansen, Finne, A. Jensen. 

Forslag, som ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være 
indsendt til Bestyrelsen senest 8 Dage før Generalforsamlingen. 

Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen. 
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^############^ 
NAVIGATIONS-EKSAMEN "7 

Tirsdag den 23. Marts afsluttede Sundby 
Sejl-Forenings aarlige Navigationskursus med 
en lille Eksamen. 

Af Kurusets 25 Deltagere havde der ind
stillet sig 6 til den af Foreningen indstiftede 
Diplomprøve. 

De bestod alle med Glans. 
Foreningens Formand L. Henriksen, Afde

lingschef R. J. Sørensen og vort Medlem 
J. P. Nielsen var til Stede som Censorer. 

Under vor dygtige Navigationslærer A. 
Bendtsens Eksamination fik man afgjort Be
vis for, at Deltagerne ihavde faaet en grundig 
og udbytterig Lærdom om Navigation og 
hvad dertil hører. 

Et lille Eksempel paa hvad man ved Be
sked om efter at have deltaget i Vinterens 
Kursus faas lettest gennem en Gengivelse 
af et af de givne Eksamensspørgsmaal: 

Fortæl om Loggen. 
Ekaminanden gjorde pænt Rede for Haand-

log, Patentlog og Brugen af disse og om 
hvorledes man selv kan fremstille en saadan 
Fartmaaler. 

Det andet Spørgsmaal lyder: De befinder 
Dem om Bord i et Sejlskib, der ligger Bide
vind med Vinden Bb ind. 

4 Streger om Bb ser De et Sejlskib, der 
sejler rumskødt med Vinden Bb ind. 

Hvilket et af Sejlskibene skal gaa af Vejen 
og hvorledes er Reglerne for Styring, Lan
terneføring samt Taagesignalerne? 

Ved Hjælp af smaa Modelskibe konstrue
rer Navigationslæreren hele Situationen og 
paa et Øjeblik har Eleven redegjort for alle 
Spørgsmaal til d'Hrr. Censorers fulde Til
fredshed. 

Ja, det var altsaa et Eksempel paa, hvad 
en Navigations-Elev ved Besked om. Man 
burde ikke enhver Lystsejler, der fører Far
tøj, kunde klare disse Spørgsmaal? 

Her er Navnene paa de 6 Medlemmer, som 
fortjener at fremhæves for deres Indsats til 
Gavn for Sejlsporten og Ære for Forenin
gen: Gastr. Brabro, Bremensgade, Erik Han
sen, Hvidovre Strandvej, Aa. Knude, Val
muevej, Gotfr. Weis, Middelgrundsvej 39, E. 
Andersen, Præstøgade 1, O. Futterer, Mid
delgrundsvej 39. 

Efter Eksaminationen udtalte Formanden 
sin Anerkendelse af de opnaaede Resultater 
og overrakte de 6 bestaaede deres Diplom. 

O. Futterer takkede paa Holdets Vegne 
Læreren Hr. Bendtsen og overrakte ham en 
lille Gave til Minde om Holdet. Han udtalte 
sin Glæde over Undervisningen og omtalte 
det besynderlige Forhold, at han havde været 
Medlem i 9 Aar og først nu aflagt Naviga-
tionsprøve, samtidig opfordrede han Forenin
gens Medlemmer til at deltage i Navigations-
undervisningen. 

Hr. Bendtsen takkede for Elevernes Inter
esse og ønskede at flere af Holdet havde del
taget i den afholdte Prøve. Han hævdede, at 
enhver med lidt Interesse og Flid kan bestaa 
denne. 

Efter at have overværet Aarets Navigati
ons-Eksamen fik jeg Lyst til at vide noget 
om hvor mange Medlemmer, der har deltaget 
i Navigationsundervisningen gennem den 
Aarrække vi har afholdt den, og kom til det 
Resultat, at vi egentlig godt kan være be
kendt at offentliggøre nogle af disse Tal. 

Siden Undervisningen tog sin Begyndelse 
i 1937 har der været ca. 175 Elever paa 
Skolen. 

Følgende 31 har aflagt Foreningens Di
plomprøve: Alf Andersen, Helge Christen
sen, Erik Nilsson Nancy K. Petersen, Orla 
Petersen, Alb. J. Petersen, Erling Østergaard, 
Gunnar Østergaard, Ima Larsen, M. Larsen, 
E. Lorentzen, F. Nielsen, A. Petersen, O. 
Øberg, Harald Hansen, Henning Hansen, 
Lennart Johansen, Hans Sørensen, Peter M. 
H. Thomsen, Hans Jørgensen, Munck Jør
gensen, Poul Jensen, Viggo R. Nielsen, Børge 
Pagel, Carlo Sørensen, E. Andersen, Gastr. 
Brabro, J. Futterer, Erik C. T. Hansen, Aage 
Knude og P. G. Weis. 

Yderligere har vi i Foreningen 22 Medlem
mer med Kystskippereksamen. Navnene paa 
disse fornemme Navigatører er: Freddy Jen
sen, Gunnar Meier, Søren Nielsen, C. H. Ras
mussen, A. Schibler, Ole Sørensen, Ivan 
Thomsen, M. Diilch, A. Hass, Carl Hansen, 
Edv. Schmidt, Andre Schmidt, G. Øster
gaard, K. Gudnitz, M. H. Kjær, N. N. Kjær, 
Hans H. E. Pedersen, Walther Hansen, Villy 
C. Hansen, O. Højlind, Chr. J. Petersen, 
Carl M. Laursen. 

Der var engang -
Em, T-etieHÅz i doMuke, T-acuaM.(ie 
me,<L tflotochzade-fr „HUi" 
af Øitecfyaacd. 

(Fortsat). 

Og saa blev der travlt i Forretningen, 
Skruen blev koblet fra og Motoren sat ned i 
Omdrejninger. Til alt Held var det Hav# 
blik, saa da Vandet var kommet i Ro igen, 
kunde vi se Bunden ganske tydeligt, — 
Kampesten, Mængder af Kampesten, om« 
kring 3 m i Tværmaal, overalt saa langt 
Bunden var synlig. 

Det var ingen behagelig Tanke at skulde 
vende hjem uden »Kiss«, saa vi fik Bund# 
tøjet op i en Fart for at se, hvor galt det var 

gaaet, men tilsyneladende var der ingen Læk, 
saa vi gik i Gang med at stage Baaden fri af 
Stenen, hvilket lykkedes ved, at vi begge 
anbragte os saa langt fremme paa Forskibet 
som muligt og herfra stagede med Baadshage 
og Svabeskaft. Dernæst blev Petersen place« 
ret siddende paa Dækket med et Ben paa 
hver Side af Stævnen, hvad der gav ham et 
godt Overblik over Bunden, i hvert Fald 
nogle Meter frem, saa han var i Stand til at 
angive Kursen ved Armbevægelser, medens 
jeg passede Roret og med Mellemrum kob« 
lede Skruen til og fra, saa Baaden bevægede 
sig ganske smaat frem gennem Vandet. Kort 
efter var vi klar af Stenene og aandede let« 
tede op. 

Ankommen til Lundeborg lænsede vi Baa« 
den helt og gik saa en Tur op gennem Byen, 
og da vi efter Wi Times Forløb atter kom 
om Bord, var Lasten stadig tør, saa vi var 
altsaa, takket være den svære Egetræskøl, 
sluppet med Forskrækkelsen. Ja, ja, sagde 
Petersen, det er den Slags, der siden hen 
bliver til en Oplevelse. Men jeg lovede i 
Stilhed mig selv, at jeg i Fremtiden vilde se 
Kortet bedre efter, naar jeg satte Kurser ud. 

Efter 3 Timers Ophold forlod vi Lunde« 
borg og sejlede sydpaa langs den fynske 
Kyst; Vandet laa stadig spejlblankt, saa Pe« 
tersen foretog sine gastronomiske Kunster 
med Middagmaden ude i Cockpittet. Maden 
var ypperlig, Kysten var smuk, Baaden var 
tæt, Solen skinnede, og vi var paa Ferie, jo 
Livet var vel nok herligt. 

Vi havde nogen Vanskelighed med at finde 
den røde 1 Kost paa Turø Rev, idet den stod 
med Skoven paa Vemmenæs som Baggrund 
og med vor lave Øjehøjde var vanskelig at 
skelne fra Skoven, før vi var ret tæt paa den. 
Saa vendte vi ind i det saa højt priste og 
smukke Svendborgsund, gled forbi Valde« 
mars Slot paa Taasinge og arbejdede os mod 
Strømmen op til Svendborg, hvor vi Kl. 20 
fortøjede over for Grynmøllen, 10 Minutters 
Spadseretur fra Udflugtsstedet Christians« 
minde. 

Det havde været en lang Dag, idet vi som 
nævnt var sejlet fra Bogø Kl. 6,30 og kom til 
Svendborg Kl. 20, og de mange Timer i frisk 
Luft og Sol i Forbindelse med 10 Vi Times 
monotom Snurren fra Motoren havde bevir« 
ket, at det var et Par halvtrætte Ungersvende, 
der afsluttede Dagen ved en Forfriskning 
paa Christiansmindes Terrasse, hvorfra man 
.har en pragtfuld Udsigt over det smukke 
Sund. Svendborgsund] — Det skal ikke be« 
skrives, det skal opleves en Sommerdag i 
straalende Sol. 

Vort Ophold i Svendborg blev kun kort, 
dels havde vi endnu en lang Vej foran os, 
hvis vi skulde overholde det planlagte Pro« 
gram, og dels var ingen af os særlig interes« 
serede i større Byer, men næste Dag gik vi 
dog Ture gennem den livlige og travle By 
og dens nærmeste Omegn. Selv inde i Byen 
var det bestandig op og ned ad Bakke, og 
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flere af de mindre Gader er saa stejle, at de 
er vanskelige at cykle op ad og farlige at 
cykle ned ad. Et typisk Eksempel paa en 
saadan er Hulgade. 

Fra Ovinehøj i Byens Udkant har man en 
herlig Udsigt over Byen og dens smukke 
Omegn. 

»Kiss« i Bogø Havn. 

Men vi skulde videre til Ærøkøbing og 
stak derover hen paa Eftermiddagen. Turen 
gennem det grundede, men godt afmærkede 
Farvand gik gennem Høje Stene Løb forbi 
Skaarø, Drejø og Hjortø, og endte efter ca. 
2Vi Times Forløb i en ret stor og udmærket 

Havn. 
Ærøskøbing var en Oplevelse, der var alle 

Strabadserne værd, en Perle blandt Landets 
mindre Havnebyer. Her har Tiden tilsyne? 
ladende staaet stille i 200 Aar, Gaderne lig« 
ner Dekorationer fra Holbergs Komedier, og 
her har man bibeholdt den gode, gamle Skik 
at tage sig en Middagslur, saa paa den Tid af 
Dagen er der stille og tomt i Gaderne. Huse« 
ne er smaa, men velholdte, og mange af dem 
har oliemalede Facader, der straaler i stærke 
Farver. Næsten overalt var Vinduerne for* 
synede med buede Ruder, og ejendommelige 
var ligeledes de Glas, der var sat ind over 
Gadedørene, de mindede mest af alt om store 
Flaskebunde. Her er intet at tage Fejl af, det 
er en rigtig gammel Skipperby. 

Faa Minutters Vej fra Havnen, paa den 
anden Side af Næsset ved Revkrog, fandt vi 

en dejlig Badestrand med Sandbund og her* 
ligt friskt og klart Vand. Jeg lovede mig selv, 
at jeg ved første Lejlighed vilde besøge den? 
ne Idyl af en By igen, naar jeg kunde ofre 
mere Tid derpaa end denne Gang, hvor et 
Ophold udover det fastsatte vilde virke for? 
styrrende ind i Fartplanen. Lad mig tilføje, 
at jeg kom tilbage senere, og at mine For? | 
ventninger fuldt ud blev opfyldte. 

Næste Morgen Kl. 6,40 startede vi Moto? 
ren, forlod Ærøskøbing og fortsatte Rejsen 
op gennem Lillebælt, forbi Lyø, Hornenæs, 
Helnæs og videre langs den fynske Kyst. 
Vejret var stadig godt, næsten for godt, idet 
det hen paa Dagen blev stille og meget varmt. 
Vi gled forbi Torø og Assens, og mellem 
Baagø og Brandsø sprang Marsvinene op 
over den spejlblanke Vandflade, trak Vejret 
med et Snøft og dumpede atter ned i deres 
rette Element. 

Videre gik det, op gennem Fænøsund, hvis 
maleriske Skønhed konkurrerer med Svend? 
borgsunds, rundt om Hindsgavl, og foran os 

spændte Lillebæltsbroen sin sølvskinnende 
Linie, højt til Vejr, fra Kyst til Kyst. Vi gik 
under Broen og stævnede saa ind i Middel? 
fart Havn efter en Tur paa godt 8 Timer. 

Havnen er ikke særlig godt egnet for 
Smaafartøjer, i hvert Fald er det en blandet 
Fornøjelse at kravle paa Maven op over et 
højt Bolværk, naar man har iført sig sit gode 
Landgangstøj, men vi fandt ingen bedre An? 
lægsplads, saa der var jo ingen Vej udenom, 
altsaa forcerede vi Bolværket efter bedste 
Evne og anvendte Resten af Dagen med en 
Tur gennem Kongebroskoven og op paa 

M. H. KRAUSE A/s 

Filialen: Strandlodsvej 63 

Telefon Amager 9816 

* Køb og Salg af 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Bulowsvej 40, Telefon Nora 7617 

Broen, hvorfra man har en storslaaet Udsigt 
over Omegnen. (Fortsættes). 

SM.UetixUe.nl Baadetyper aq 
Maaleregler • 

I sidste Nr. af Bladet havde der desværre 
indsneget sig en kedelig Trykfejl i Opstillin
gen for NL Maalets Udregning, der skal staa: 

L h- B + 2/s VK S + Gj 
2 

og ikke Vs som fejlagtig var anført. 

Vi beder Medlemmer, som gemmer Blade
ne, straks at rette Fejlen. Redaktionen er 
meget nervøs for de Følger det kan faa, hvis 
vor forkerte Formel skulde blive lagt til 
Grund for en Opmaaling. 

løvrigt har vi fra forskellig Side modtaget 
Opfordring til en nærmere Uddybning af 
NL Reglen og dens Benyttelse i Praksis. Vi 
skal derfor bestræbe os for i et af de føl
gende Numre at bringe vore Sejlsportsinter-
esserede en udførlig Forklaring af den 

mystiske Formel. 

Nye Medlemmer 
i Sumdlf SeHpicmiMf 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl 
Forening til Optagelse: 

Sven Gøsta Øberg, Hessensgade 38, 2. 
Poul Erik Finne, Strandlodsvej 6, 2. 
Gustav Chr. Pedersen, Halfdansgade 7, St. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af »S S F«. 
Protest skal skriflig tilstilles Bestyrelsen senest 14 

Dage efter Offentliggørelsen). 

FARVER - LAKKER 
INTERNATIONAL FARVEFABRIK 

(HOLZAPFEL) A-S 

ØRESUNDSVEJ 141 

Tlf. C. 5601 -  Amg. 1483 

Hu 'øe det Tid 

\ Baadebyggerietfpaa Sdr. Plads 

\ udfører alle Ændringer og 

\ Reparationer godt og billigt. 

- / / O.Rasmussen,Milanovej6 
—Z 

BALTICA 
Bredgade 42 • Cent. 4058 
Afdelingskontorer «er.H • 0"™* 

-cCwjlcufi 
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ACatdfyaiwM/j-

* 'FOREDRAGET 

Som averteret og efter Besøget at dømme, 
overhovedet ikke bemærket af vore Medlem
mer, afholdtes Fredag den 12. Marts et for 
Sejlsportsfolk meget interessant Foredrag i 
Foreningen. 

Foredragsholderen, Afdelingschef R. J. 
Sørensen fortalte om Navigationens mange 
forskellige Metoder til at naa frem til Be
stemmelsesstedet. Foredraget, der var ledsaget 
af Lysbilleder, blev fulgt med stor Interesse 
af de faa fremmødte. Navnlig Afsnittet om 
Storcirkelsejlads, Strøm- og Vindkort var det 
interessant at stifte Bekendtskab med. Hr. 
Sørensen kom i sin Afslutning ind paa Mu
lighederne for Navigationssport som en 
Paralel til Kapsejlads. Jeg syntes Ideen var 
saa god, at den fortjener- al mulig Omtale. 
Her er jo netop et Felt, hvor de mindre hur
tige og umoderne Baade sammen med Motor-
baade kan dyrke Konkurrencesport. Lad os 
faa den Tanke videreført, ligesaa snart For
holdene tillader det. Lad det blive Sundby 
Sejl-Forening, der faar Æren af at indføre 
Navigationssporten i dansk Sejlsport. Det er 
rigtig, at det har været brugt før i Forbin
delse med Langturssejlads, men her var det 
Tanken at indføre Navigationen i Søndags-
konkurrencer for Matorbaadsfolk og Lang-
turssejlere. Afsted Søndag Morgen med op
given Kurs til bestemt Punkt man pejler sig 

til, videre og finde næste Bestemmelsessted 
ved Hjælp af Dybdemaalinger. Til et nyt 
Sted, som skal beregnes gennemsejlet i Kon
troltid, hvor Beregning af Strøm og Vind 
spiller ind o.s.v., godt med Søkort og Bestik. 
Jeg tror virkelig, her er en Mulighed for alle 
dem, som ikke kan deltage i Kapsejladserne, 
og efter min Mening vil Navigationssport 
være en betydelig morsommere Oplevelse for 
Motorbaadsfolk, end disse kedsommelige og 
tilfældige Paalidelighedsløb. Men der er alt-
saa den Hage ved Navigationssporten, at den 
kræver af sine Udøvere, at de kan styre efter 
et Kompas samt aflæse et Søkort ordentligt. 
Det er jo ikke alle nede hos os, der har paa
taget sig det frivillige Arbejde at sætte sig 
lidt ind i Færdselsreglerne paa Søen. Flere og 
flere bliver det dog Aar for Aar. 

Sundby Sejl-Forening er Hr. Bendtsen 
megen Tak skyldig for hans stilfærdige, men 
meget ihærdige Arbejde for at skabe en Stab 
af rigtige vaskeægte Sejlsportsfolk, der ikke 
bare sejler ud paa Lykke og Held, men 
tværtimod er i Stand til at bedømme og vide 
hvad der sker under Sejladsen. I Tilslutning 
til det her anførte, vil jeg slutte med at agi
tere for en større Tilslutning for saavel Na-
vigationskursus som det afholdte Foredrag. 
Det er skammeligt at vi kun kan mønstre 40 
Medlemmer ud af vore 5—600. Det er lidt 
svært at tro paa Rigtigheden af Utilfredshed 
og Uvilje mod Fiskeri og lignende inden for 
Foreningen, naar en saa ægte Sejlsports-Sag 
som nu f. Eks. det afholdte Foredrag eller 
vore Navigationskursus kun har Tilslutning 
fra ca. 15 pCt. af Medlemmerne. Red. 

i 
^ Hl 

»en vigtig Quldsmedt" 

CARL NIELSEN 
Raadhusstræde 17 

(ved Vandkunsten) 

Guld og Sølv købes højeste Pris. 

Sejlsportskasketter 
den helt rigtige 

køber man hos: 

/ 

Si/e*id 0. jCaucstH 
AMAGERBROGADE 122 

(Hj. af Englandsvej) 

/?. JfluucU, føcpen&eu 
Malerarbejde. Medlem Nr. 221 

Amg. 3452 x Kl. 17-19 

1. KL.s MATERIALER 

A G 

MARKMANDSGADE 9-11 

Alle Arter af 
fesiec 

— saavel Foreningss 

som Private. — — 

• 
Forlang Tilbud. 

Leif. Sundby 1940 

RYKJiERI 
HAUAN??GA0E tlf. amager 

Fra Bestyrelsen 

Standerhejsningen foregaar Søndag den 9. 
Maj. 

Øvelsesfartøjet kommer maaske ud i Aar. 
Det undersøges nu om der kan skaffes Plads 
i Lystbaadehavnen paa Langelinie, samt om 
der kan skaffes 5 a 6 paalidelige Sejlads
lærere. Det er jo en betænkelig Sag at an
bringe Fartøjet uden for Foreningens Om-
raade, hvorfor det maa kræves af de Med
lemmer, som paatager sig dette Arbejde, fuldt 
ud paatager sig Ansvar for Fartøj og For
eningens Navn. 

# * * 

Arbejderne i Havnen er nu Slut for i Aar. 
Der mangler nu blot de lovede Affaldsbe
holdere, dem maa vi prøve 1 

Kommunen er gaaet i Gang med Arbejder
ne paa Midterbroen, til dette Arbejde er der 
bevilget 3000 Kr. 

Husk at betale Pladslejen inden 15. April, 
efter denne Dato har de Medlemmer, som 
ønsker ny Plads i Havnen, strengt taget Krav 
paa at udvælge din Plads, hvis der ikke er 
betalt. 

Vor Lejekontrakt er nu forsynet med Paa-
tegning om en aarlig Nedsættelse af Lejen 
med Kr. 2500, gældende fra 1. Januar 1943. 
Nedsættelsen gælder, saalænge de nuværen
de Forhold bestaar, samt Virkningerne af 
disse fremefter. 

Ungdommens Dag paa Amager blev, som 
Medlemmerne vil have erfaret af Dagspres
sen, en mægtig Sukces. Vore 2 Medlemmer, 
»Klokkemageren« og Dyrhauge, fortjener 
Ros for deres Arbejde med Foreningens 
Stand. De mange af vore Medlemmer som 
besøgte Udstillingen ligesom Publikum havde 
kun anerkendende Ord at sige om Sundby 
Sejl-Forenings Stand. 

Marketenderiet har haft store Vanskelig
heder med at faa vore Tildelinger til at slaa 
til. Henry har Instrukser om, at dele de 
knappe Varer, saaledes at der bliver lidt til 
enhver. 

løvrigt vil Marketenderiet i April Maaned 
holde aabent daglig fra 9 til 19. 

Med Udsendelsen af dette Nummer følger 
et Eksemplar af Foreningens nye Love. 

Udgiver: Sundby SejlsForening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 1 MAJ 1943 2. Aarg. 

Søndag den 9. Maj sætter Sundby Sejl-For

ening sin Stander for Sæsonen 1943. 

Ligesom i de sidste 3 Aar er det i Aar uden 

det rigtige frie festlige Humør. Men vor Op

fordring til Sejlsportskammeraterne gælder 

dog lige fuldt. Mød op og glæd jer over det 

Begyndelsen til Sommerens glade Timer i 

Havn og paa Sø, er en god Lejlighed til at 

tænke over, hvor meget den kære Sejlklub 

egentlig giver os. Tænk blot paa, alle I rig

tige Sejlsportsfolk, hvor forfærdelig det vilde 

være om pludselig Strandvejen blev spærret 

den udøves, som for vort Vedkommende er 

Sundby Sejl-Forening, leves faktisk det halve 

Liv. Spørg bare, ja, i Begyndelsen var det 

Mor som ventede med Maden, senere blev 

det Pigen som vilde hæve Forlovelsen, og 

endelig blev det Konen, som altid ved, at vi 

Standerhejsning 
^################################ 
Søndag 9. Maj Kl. IA 

som er jert eget, glæd jer ved Synet af vort 

smukke danske Flag gaa til Tops sammen 

med vor ligesaa danske Stander. Den Dag 

bør I holde fri et Par Timer, og samles med 

andre Sejlsportskammerater omkring Flag

masten til Ære for vor Forening i det høj

tidelige Øjeblik Standeren gaar til Tops. 

Een Gang om Aaret har vi Lov til at tage 

dette kære Fritidshjem alvorlig. Netop Stan

derhejsningen, som i de gode frie Tider, var 

og al Adgang til vort kære Fristed blev for

budt. — Ja, saa tror vi, det vilde gaa op for 

os, hvor umaadeligt meget vi holder af de 

Timer, vi tilbringer i Sejlforeningen. Mange, 

mange glade Timer i Form af Glæden over 

at arbejde med jert Eget, Sejlsport, Sommer 

og Søndagsture osv. osv. Mange af jer er op

vokset dernede, flere har fundet den Pige 

han fik kær her. Sejlsporten tager som be

kendt sin Mand helt, og i den Forening, hvor 

kommer 2 Timer senere end lovet, naar vi er 

i Havnen, ja spørg dem, om vi ikke har Ret. 

Derfor er det vi een Gang om Aaret har 

Grund til, hvor forskellig og modsatte vore 

Interesser heldigvis ellers kan være til Hver

dag, at samles for i Enighed at hylde vort 

kære Fritidshjem: Sundby Sejl-Forening. 

Red. 
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SEJLADS 
med, ØVELSESFARTØJ 
\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V 

Som omtalt i forrige Nr. af »S S F« skal 
Foreningens Øvelsesfartøj atter ud efter 3 
Aars Oplægning. 

Det er lykkedes at skaffe en Bøjeplads til 
Fartøjet ved Langelinies Lystbaadehavn. 

Der bliver nu sat fuld Fart paa Arbejdet 
med at klargøre Fartøjet. 

Saafremt nogle af Sommerens Elever har 
Lyst til at være med til dette Arbejde, er 
de velkomne. Vi regner selvfølgelig ikke med 
— paa nuværende sene Tidspunkt — at faa 
Fartøjet klargjort alene ved Elevernes Ar
bejdskraft. 

Til Sejladschef valgtes paa Generalforsam
lingen Svend Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5. 
Alle Spørgsmaal vedrørende Øvelsessejladser 
rettes til Sejladschefen. 

Endvidere har følgende sejlsportkyndige 
Medlemmer velvilligt lovet at medvirke som 
Lærere for Eleverne: D. Højlind, Kristian 
Petersen, Poul Larsen og Thorkild Sparre. 

Medlemmer, som ønsker at deltage i Øvel-
sessejladsen, bedes snarest tilskrive Sejlads
chefen om dette, samt opgive den Dag i 
Ugen de helst vil sejle, opgiv mindst 2 Uge
dage til at vælge imellem. 

* TacaaJU 

Generalforsamlingen 
28. April 1942 

Formanden aabnede Generalforsamlingen 
med at byde de alt for faa fremmødte Vel
kommen, kun ca. 90 Medlemmer var mødt 
op for at bestemme hvad Foreningens reste
rende 500 Medlemmer har at rette sig efter. 
Husk det! I der blev hjemme, saafremt der 
skulde vise sig noget I er utilfredse med i 
Sommerens Løb. 

Til Dirigent valgtes A. Jensen. Generalfor
samlingen konstateredes lovlig indvarslet. 

Sekretæren oplæste Forhandlingsprotokol
len. 

Derefter tog Formanden Ordet for at af
lægge Aarsberetningen. Af denne fremgik 
bl. a. Foreningens Medlemstal p. t. er 450 
aktive og 148 passive. Form. oplyste, at Leje-
nedsættelsen, som var traadt i Kraft, gjaldt 
fra 1. Januar 1943 og androg 2500 Kr. aarlig. 
Omtalte Vinterens Arbejder paa Broerne, ud

talte nogen Misfornøjelse med Kommunens 
Arbejde paa Midterbroen. Meddelte Naviga-

Den skriftlige Tilmeldelse maa være Sej
ladschefen i Hænde inden 15. Maj. 

Søndag den 16. Maj Kl. 10 afholdes et 
orientereende Møde for Sommerens Elever 
i Klubhuset. 

Sejladsen vil foregaa fra Lystbaadehavnen 
ved Langelinie Kl. 17. 

Bemærk: Ved Elever skal ikke blot forstaas 
ganske unge Mennesker. Alle Medlemmer er 
velkommen til Deltagelse i Øvelsessejladsen, 
en særlig Indbydelse til Motorbaadsfolkene, 
kan der blive nok laver vi et særligt Hold 
for dem. Undskyld, vi glemte vore Damer, 
dem kan der ogsaa oprettes et Hold for. 

Hvis det er muligt at faa Fartøjet klar, vil 
vi begynde Sejladsen ca. 17. Maj. Dette er 
dog til Dels betinget af, om der melder sig 
nogle af Eleverne til Istandsættelsesarbejderne. 

Til Slut skal tilføjes, at der i Sommerens 
Løb, efter Tur, arrangeres Søndagsture for 
Eleverne. 

Husk nu at tilskrive Sejladschefen i god 
Tid, der skal jo Tid til at arrangere Hold og 

alt det der. 
Bestyrelsen. 

tionsskolens Resultater. Derefter omtalte Fm. 
Møder med andre Sejlklubber og Politiet, 
som havde givet Resultat for Foreningens 
Sejltilladelser, Foreningens Fester omtaltes og 
Fm. konstaterede med Tilfredshed, at de 
havde baaret sig selv. Til Slut rettede han en 
Tak til Redaktøren, Kassereren og Bestyrel
sen. 

Efter Beretningen fik Sejrbo Ordet, han 
kritiserede skarpt, at Foreningens Bestyrelse 
stadig tillod de forbudte Klubber indenfor 
Sejlforeningen, dette toges til Efterretning. 

Bødtker ankede over, at en Dispensation 
til at have 2 Fartøjer, var frataget ham nu, 
fordi andre ønskede de samme Rettigheder. 
Ingen af Forsamlingen gik mod Bestyrelsens 
Afgørelse i den Sag. 

Walter Hansen ønskede nordre Bro istand
sat. 

Formanden svarede Sejrbo, han mente 
Klubberne vilde uddø. Angaaende Bødtkers 
Beklagelser, paaviste han Følgerne af en 
fortsat Dispensation. 

Sejrbo var ikke tilfreds med Formandens 
Svar, særlig var han utilfreds med Sv. Aage 
Larsens Dobbeltstilling. 

Derefter sattes Protokol og Beretning under 
Afstemning og vedtoges enstemmigt. 

Punkt 3, Regnskabet behandledes nu. Ingen 
havde noget at indvende. Efter et enkelt 
Spørgsmaal fra Ole Petersen var besvaret, 

godkendtes det. O. Petersen kritiserede iøv-
rigt det manglende Medlemstal i Regnskabet. 

Punkt 4, Indkomne Forslag. Her forelaa 
kun et fra Munk Jørgensen. Det første Af
snit om Tovværkskursus i Vinterens Løb 
vedtoges. Andet Afsnit: »Foreningen skal i 
Vintermaanederne afholde Gymnastik og 
Haandboldtræning. 

Flere Talere tog Ordet mod dette Forslag. 
Lorentzen mente ikke, at Gymnastik og 
Haandbold vedkom Sejlsporten. Et Æn
dringsforslag, som ogsaa vilde indføre Svøm
ning til de øvrige, faldt heller ikke i Forsam
lingens Smag. Forslagets andet Afsnit for
kastedes. 

Tredie Afsnit omhandlede E. Lunds Kon
tingent og Pladsleje, Forsamlingen var stemt 
for at gøre ham kontingentfri. 

Punkt 5, Bevilling af Midler. Bestyrelsen 
ønskede udført Arbejder ved det gamle 
Slæbested. Formandemn udtalte Ønske om at 
nedlægge dette, samt opføre Bolværk her, 
men kunde ikke opgive noget Tal for Om
kostninger ved disse Arbejder, hvorfor han 
udbad sig Forsamlingens Billigelse til at gen
nemføre det paatænkte paa bedste og billig
ste Maade. Ingen havde noget at indvende i 
denne Sag. 

Punkt 6, Lovændring. Dirigenten meddelte 
der var tilgaaet Formanden et Forslag fra 
Walter Hansen. Men det var indsendt for 
sent. Forsamlingen ønskede dog at høre det. 
Forslaget, der var meget omfattende, blev 
forkastet omend flere Talere kunde se meget 
godt i det. 

Det gik i store Træk ud paa, at nye Med-
lemmmer tvinges til i 2 Aar at deltage i Sej
lads med Øvelsesfartøj, Deltagelse i Naviga-
tionskursus samt Tovværkskursus. 

Punkt 7, Valg af Repræsentanter. Kassere
ren Th. Sparre genvalgtes. Til Repræsentan
ter valgtes Hans Sørensen og Finne. Til Sup
pleanter A. Jensen, O. Petersen, H. Madsen. 

G. Østergaard genvalgtes til Revisor. 
Til Sejladschef valgtes Sv. Aage Larsen, da 

han imidlertid allerede er i Bestyrelsen, ind-
gaar 1. Suppleant A. Jensen i hans Sted. 

Til Kapsejladschef valgtes enstemmigt 
Ernst Nielson. 

Sejladslærere var det næsten umuligt at faa 
valgt, det lykkedes dog at overtale og opnaa 
Tilsagn fra Chr. Petersen, Th. Sparre, Poul 
Larsen, Martin Jørgensen og D. Højlind. 

Til Kapsejladsudvalg valgtes Egon Kjeld
sen, Erik Andersen og H. Madsen. 

Maalerne Erik Nielson og Erik Andersen 
genvalgtes. 

Til Festudvalg valgtes Ole Petersen og 
Munch Jørgensen. 

Eventuelt H. Madsen var ked af, at hans 
Navn ikke var kommet i »S S F« sammen 
med de øvrige Navigationskyndige. Klokke
mageren efterlyste en tiltrængt Kørebane paa 
Søndre Plads. Bødtker foreslog Forbud mod 
Cykling paa Broerne, ogsaa gældende for 
Politiet. 
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Dirigenten A. Jensen omtalte Forsikrings-
spørgsmaalet, henviste til sin Artikel i Bladet. 
Han foreslog at vi udsender et Spørgeskema 
til Fartøjsejerne i Klubben, og paa denne 
Maade faar et ordentlig Materiale at bygge 

paa. 
Efter at Formanden havde besvaret forskel

lige Spørgsmaal sluttede denne meget rolige 
Generalforsamling med et Leve for Sundby 
Sejl-Forening. * Red. 

Lidt om Sommerens 

Ofloedec. og, Socgec 

paa Søen 4 ###### ###### 

Ved Redaktionens Slutning foreligger des
værre ingen officiel Redegørelse om hvor der 
maa sejles i Aar. Men fra velunderrettet Kil
de, som det hedder, forlyder følgende af 
Interesse: De i Havnene paa Østsiden af 
Amager hjemmehørende Fartøjer, faar som 
sidste Aar hver Lørdag, Søndag og 2. Pinse
dag samt i Aar tillige hver Onsdag Gennem-
sejlingstilladelse til og fra Omraade A. Om-
raadet Øst for Linien Hundested—Gedser er 
som hidtil forbudt Omraade, men Sejltilla
delser og Gennemsejlingstilladelser kan op-
naas som tidligere. I Farvandet fra Humle
bæk til Hundested og fra København til 
Smaalandshavet kan udstedes Gennemsej
lingstilladelser. Omraadet Smaalandshavet 
mellem Kallehave, Skanseodden i Grønsund 
og Storstrømsbroen vil i Aar blive givet ret 
fri for Sejladsen. Kommer man med Gennem-
sejlingstilladelse gennem Bøgestrømmen eller 
Grønsund, er der Anmeldelsespligt ved hen
holdsvis Kallehave og Bevogtningsfartøjet 
ved Skanseodden. Paa Vej til og fra Isefjor-
den kan der opstaa Vanskeligheder ved Mel
by Overdrev, Skydeøvelsesomraadet her er 
udvidet. Det nye Omraade gaar 9 Sømil op 
i Kattegat, og det kan ikke gennemsejles 
under Skydeøvelser, det er afspærret med 
6—7 Bøjer. Sejlads uden om Omraadet er 

ikke tilladt, saaledes maa man før Rejsen 
gøre sig bekendt med Gennemsejlingsmulig-
hederne. Bevogtningstjenesten vil i Aar kræ
ve, at Fartøjer, der sejler Nord for Humle
bæk, hvad enten det er for at gaa til Esper
gærde og Snekkersten eller paa Vej til Ise-
fjorden, skal stoppe op ved det ud for Hum
lebæk stationerede Bevogtningsfartøj og fore
vise Papirerne. løvrigt bør Medlemmerne 
altid holde Øje med vort Udhængsskab, hvor 
alle vigtige og for Sejladsen betydningsfulde 
Skrivelser i Sommerens Løb vil blive op-
slaaet. Red. 

i M E D D E L E L S E !  
Lystsejlere, der nærmer sig tyske Fartøjer, 

kan blive prajet og bør paa Forlangende 
absolut stoppe og besvare Spørgsmaal. 

Der vil i modsat Fald kunne forventes 
Varselsskud efterfulgt af mere. Sejlerne bør 
i egen Interesse bemærke Opslag herom i 
Klubhuset. 

v Owl KRIGSSKADER 

ERSTATNING 
V ' _ J 

Om dette Emne skriver Lederen 
af Assurandørernes Pressebureau, 
Redaktør, cand. jur. K. Rostock-
Jensen i »Dansk Luftværns Blad«, 
Marts Nummer, blandt andet: 

I Lighed med hvad der skete under den 
forrige Verdenskrig, oprettedes der her i Lan
det, da den internationale politiske Situation 
i 1939 blev truende, to Sø-Krigsforsikrings-
instituter, nemlig »Krigsforsikringen for dan
ske Skibe« og »Dansk Krigs-Søforsikring for 
Varer«, der oprettedes ved Love af 4. Maj 
1939 med Garantikapitalen stillet dels af Sta
tens dels af Redere, Købmænd, Industridri
vende, Banker og Forsikringsselskaber. 

Af denne Artikel læser man 
videre: 

For de til Krigsforsikring af Bygninger, 
Løsøre, privat Indbo, Landsbrugets Løsøre, 
Havne, Stærkstrømsanlæg og Lystfartøjer op
rettede gensidige Forsikringsforbund, er Ho
vedreglen den, at Medlemsskabet er tvunget. 
Og tvungent Medlem er enhver, der for sine 
Ejendele har tegnet almindelig Brandforsik
ring. Det skal dog straks bemærkes, at Brand
forsikringsselskaberne intet har med Krigs-
forsikringer at gøre. Der skal altsaa ikke til 
Brandforsikringsselskaberne foretages nogen 
som helst Anmeldelse vedrørende Krigsfor-
sikringen. Kun skal man være opmærksom 
paa, at det for at opnaa den i Loven om
handlede Dækning af Krigsrisiko er nødven
digt, at de løbende Brandforsikringer er i 
Orden. 

Jeg citerer stadig Artiklen fra 
»Dansk Luftværns Blad«: 

Hovedreglen er altsaa, at Genstande, der 
ikke er brandforsikrede, ejheller er dækkede 
mod Krigsrisiko, er Brandforsikringen ude af 
Kraft, bortfalder i samme Øjeblik ogsaa 
Krigsf orsikringen. 

Om Løsøre hedder det i Artiklen: 
Enhver Ejer af Løsøre, der er brandforsik-

ret, d. v. s. Maskiner, Inventar, Driftsmateriel, 
Varer m. m., er tvungent Medlem af »Krigs-
forsikring af Løsøre«. 

Om Løsøre kan man endvidere 
læse: 

Loven fastsætter en vis Selvrisiko for en
hver skadelidt, idet han forsaavidt angaar Be
skadigelse eller Tab som Følge af en bestemt 
Forsikringsbegivenhed selv skal bære Skaden 
indenfor 5 pCt. af Værdien før Skaden af 
de beskadigede eller tabte Genstande. — For 
Skader under 200 Kr. ydes ingen Erstatning. 
Skader anmeldes til Forvaltningsnævnet: 
Grønningen 25, København. 

Og endelig indeholder den aftryk
te Artikel følgende om Lystfar
tøjer: 

Enhver Ejer af et dansk Lystfartøj med 
Lystfartøjs-Certifikat er tvungent Medlem af 

-cCc* fta# vi 

M. H. KRAUSE A/s 

7'CCe åg. TuUeUandel 

Filialen: Strandlodsvej 63 

Telefon Amager 9816 

FARVER - LAKKER 
INTERNATIONAL FARVEFABRIK 

(HOLZAPFEL) A-S 

ØRESUNDSVEJ 141 

Tlf. C. 5601 - Amg. 1483 

if Køb og Salg af fy&tfactøec 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 

L 

- / / 

Hil dit 7'id, 

\ BaadebyggerietpaaSdr.Plads 

\ udfører alle Ændringer og 

\ Reparationer godt og billigt. 

^ O.Rasmussen,Milanovej6 
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»Krigsforsikring af Lystfartøjer«, for saa vidt 
Fartøjet er sø- eller brandforsikret her i Lan
det. Forsikringen svarer til Sø- resp. Brand
forsikringssummen, dog højst 10,000 Kr. For
sikringen dækker ikke under Sejlads. Enhver 
Skadelidende maa i Tilfælde af Skade bære 
en Selvrisiko paa 3% af Fartøjets Værdi for 
Skaden. For Skader under 50 Kr. ydes ingen 
Erstatning. 

Forsikringsbidrag opkræves med indtil 1% 
halvaarlig af Forsikringssummen, men det 
samlede Bidrag kan ialt ikke overstige 5% af 
denne. Forsikringsforbundets Anliggender 
varetages af »Krigsforsikring for danske Ski
be«, Bredgade 28. 

Naar jeg udførligt har aftrykt 
Artikel en Fagmand som Assuran
dørernes Pressebureaus Chef læg
ger Navn til, er det fordi, jeg ikke 
kan faa den til at stemme med 
den Skrivelse »Arkilles« omtaler i 
sin Artikel i »SSF«s Marts Nr. 
Heri sagde man, at Fartøjer uden 
Certifikat ikke var krigsdækkede. 
Nu faar vi derimod Gang paa 
Gang at vide, at naar alle vore 
Fartøjer er brandforsikret, det er 
de nu hele Aaret rundt, saa er de 
tvungne Medlemmer af den ene og 
anden Krigsforsikring. Men saa 
maa de jo ogsaa være forsikret 
mod Krigsskader. Certifikatet for
langes jo ikke fra Brandforsikrin
gen. Red. 

######################################## 

KLUBHUSET I MAJ MAANED 
AABEN DAGLIG FRA 9 - 20,30 

^#######################################« 

Der var engang -
T-ecietdc i dandce T-acuaM.de 

med Motoclxaaden „HU&" 
af Cåp. Øitec$aacd. 

(Sluttet) 

Vi kom sent til Køjs den Aften, — men 
det er en anden Historie, — og som Følge 
deraf kom vi ret sent af Sted næste Morgen. 
Klokken var 8,30, og Maalet for Dagens Trip 
var Aarhus. 

Ved Strib malede Vandet rundt om Pyn# 
ten, saa vi maatte sætte Motoren paa fuld 
Gas for at holde Styrefart, spændende, men 
ikke behagelige Minutter i det smalle Far# 

vand. 
Vi fortsatte forbi Treide Næs, Ashoved og 

Gyllingnæs, og gennem det grundede Far# 
vand ud for Hov, Saxild og Norsminde. Paa 
denne Strækning fik vi god Brug for den af 
Petersen indførte og paa hele Turen prak# 
tiserede Skik, at den, der først fandt den 
næste Kost paa Ruten, som Præmie fik et 
Stykke Chocolade. (Det bør dog tilføjes, at 
den anden af os i Reglen fik et Stykke med 
for Selskabs Skyld). 

Vejret var stadig godt, og ud over lidt 

4. ® A 

,ezi vigtig guldsmed.4 

CARL NIELSEN 
Raadhusstræde 17 

(ved Vandkunsten) 

Guld og Sølv købes højeste Pris. 

Sejlsportskasketter / 
den helt rigtige 

køber man hos: 

Si/end 0. Laucsm 
AMAGERBROGADE 122 
(Hj. af Englandsvej) 

py. TflducU føtyetl&tlA 
Malerarbejde. Medlem Nr. 221 

Amg. 3452 x KI. 17-19. 
1. KL.s MATERIALER 

A G 

'a*AasL.o** ,v 

MARKMANDSGADE 9-11 

Alle Arier af 
Te>ste>c 

— saavel Forenings# 
som Private. — — 

• 

Forlang Tilbud. 

Telf. Sundby 1940 

ftKERI 

Slingerage ud for Vejlefjord skar »Kiss« sig 
roligt og støt gennem Vandet. Snart gled vi 
forbi de store Skove syd for Aarhus og stod 
efter ca. 8 Timers Sejlads ind i Aarhus Lyst# 
baadehavn. De første 6 Dage af Ferien var 
dermed gaaet og gaaet godt. 

Opholdet i Aarhus strakte sig over 3% 
Døgn, hvorunder vi besøgte Familie og Ven# 
ner, foretog Ture i de smukke Skove og af# 
lagde Besøg i »Den gamle By«, som er en 
Seværdighed af Rang. Vi foretog desuden 
med Aarhus som Basis kortere Ture til Ørne# 
reden og til Skovshoved paa Mols. Paa disse 
Udflugter havde vi naturligvis Gæster om 
Bord. 

Da vi Tirsdag Morgen den 16. Juli ved 8# 
Tiden skulde gøre klar til Afgang, var det 
forbi med det ideelle Ferievejr, det var nem
lig i Nattens Løb blæst op af Vest, og da vi 
fra Molen kastede et Blik ud over Bugten, 
saa det mindre hyggeligt ud, der var ret svær 
Sø med hvide Skumstriber, saa langt Øjet 
rakte. Vi havde ingen Erfaring for, hvorledes 
Baaden vilde opføre sig, naar den skulde 
lænse, men vi gik ud fra, at vi vilde være 
klare over dette Forhold, naar vi var ved 
Sletterhage, Sydspidsen af Mols, og hvis vi 
da fandt det utilraadeligt at fortsætte, kunde 
vi søge Læ i Æbeltoft Vig. Som sagt saa 
gjort, Kl. 8,20 forlod vi Aarhus, og det viste 
sig hurtigt, at »Kiss« klarede det langt over 
Forventning, idet den fulgte Søen godt og 
intet Vand tog over agter,fra, saa vi bestemte 
os til at fortsætte til Sejrø, som efter Planen 
var næste Anløbssted. 

Sejlads under saadanne Forhold er haard 
ved Rorwirerne, og Resultatet blev da ogsaa, 
at BB Wire brækkede, da vi befandt os tværs 
af Vejrø. Rorpinden blev sat i, og saaledes 
fortsatte vi til Sejrø Havn, der til vort Held 
var let at gaa ind i og med rigelig Kajplads. 

Det var den eneste Gang paa Turen, vi var 
2 om at manøvrere i Havn, idet det ikke var 
muligt for een Mand at betjene Rorpind og 
Motor samtidig. 

Vi havde takket være Vind og Sø, holdt en 
særdeles god Fart, saa Turen havde kun 
varet ca. Time, og vi var derfor i Havn 
før Kl. 14 og havde altsaa god Tid til en Tur 
op i Byen og Omegnen. Sejrø er en ret høj 
0, uden Skove eller andre for Øjet opliven 
de Elementer, og saavel Øen som Byen gjor 
de nærmest et trist Indtryk. Byens Brand 
dam er anlagt som et rektanulært Bassin, ved 
hvis ene Side er opstillet et meget stort og 
gammelt Stokanker, som vi fik forklaret var 
fisket op uden for Øen; dets Oprindelse 
kendte vor Hjemmelsmand dog ikke. Uden 
om Dammen var et lille Anlæg vokset op. 

Næste Morgen ved 7,30 Tiden forlod vi 
Havnen, Vejret var som Dagen før, og paa 
det første Stræk op til Lys# og Fløjtetønden 
paa Sejrø Puller, hvorunder man skal holde 
godt klar af de mange Sten ud for Kysten, 
havde vi Søen ind paa BB Bov og tog en Del 
Vand over, men da vi havde ændret Kurs 
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ved Bøjen, fik vi Søen agten for tværs og 
rullede derefter jævnt og tørt op gennem 
Snekkeløbet, fortsatte med Kurs efter Kors« 
hage, drejede ned i Isefjord og fortøjede, da 
Klokken var godt 13 i Rørvig. Det er kun en 
ganske lille Havn, men vi fik dog bundet 
fast, og Eftermiddagen benyttede vi til en 
Spadseretur op ad Korshage til. Det er en 
ganske ejendommelig Natur, der bringer 
Tanken hen paa den jyske Vestkyst. Her er 
Klitter og Marehalm, forkrøblede Fyr og 
Gyvel, men dog alligevel smukt. 

Da vi den følgende Morgen ved 8«Tiden 
var ved at gøre klar til Afgang, stak en 
Dragørsejler Hovedet op af Kappen paa sin 
Spidsgatter, kiggede paa vor Stander og gra« 
tulerede os derpaa med vor Forenings For« 
mand. Vi har antagelig set lidt desorienterede 
ud, Avislæsningen var jo blevet lidt forsømt 
i den Tid, vi havde været paa Farten, men 
vi fik jo saa forklaret, at vor daværende Fors 

mand, Hr. Chr. Jensen, netop havde vundet 
Kapsejladsen Sjælland rundt. Se, det skulde 
vi altsaa til Rørvig for at faa at vide. 

Samme Sejler saa noget forbauset ud, da 
han hørte, at vi agtede os hjem til vor egen 
Havn i eet Stræk. Selv skulde han til Køben# 
havn, men han mente jo nok, at han vilde 
bide Turen over i 3 Dele. 

Havnefogeden oplyste os om, at det var 
blæst yderligere op i Nattens Løb, og at der 
stod svær Sø udenfor Fjorden, men vi skøn« 
nede, at det ikke var stort værre end de fore« 
gaaende 2 Dage, og forlod Rørvig Kl. 8,40, 
og det viste sig da ogsaa, at Baaden klarede 
Søen fint. 

Strækket langs Sjællands Nordkyst er jo 
ikke særlig smukt, set fra Søen; vi holdt os 
udenfor de lange Bundgarn og havde kun 
den Oplevelse undervejs, at Rorwiren sprang 
for anden Gang, saa vi atter maatte ty til 
Rorpinden. Skaden udbedrede vi undervejs 
og havde Styringen i Orden igen, da vi pas« 
serede Hornbæk. 

Saa rundede vi Kronborg, satte Kurs efter 
Vedbæk, men maatte dog trække ind i Nivaa« 
bugten, da den krappe Sø, som vi havde 
tværs om SB, gjorde os det en Kende for 
fugtigt. Inde under Land gik det bedre, og 
efter knap 9 Timers Sejlads fortøjede vi 
»Kiss« paa dens vante Plads i S S F's Havn. 
Sejlplanen var overholdt. 

Det havde været en god Tur, men ogsaa 
en anstrengende Tur, og glad var jeg, at den 
var gaaet saa godt, tilsmilet som vi havde 
været af Vejrguderne, men ogsaa glad for, at 
den nu var til Ende, for det skal ikke næg« 
tes, at Pladsforholdene havde været lidt vel 
smaa. Det skulde gøre godt igen at sove i en 
rigtig Seng, for lidt øm og stiv i Lemmerne 
bliver man jo af at sove paa en haard og 
smal Hynde. 

Af Journalen fremgaar, at Turen havde 
varet 12 Dage, hvoraf Sejltiden udgjorde 
59,50 Timer. Den gennemsejlede Distance var 
388 Sømil, og vi havde altsaa holdt en Gen« 

nemsnitsfart af 6,48 Knob. Vi havde brugt 
201 1 Motorpetroleum a 14 Øre og 8 1 Ben« 
zin til Starter a 30 Øre, hvilket giver en 
Brændselsudgift af ialt 30,54 Kr. Havnepenge 
betalte vi kun 3 Steder, det blev ialt 1,75 Kr. 

Motoren havde fungeret upaaklageligt, kun 
havde vi maattet skifte et Tændrør under« 
vejs. 

Udgifterne til Kost og personlige For« 
nødenheder kan ikke have nogen Interesse 
i denne Beretning, da disse jo altid vil af« 
hænge af ens personlige Indstilling paa det 
kulinariske Omraade og iøvrigt rette sig efter, 
hvad man mener at kunne ofre. 

Ja, saa var Rejsen endt, og med et ærligt 
Haandtryk tog jeg Afsked med Petersen, der 
havde været mig en god Skibskammerat og 
til uvurderlig Hjælp paa Turen. 

Og saa gik jeg igang med Planlæggelsen af 
næste Aars Ferietur. G. Østergaard. 

.a, Standerhejsningen 
Søndag d. 9. Maj. 

Husk den hvide Sejlsportskasket. Det er 
Kl. 14 Festligheden begynder. Der er givet 
Tilsagn om Blæserorkester fra Brandvæsenet. 

Hvorledes med 

Htotoceu 

paa 4. Aars Oplægning • 
Naturligvis har vi allesammen passet vor 

Motor omhyggeligt i den lange Periode, hvori 
Omstændighederne har hindret os i at dyrke 
Sejladsen. De, der har haft Mulighed derfor, 
har taget Motoren ud og enten sendt den til 
Mekanikeren for Eftersyn og Opbevaring, 
eller de har selv foretaget Eftersynet, og de, 
der af en eller anden Grund har været nødt 
til at lade den forblive i Baaden, har selv
følgelig foretaget Eftersynet paa Stedet og 
ellers i alle Maader passet dem omhyggeligt. 

Skulde der imidlertid være en enkelt, der 
ikke har skænket den en Tanke, eller som 
har ment, at naar han blot sørgede for at 
holde den pænt malet, var den hellige Grav 
vel forvaret, da er det paa høje Tid, at han 
begynder at interessere sig lidt for den. 

Hvad bør man da i saa Tilfælde foretage 
sig for at være sikker paa, at Motoren kan 
gøre Fyldest, naar Forholdene engang bedrer 
sig saa meget, at vi igen kan tage ud paa det 
Blaa? 

Bedst er det naturligvis at foretage en 
Hovedeftersyn, saa faar man samtidig Lejlig
hed til at finde Aarsagen til den Bankning, 
der virkede saa irriterende paa Turen hjem 
fra Hveen (eller var det Præstø?) og faa 
Fejlen rettet. Stemplerne bør renses for Olie
koks, ikke blot paa Toppen, men ogsaa ind
vendig, hvor der i Rummet over Stempelpin
den efterhaanden kan være afsat et tykt Lag 

Oliekoks, som foraarsager, at Stempeltoppen 
bliver for varm under Gangen og derved 
fremkalder Fortændinger, der giver sig til 
Kende som Stempelbanken. 

Stepelringene bør aftages og gøres rene, og 
det maa paases, at de er letbevægelige i Ril
lerne. Slidte Ringe bør udskiftes med nye. 
Slidte Ringe og lav Kompression hører sam
men som Flæsk og Sennep, giver uregelmæs
sig Gang og daarlig Økonomi. 

Cylinderblokken gøres ren, ikke blot paa 
Toppen og i Cylindrene, ogsaa Kølvands-
rummet bør saa godt som muligt renses for 
Stenafsætning og Rustskaller, saa der kan 
blive frit Gennemløb for Kølevandet og 
Mulighed for en effektiv Køling. Topdækslet 
skal behandles paa samme Maade og naturlig
vis ogsaa renses for Sod og Oliekoks. 

Ventilerne skal slibes, eventuelt drejes af, 
og Spillerummene ved Spindlerne kontrolle
res og tilpasses, og samtlige Lejer skal og
saa have et Eftersyn, saa man er sikker paa, 
at de hverken banker eller varmer naar Mo
toren atter kommer igang. Det er en Selv
følge, at alle Slidflader skal smøres omhygge
ligt ind i Olie, inden Motoren atter samles. 

Karburatoren bør ligeledes have et Efter
syn, Fnug og andre Urenheder, der maatte 
have samlet sig i den, fjernes, og det paases, 

at Dyserne er rene. Findes der selvvirkende 
Blandingsspjæld, bør man særlig have sin 
Opmærksomhed henvendt paa dette, idet 
netop lange Stilstandsperioder giver de bed
ste Betingelser for Ansamlinger af Rust og 
Snavs, som kan foraarsage, at Spjældet enten 
sidder fast eller ikke er tilstrækkeligt let
bevægeligt. 

Kobling og Bakgear trænger sikkert ogsaa 
til Eftersyn og Efterspænding. 

Naar Motoren igen er samlet og eventuelle 
udvendige Rustangreb er fjernede, bør den 
males for at beskytte den mod Luftens Fug
tighed. Især er det vigtigt at holde Bundkar 
af Pladejern godt beskyttede mod Fugtighed, 
et gennemtæret Bundkar af denne Slags er 
jo ikke nogen Sjældenhed, da Motorens Pla
cering i Baaden ofte nødvendigvis er saa lav, 
at selv en ringe Mængde Lastvand vil naa op 
til Bundkarets laveste Punkt. 

Magnet og Tændspole bør man absolut 
tage hjem, sørge for, at de bliver godt tørrede 
og derefter opbevare dem paa et tørt Sted. 
De høje Spændinger, som disse Apparater 
arbejder med, gør dem meget følsomme for 
Fugtighed. 

Naar man saa iøvrigt personligt tørner sin 
Motor, og af og til hælder lidt Olie ned i 
Cylindrene, skulde der ikke være Fare for, at 
den vil fungere tilfredsstillende, naar Sundet 
atter bliver farbart for os. 

Har man ikke tilset sin Motor siden Sejlad
sen blev forbudt, og det nu viser sig, at 
Stemplerne sidder fast, saa den ikke kan tør
nes, saa er der vist næppe andet at gøre, end 
at lade Jernkræmmeren give et Bud paa den. 

Sindbad. 
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efter Generalforsamlingen 

Formand: Ludv. Henriksen. 
Sejladschef: Sv. Aage Larsen. 
Kapsejladschef: Erik Nielson. 
Sekretær: H. Petersen. 
Repræsentanter: Hans Sørensen, Sv. Aage 

Rasmussen, A. Jensen og Finne. 

Fiskeri og Jejlsport 
Fiskeri i Sundby Sejl#Forening, dette Ord 

Fiskeri er noget, der sætter Sindene i Bevæ# 
gelse. Der er mange for og mindst lige saa 
mange imod. Vi har paa Fornemmelsen, at 
det at bringe Spørgsmaalet paa Bane, er som 
at stikke Hovedet i en Hvepserede. 

Ikke desto mindre kan vi ikke indse, hvor* 
for man ikke skulde se lidt nærmere paa Sa# 
gen. Vort Synspunkt paa denne Sag kan jo 
være som Udgangspunkt for Debatten. 

Efter at have deltaget i Debatten om 
Fiskeri i S.S.F., som vel har bestaaet som 
et Irritationsmoment gennem de sidste 5—6 
Aar for endelig at tage stærkt til de sidste 
Par Aar, maa det vel være paa sin Plads at 
behandle Spørgsmaalet indgaaende her. 

Hvad er det saa, der klages over, naar Ta# 
len gælder Fiskeriet? Æstetiske Hensyn 
gaar igennem det hele som en rød Traad. 
Man taler om vor Hovedindgang, hvor det 
straks møder en, at her drives Fiskeri til 
Overmaal. Det er Kanalen, der sigtes til. — 
Indrømmes maa det jo, ihar man Drømmen 
om et smukt yachtmæssigt Anlæg, naar man 
skal ned til Fartøjet, saa kommer man hur# 
tig ned paa Jorden, naar man har stillet Cyk# 
len fra sig og kommet over Kanalbroen paa 
Vej ud til Anlægsbroen. For dem som væl# 
ger sdr. Plads Indgangen, gaar det ikke 
bedre, saasnart Pladsen er passeret og An« 
lægsbroen betrædes, møder man ogsaa her 
Fiskeriet i rigt Maal. Smukke og velholdte 
det er disse Fartøjer ikke alle, og Pladsen 
ovenfor disse Fartøjer er det som Regel hel« 
ler ikke. Ja! og se saa Klubhuset, er der 
maaske andre som siger; her møder man op 
med slagtet Fisk, slaar sig ned med en Selv
følgelighed om Bord og Bænk uden Hensyn 
til om Lokalet tilsøles. Paa alle Tider, selv 
midt i vor Højsæson, hvor Sejlsportsmanden 
gaar i hvide Bukser, dominerer Fiskeren vort 
Klubhus, forglemmer helt det er Klubhus og 
ikke Værtshus. Forsøges der med en Fest 
dernede, saa var dig, inviter ikke Damer 
med, det hele ender med en uappetitlig Fo# 
restilling, — ja saadan lyder altsaa Dommen, 
og Fiskeriet faar Hovedskylden. 

Vi har Lyst til med Fare for at blive be# 
skyldt for Tilhænger af Fiskeriet at se paa 
Sagen fra et nyt Synspunkt. 

I al Almindelighed elsker en Sejlsports# 

mand at betragte Fiskeren og hans Gerning. 

Se bare, naar der ligges i fremmed Havn 
paa Sommerferieturen, hvilket Opløb er der 
ikke omkring en nylig ankommet Fisker# 
baad, eller om Fiskeren som røgter sit Garn. 
Tør nogen Sejlsportsmand benægte, at en 
hyggelig Sludder med Fiskeren, altsaa ham, 
vi træffer derude, er noget af det fornøje# 
ligste ved en Sommertur. Hvem af vore 
Langturssejlere har ikke mangen et Minde 
om Fiskerens Hjælpsomhed i en vanskelig 
Situation. Hvilken Sejlsportsmand er ikke 
blevet stolt, hvis en Fisker har udtalt sig 
anerkendende om hans Fartøj eller hans 
Sejlads. Vi Sejlsportsfolk betragter jo Fiske# 
ren som Ekspert paa Sejladsens Omraader og 
hans Fartøj nær beslægtet med vore egne 
smaa Lystfartøjer; heraf kommer vel den In# 
teresse og Velvilje, vi viser ham, naar vi mø# 
der ham derude. 

Men medens Læseren var optaget af Be# 
skrivelsen af Forholdene derude, er der vel 
en og anden, som har tænkt eller sagt »Ja, 
men saa er det jo slet ikke Fiskere, vi har i 
Sundby Sejl#Forening«. 

Det var egentlig ogsaa der vi vilde hen 
efter hele denne lange Indledning. 

Sagen er vel nærmest den, at naar vi i 
Sundby Sejl#Forening er saa stærkt ude efter 
Fiskeriet, skyldes det for største Delen nogle 
af de Personer, som driver Fiskeri dernede. 
Det er jo en Kendsgerning, at flere af dem 
aldrig har ejet et Lystfartøj, endsige interes# 
seret sig for Sejlsport. Hvad er da Grunden 
til, at de har søgt ind i en Sportsforening 
med Hovedformaal »til Fremme af Sejlspor# 
ten«, hvorfor er netop Sundby Sejl#Forening 
blevet saa kært et Opholdssted? 

Vi har den Opfattelse, at Medlemmerne 
har været bundet af Hensyn til de faa af 
vore rigtige gamle Medlemmer, som ramt af 
Tidernes Ugunst begyndte at hente en »Ret 
Fisk« paa Havet, som et haardt tiltrængt 
Supplement til Familiens Ophold. Dem vilde 
vi jo ikke ramme, Kammeratskabet først. — 
Men i Ly af dette trives nu dette Halvfiskeri, 
som det paastaas truer at ødelægge alt for os. 
Det er jo en billig, meget billig Erhvervs# 
havn, understøttet som den er af alle de 
mange oplagte Lystsejleres Kontingent. 

Men er der da ingen Mulighed for at skille 
Bukkene fra Faarene, spørges der, eller kan 
vi ikke anvise hele Fiskeriet til et afsides 
Hjørne, saa vi kan faa skønne Lystfartøjer 
forrest til at skabe et bedre Udseende der# 
nede? Til det første af disse to Spørgsmaal 
vil vi hævde, at en ansvarlig Bestyrelse med 
Loven i Haanden sikkert kan fjerne det, som 
ødelægger og forhindrer os i at have hygge# 
ligt og fornøjeligt Foreningsliv i Lighed med 
andre Sejlklubber i København. Dette syn# 
tes ogsaa at skimtes svagt i Horisonten paa 
vor Bestyrelses Arbejde. Hvad angaar det 
andet Spørgsmaal at have en særskilt »Stejle
plads«, hævdes det kraftigt, at noget saadant 
blot vil føre til en Slags Godkendelse af no# 
get, vi alle vil have bort den Dag Krigen er 

forbi og Tiderne har bedret sig. Dette Syns# 
punkt, at man blander Fiskeriet saa meget op 
med med Lystfartøjerne, at de saa vidt mulig 
undgaar at dominere Helhedsindtrykket, 
kan vi egentlig godt gaa med til. Men saa 
bør man ogsaa kigge lidt paa Pladsen om# 
kring Malerudsalget, det er nu engang her 
Hovedfærdslen gaar ud til Anlægsbroerne og 
Klubhuset, og netop dette Hjørne er det jo 
som omtalt mange, der ønsker smukkere Li# 
nier dernede, har Kig paa. 

løvrigt tør vi vel hævde, at en over
vejende Del af Medlemmerne vil gaa ind 
for, at en yderligere Udvidelse af Erhvervs# 
fiskeriet bør forhindres med alle Midler, 
samt at man forventer, at en siddende Besty# 
relse til enhver Tid har den gode Paragraf 
»til Fremme af Sejlsporten« for Øje; og kan 
vi ikke blive enig om noget af det ovenstaa# 
ende, saa maaske om en vigtig Ting, at en 
Sag vedrørende Lejenedsættelse snarere vil 
faa det modsatte Udfald, saafremt det bevi# 
ses, at vor Havn er overgaaet til Brug i er
hvervsmæssigt Øjemed. Red. 

Nye Medlemmer ^ 
i Su*iMy, Seplpiceidina. 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl 
Forening til Optagelse: 

Aktive: 
Peter Korsholm Jensen, Serbiensgade 3, 1. 
Hans Edvard Larsen, Holmbladsgade 99, 4. 
John Carlo Nielsen, Egilsgade 56, 5. 
Børge J. Hansen, Finlandsgade 3, 1. 

Passive: 
A. Valdemar Sørensen, Reberbanegade 29, 4. 
Harry Christian Melchiorsen, Hessensg. 44, 1. 
Gunnar Erik Koch Jørgensen, Nr. Sideallé 3. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 
Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af »S S F«. 
Protest skal skriflig tilstilles Bestyrelsen senest 14 
Dage efter Offentliggørelsen). 

C Kassererens Træffetider: 

1. April — 20. September: 

1. og 3. Søndag i hver Maaned Kl. 10-12, 
samt hver Fredag Kl. 18-29 i Klubhuset. 

• 

1. Oktober — 31. Marts: 

1. Søndag i hv. Md. KL 10-12 i Klubhuset 
hv. Fredag Kl. 18-20 privat Højdevej 39, 3. 

Udgiver: Sundby SejUForening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybaekgade 31 — S. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDRY SEJL-FORENING 

Nr. 2 JUNI 1943 2. Aarg. 

Tirsdags-Holdet er paa Søndagstur Søndag 
den 30. Maj med Chr. Pedersen som Lærer. 
Chr. Petersen har som bekendt Æren og For
nøjelsen at sejle med vore Damer. Nogen 
Beretning fra denne Tur foreligger ikke paa 
nærværende Tidspunkt. 

Kr. Himmelfartsdag sejler vor udmærkede 
Kasserer, Th. Sparre, som er Lærer for Tors-
dagsholdet. 

Søndag den 6. Juni skal Fredagsholdet af
sted med Martin Jørgensen, som er Leder af 
dette Hold. 

løvrigt er Programmet for Sejlerskolens 
Søndagsture tilrettelagt saaledes: 

Mandagsholdet, der bestaar af 8 Mand 
sejler Søndagene 27. Juni og 18. Juli. 

Tirsdagsholdet, der bestaar af 8 Damer, 
sejler Søndagene 4. Juli og 1. August. 

Onsdagsholdet, der bestaar af 6 Mand, 
sejler Søndagene 13. Juni og 15. August. 

Torsdagsholdet, der bestaar af 6 Mand, 
sejler Søndagene 25. Juli og 29. August. 

Fredagsholdet, der bestaar af 6 Mand, 
sejler Søndagene 11. Juli og 22. August. 

t 

Sundby Sejl-Forenings 

Se-jlecilayle. 

Husk, hvis I bliver forhindret i at deltage 
i Øvelsessejladsen, skal der ringes Afbud 
inden Kl. 5 til Sundby 35016. 

Gummisko og Sejlsportskasket med hvidt 
Huebetræk og Foreningens Emblem ser godt 
ud. 

Der er endnu 6 ledige Pladser paa Sejler
skolen. Dersom nogen ønsker at deltage, kan 
det naas endnu. 

Sejladsen foregaar hver Aften fra Lange
linies Lystbaadehavn Kl. 19,00. 

Og til Slut: Glem aldrig Sejlpasset. 
Sv. Aa. Larsen, Sejladschef. 

Den 21. Maj begyndte Øvelsessejladserne. 
Mandagsholdet var ude paa en af de 3 Søn
dagsture, som tilkommer hvert Hold i Som
merens Løb. Turen gik til Rungsted, hvorfra 
der blev Kryds hjem mod stærk nordgaaende 
Vande. Turen foregik under Duran Højlinds 
Ledelse. 

Søndag den 23. Maj sejlede Onsdags-Hol
det Søndagstur. Vi startede fra Lystbaadehav-
nen Kl. 9 og ankom til Rungsted Kl. 11,45. 
Efter Frokosten var vi sammen med Besæt
ningen fra »Nutte« en dejlig skyggefuld Tur 
i Skoven. Kl. 2,15 lagde vi Havnen ud med 
Søndenvind ca. 5 Sekm og stærk nordg. Van
de. Fra Vedbæk holdt vi Sundets Øvelses-
baad »Sydvest« til København. Vi ankom til 
Langelinie Kl. 9,12, efter en dejlig Dag. Ele
verne havde haft god Anledning til Bide
vind-Sejlads. 

Sommerens 
Kapsejladser 

Angaaende dette Spørgsmaal har vi hen
vendt os til vor nye Kapsejladschef Erik Nils
son og faaet følgende Oplysninger: 

Først er der de 3 store Fælleskapsejladser 
ved Skovshoved. De foregaar Søndagene den 
20. Juni, 8. August og 5. September. Indteg
ningen til den første Fællessejlads slutter 

Fredag den 11. Juni Kl. 12. 
Vedr. Præmier er følgende Ændring fore

taget p. G. af Krigssituationen: I Løb, hvor 
der uddeles Ærespræmier er denne samtidig 
1. Præmie. ^ 

Aftensejladser, hvori SSF Baade kan del
tage: 

Mandag: Kbh. Amatør Sejlklub. 
Tirsdag: Sejlklubben »Sundet«. 
Onsdag: Sejlklubben »Frem«. 

Start for disse Aftensejladser sker fra 
Svanemøllens nye Lystbaadehavns Ndr.Mole. 

Tilmelding: Samme Dag inden Kl. 17 fra 
de resp. Klubber. I disse Sejladser er Adgang 
for saavel »N. L.« som »Klasse«. 

Sundby Sejlforening vil forsøge at arrange
re en Søndagssejlads. Herom i næste Nr af 
SSF. 

Kapsejlernes Opmærksomhed henledes paa 
de nye Bestemmelser om Genuafok. 

Hvis et Fartøj ikke i indeværende Sæson 
ønsker at anvende en Fok, hvis Underligs 
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Længde overstiger l,2Xj, godskrives Baadens 
NL Maal med en Tiendedel. 

(j = Afstand fra Mast til Skæringspunkt 
af Fokkestag og Dæk). 

Paategning maa være foretaget af Klubbens 
Maalere før man anmelder sig til Kapsejlads, 
og kan ikke ændres i indeværende Sæson. 

Endelig kan vi bringe Program for Dansk 
Provins Sejler-Uge: 

Fredag den 2. Juli: Deltagerne ankommer 
til Fredericia. 

Lørdag den 3. Juli Kl 11,00: Fredricia Sejl
klubs Hovedkapsejlads. — Kl. 19,00: Mod-
tagelsesfest paa »Teatret«. 2 Billetter pr. an
meldt Bord. Ekstrabilletter å Kr. 2,00. 

Søndag den 4. Juli Kl 10,00: Jysk Sejl
unions Kapsejlads. — Kl. 18,00: Fællesspis
ning og Præmieuddeling paa »Teatret«. Ud
trækning af »Sejlsportens Venner«s nordiske 
Folkebaad. Middagsbilletter å Kr. 5,50 be
stilles forud. Der serveres Fiskefilet, Steg og 
Is. Dans til Kl. 24. 

Mandag den 5. Juli: Hviledag i Fredericia. 
Om Aftenen overværes Optakten til Frederi
cias nationale Mindedag — 6. Juli. 

Tirsdag den 6. Juli Kl 9,00: Start til Di
stancekapsejladsen Fredericia—Juelsminde. 

Onsdag den 7. Juli Kl. 11,30: Palsgaard-
Kapsejlads paa Sandbjergvigen. 

Torsdag den 8. Juli Kl. 11,30: Palsgaard-
Kapsejlads paa Sandbjergvigen. — Kl. 19,00: 
Fælles Kaffebord og Præmieuddeling paa 
Juelsminde Færgegaard. 

Fredag den 9. Juli Kl. 14,00: Start til Di
stancekapsejladsen Juelsminde—Horsens. 

Lørdag den 10. Juli Kl. 14,00: Horsens Sejl
klubs Kapsejlads. — Kl 19,30: Modtagelses-
fest i Klubhuset. 

Søndag den 11. Juli Kl. 11,30: Horsens 
Sejlklubs Hovedkapsejlads. — Kl. 18,00: 
Fællesspisning og Præmieuddeling paa 
»Hejmdal«. Middagsbilletter a Kr. 6,50 bestil
les forud. Der serveres Fisk, Steg og Dessert. 
Dans til Kl. 24. 

Set. Hans Aftens 
St. Hansaften arrangeres Baal, Musik 

og Dans i Havnen. 
Bemærk! Kun Medlemmer tilstedes 

Adgang til Klubhuset. 
Foreningens Emblem bør bæres. 

Marketenderiet i Pinsen 
"SSS 1- Pinsedag helt lukket. 
"51 2. Pinsedag aabnes Kl. 17, hvor Kaf

fen er parat til de hjemvendende Del-
•••• tagere fra Pinseturen. 

ilyduutq af PLADSERNE 
Som en Følge af det stærke Pres, Havne

udvalg og Bestyrelse har været ude for fra 
Medlemmernes Side, begyndte man allerede i 
Fjor inden for Bestyrelsen at arbejde med en 
Rydning af Ophalingspladserne. Et stort For
arbejde er blevet udført for at opnaa For
bindelse med alle de tilsyneladende herreløse 
Fartøjer, som stod i vild Uorden overalt paa 
Pladsen. 

Utallige er de Skrivelser og Møder saavel 
Havneudvalg som Kasserer har været med 
til for at finde Ejermændene til disse fortabte 
Skibe. Men omsider lykkedes det, og nu i 
disse Dage har Havneudvalget netop afslut
tet disse Forarbejder. Der skulde nu ingen 
herreløse Fartøjer være tilbage, og man har 
derfor nu kunnet begynde paa at fjerne noget 
af alt det kassable. Kort sagt: Pladsen skal 
ryddes nu. Men der er nogle Medlemmer, som 
maa have en Smule Ulejlighed med at flytte 
deres Fartøj, thi det er jo umuligt at faa ryd
delige og ordnede Forhold, saa længe der 
staar Fartøjer spredt over hele Pladsen, dette 
Arbejde venter vi ogsaa de paagældende gør 
med Glæde i alle Medlemmernes og Forenin
gens Interesse. 

I Følge vor Forenings Love, som vi jo alle 
er underkastet, skal Pladsen være ryddet og 
Fartøjerne i Vandet inden 15. Juni. 

Men Tiderne er jo ikke normale, saa det er 
forstaaeligt, at ikke alle ønsker at søsætte 
deres Fartøj. Bestyrelsen har derfor besluttet 
at henvise disse Fartøjer til en nærmere be

stemt Plads, anvist af Pladsmanden eller Hans 
Sørensen og Finne. Paa sidst afholdte Besty
relsesmøde blev vedtaget at give Fartøjerne 
paa Land endnu en Frist til 25. Juni; men 
efter denne Dato paalagdes det Havneudval
get at drage Omsorg for, at de formentlig 
faa tilbagestaaende blev flyttet for Medlem
mets Regning og Risiko. Sagt i faa Ord: 

Medlemmer, der har deres Fartøj staaende 
paa Ophalingspladserne, skal inden 25. Juni 
flytte disse sammen til et af Havneudvalg 
eller Pladsmand anvist Sted. Efter denne 
Dato lader Foreningen dette foretage for 
Medlemmets Regning og Risiko. 

Det vil blive let naar Efteraaret kommer, 
og vi alle skal paa Land igen, at kunne køre 
frem til ordnede Rækker, modsat nu, hvor 
der efterhaanden var opstaaet en Forvirring 
af tomme Huller, grundet paa alle disse til
bagestaaende Fartøjer. Det bliver ogsaa godt 
at faa en rigtig Hovedrengøring og Jævning 
af Pladsen, selv om det koster lidt Ulejlighed. 

Endelig et Par Ord til Oplæggerne paa 
Malerpladsen. Det er snart paa Tide at tænke 
paa Opbrud. Som vedtaget paa Generalfor
samlingen, skal det gamle Slæbested nedlæg
ges nu og Bolværket rettes ud. Vi skal snart 
til at begynde Arbejdet og en skønne Dag 
er det forsent, saa kommer Jollen jo aldrig 
mere i Vandet: Saa hellere tage en rask Be
slutning i Tide, ud med den og prøv om den 
kan flyde. Red. 

Sta^eckefåviLfog, 1943 

Søndag den 9. Maj satte Sundby Sejl-For
ening sin Stander for 20. Gang i Foreningens 
Historie. Dagen var begunstiget af et smukt 
Sommervejr. Kl. 2 samledes alle de mange 
Medlemmer, som havde efterkommet vor Op
fordring til at møde op, omkring Foreningens 
smukke Flagmast. Et stort 14 Mands Horn
orkester fra Brandvæsenet gjorde deres til at 
Dagen fik et festlig Præg. 

Tilstede var bl. a. vore 3 Æresmedlemmer, 
fhv. Borgmester P. Hedebol, Fuldmægtig 
Hempel og Tømrermester Fagerberg, endvi
dere var mødt Repræsentanter fra Kastrup 
Sejlklub, Sundby Kajakklub, Sejlklubben 
»Frem«, Sejlklubben »West« og Motorbaads-
foreningen »Slusen« samt for danske Model
sejlere. 

Vor Formand, L. Henriksen, udtalte i sin 

Indledningstale, efter at Flag og Stander var 
gaaet til Tops, et Ønske om en god Sæson 
for Foreningen, den 20. i Sundby Sejl-For-
enings Levetid. I et kort Tilbageblik paaviste 
Formanden, hvilken Udvikling Sundby Sejl-
Forening havde gennemgaaet trods sin unge 
Alder, i Forhold til mange af de øvrige 
københavnske Sejlklubber. 

Repræsentanten for Kastrup Sejlklub ud
bragte et Leve for Sejlsporten. 

Sejlklubben »Frem«s Repræsentant omtalte 
Betydningen af Junior- og Øvelsessejladsen. 

Sejlklubben »Slusen«s Repræsentant talte 
for Motorbaadsfolkene og omtalte den Flid 
og Taalmodighed disse udviste. 

Sejlklubben »West«s Repræsentant udbrag
te et Leve for en god Sæson. 

Til Slut udbragte Dansk Modelsejlerunions 
Formand Gustavsen, et Leve for Borgmester 
Hedebol, efter at have omtalt dennes store 
Indsats og Betydning for Sejlsporten i Sundby. 

Efter denne højtidelige Del af Festen var 
udtømt, sang man et Par Sange under Led
sagelse af det udmærkede Orkester. Derpaa 
samledes Venner og Bekendte i vort, ved en 
saadan Lejlighed, alt for lille Klubhus. Men 
hvor der er Hjerterum o. s. v. — Standerhejs
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ningen afsluttedes under de festligste Former. 
Hertil bidrog den af Festudvalget arrangerede 
Dansemusik. Der blev danset og traadt over 
Tæer som aldrig før, og »Henry« havde 01 
til langt ud paa Aftenen. Red. 

Nye Medlemmer 
L SiamMIØ, Seilfocminfy 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl 
Forening til Optagelse: 

Akitive: 
Henry Vilhelm Nielsen, Strickersvej 2, 1. 
Karl Marius Petersen, Østrigsgade 55, 1. 

Passive: 
August Erland Hansen, Prinsessegade 67, 
Karl Aage Aledander Torp, Valborg Allé 30. 
Oliva Johanne Petersen, Strandlodsvej 61. 

Havef. »Aabo« 39. 
Grethe Tove Petersen, Strandlodsvej 61, 

Havef. »Aabo« 43. 
Haakon Pedersen, Lybækgade 6 A, 4. 
Erna Larsen, Gullfossgade 5, 5. 
Poul Hansen, Trojavej 4. 
Else Pedersen, Østrigsgade 3, St. 
Ellen Thode, Drogdensgade 5, 2. 
Sv. Aage Damsbo, Nyrnberggade 16, St. 
Jørgen Volmer Dolin, Nyrnberggade 30, 2. 
Harry Emanuel Sørensen, Lindgrensallé 4, 1. 
Jørgen Poulsen, Vermlandsgade 72. 
Sofus Schmidt, Amagerbrogade 139, 2. 
Sofie Hempel, Ny Fløng Hedehusene. 
Axel Bech Laursen, Mellemforts Allé 8. 
Børge Zieler Nielsen, Amagerbrogade 230, 1. 
Ethel Hansen, Vardegade 21, Mezz. 
Andreas Petersen, Englandsvej 393. 
Poul Christian Hansen, Bredegrund 7. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af »S S F«. 
Protest skal skriflig tilstilles Bestyrelsen senest 14 

Dage efter Offentliggørelsen). 

ANGAAENDE 
MEDDELELSER 

OM NYE 
MEDLEMMER 

I Følge vore Love offentliggører vi troligt 
Ansøgninger om Optagelse i Foreningen, 
ligesom Optagelsesblanketter opslaas i Klub
hus eller Udhængsskab Altsammen er jo for 
at sikre Medlemmerne en Tilgang af nye 
Medlemmer, som de selv ønsker optaget i 
Foreningen. Men jeg er bange for, at I tager 
jer dette Ansvar for let. Det sker stadig, at 
der slipper en eller anden ind, som straks be
gynder at drive Erhverv. Jeg maa her paa 
det kraftigste opfordre alle, der er Medlem 
af Sundby Sejl-Forening for Sejlsportens 
Skyld: Vær vaagen, sig til i Tide, gør Besty
relsen opmærksom paa Navne i Optagelses-
listen, som I har mindste Formodning om er 
uheldige. 

Det er et Spørgsmaal, om vi ikke ved første 
Lejlighed bør se lidt paa vore Love angaaen-
de Optagelse af nye Medlemmer, selv om 
disse Love er ganske nye. Det er jo engang 
saadan med Love, at naar de skal bruges, 
viser der sig altid Huller. F. Eks. synes jeg, 
det er galt vi ikke har faaet en Aldersgrænse 
for aktive Medlemmer. Der er intet til Hinder 
for at optage 10—12 Aars Drenge med eget 
Fartøj. Bestyrelsen har været ude for dette 
Tilfælde allerede nu. Personlig mener jeg og-
saa, at vi skal indføre Proponering igen. Evt. 
med den Tilføjelse, at kun Medlemmer med 
f. Eks. 5 Aars Medlemsskab kan proponere 
nye Medlemmer. Som Optagelsen foregaar 
nu, er det for let. Det er ikke bare Tale, men 
Virkelighed med disse Personer, der srøger 
ind til os for den billige Bajers Skyld. Det er 
umuligt for Bestyrelsen at stoppe alt uønsket. 
Lad os et Øjeblik se paa, hvor forfærdelig 
enkelt det er at snige sig ind i Dag. Fredag 
Aften møder en Person op hos Kassereren 
og ønsker at blive Medlem. Han betaler, ud

fylder et Skema, og Bestyrelsen modtager 
senere sammen med alle I andre et tilfældigt 
Navn med Adresse, ingen har sagt god for 
Manden, vi har ganske vist nu lavet nogle 
skrappe Optagelseskemaer, hvorpaa et nyt 
Medlem underskriver paa, at det er for Sejl
sportens Skyld han indmelder sig, men allige
vel. — Der er her blot tilbage endnu at sige 
til vore Medlemmer, vær opmærksomme og 
følg med i Medlemslisten, og lad os saa 
snarest faa ændret det, som er galt. Red. 

En Sejlerhilsen 
fra Aarhus 

Vort tidligere Medlem og Medarbejder ved 
Bladet, Viggo R Nielsen, som nu bor i Aar
hus og selvfølgelig her har faaet sig et nyt 
Skib, sender i det følgende sine gamle Sejl-
sportskammerater en lille Hilsen fra Aarhus: 

Saa staar Solen atter højt paa Himlen og 
lokker Sejlerne ud paa Sund og Bælt, langs 
Kysterne i Bugter og Vige, ja alle Steder, 
hvor man kan faa blot en Tomme Vand 
under Kølen. Og saa opdager man, at det er 
i Grunden rasende ligegyldig hvor i Danmark 
man sejler, blot vi kan faa Lov at slippe For
tøjningen og komme ud og prøve, hvorledes 
Sø og Vind, Baad, Sejl og Ror og een selv 
kommer til at virke sammen i et samlet Hele. 
Saa bliver man fri paa Sjæl og Legeme og 
Hverdagens smaa og store Besværligheder 
bliver ladt tilbage ved Landgangsbroen for
svarlig bundet med et dobbelt Halvstik. 

Aarhus Bugten er herlig at sejle i, skønne 
Naturomgivelser og altid aabent Vand, men 
een Ting mangler der, eller skal man sige 
flere af de smaa hyggelige Havne, Sundet er 
saa velforsynet med. Alle Week-end Ture 
gaar til aabne Strande, hvor der hist og her 
er en lille Bro, men i de fleste Tilfælde maa 
man bruge Jollen for at komme i Land. 

1 1 
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* Køb og Salg af £y>si$adtyu 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 

/ føn« /£c det Ud 

A l\ BaadebyggerietpaaSdr.Plads 

/ / \ udfører alle Ændringer og 

/ / \ Reparationer godt og billigt. 

~ O.Rasmussen,Milanovej6 
1 1 
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* Køb og Salg af £y>si$adtyu 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 — — -
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Selvfølgelig har ogsaa det sin Charme at 
ligge et Stykke fra Stranden og høre Fugle
sangen og Suset fra Bøgeskoven, men i Til
fælde af at Vinden blæser op saadan hen paa 
Natten, kommer vi uvilkaarligt til at tænke 
paa en af de smaa lune Havne i Sundet, hvor 
Baaden kan ligge sikkert og velfortøjet selv 
i en Brandstorm. 

Sæsonens første Week-end Tur gik til Kne
bel Vig, der ligger dybt inde i Aarhus Bug
ten, med de berømte Mols Bjerge paa de tre 
Sider af Vigen og en ganske smal Indsejling 
fra selve Bugten, nærmest som Indsejlingen 
til Sundby Havn. 

Ud fra Land gaar der en bred Anløbsbro 
med Spor til en lille Transportbane, som før 
blev flittigt benyttet af Molboerne, naar de 
lastede Skibene med Fragt til Aarhus. Nu 
bliver Broen mest benyttet af Lystsejlerne, 
der helst vil have en saa god Forbindelse 
med Land som mulig. Den første, der sprang 
i Land, da vi ankom, var »Skibsdrengen«, 
han skulde hurtigst muligt op og se at finde 
Klaus Fup og Jesper Plyshat og de andre 
Originaler derovre fra. Han blev jo lidt skuf
fet, da deres Udseende ikke helt svarede til 
hans Forventninger. 

En Spadseretur op mellem Mols Bjerge er 
en Oplevelse. Der er baade Runddysser og 
Kæmpehøje og den berømte Ting-Slugt, en 
dyb Kløft mellem to Bakker, hvor Molboer
ne i gamle Dage holdt Tinge og Raad, naar 
nogle af de store Problemer gik i Knude for 
dem, hvad der jo siges hændte temmelig tit. 

Week-end Turene kan ellers varieres med 
at tage til Vosnæs Vig, Kalø Vig, Kongsgaar-
den i Ebeltoft Vig, Ebeltoft og Hou, de to 
eneste Byer, hvor der findes Havne. 

Pinseturen gaar i Aar til Hou, hvor samt
lige Aarhus Klubbers Baade deltager, saa i 
de to Dage bliver den lille Havn proppende 
fuld af Baade, saa fuld, at de sidst ankom
mende maa fortøje paa den udvendige Side 
af Havnen til selve Molehovdeet. — Hou 
Havn er rystet flere Dage efter en saadan In
vasion og Byens Gader er saa overfyldte, at 
Byens Indbyggere maa holde sig inden Døre 
for at give Plads til »Søens vilde Horde«. 

Sommerferien kommer til at foregaa inden
for det begrænsede Omraade, der er givet 
os at sejle i, og som strækker sig fra Aarhus 
ind i Kalø Vig og Ebeltoft Vig, Gaasehage 
til Samsø, Vestkysten af Samsø til Kolby 
Kaas, sydpaa til Kolding Fjord og tilbage til 
Aarhus, og dermed maa vi være tilfredse. 
Her i Aarhus maa vi jo sejle hver Dag og 
Natten med om det skal være, det er jo store 
Ting i Forhold til hvad S. S. F. maa, men gid 
den Tid snart maa være inde, da man kan 
færdes hvor man vil i vore hjemlige Farvande, 
og atter møde alle de forskellige Klubstan
dere, naar man er ude paa en Ferietur. 

Viggo R. Nielsen. 

Medlem af Sejlklubben »Bugten«, Aarhus. 

7̂# 
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Foreningen vil i Aar efter et Par Sæ
soners Forløb atter arrangere en Fæl-
lestur i Pinsen. Vi indbyder alle Motor
folk saavel som Sejlerne. Motorfolkene 
om Bord i Baadene eller med Motor
toget til Rungsted, hvor de kan slutte 
sig til Sejlerne og sammen med dem 
tilbringe en fornøjelig Søndag. Des
værre kan vi ikke opgive Togtider her, 
da D S B først udsender sin nye Køre
plan efter den 4. Juni. 

PROGRAM FOR TUREN 

der gaar til Rungsted: 

LØRDAG: Sejlerne tager af Sted i 
Dagens Løb. 

LØRDAG AFTEN: Ankomst af de 
forskellige — Fartøjer. Sjov paa 
Kajen og i Baadene. 

SØNDAG MORGEN: Pinsesolen dan
ser, Motorfolkene starter fra Kbh s 
Hovedbanegaard. 

SØNDAG FROKOST: Der spises i 
Fartøjerne eller man slutter sig til 
de med Toget ankomne, der ifølge 
Værten er hjertelig Velkommen 
med Madkurven i hans skygge
fulde Have. 

SØNDAG KL. 1 samles alle i Havnen, 
herfra foretages en Fodtur gennem 
Skoven med højt Frokosthumør 
plus diverse Skæg og Ballade. 

SØNDAG KL. 4 arrangerer Forenin
gen gratis Kaffebord paa Kroen. 

SØNDAG AFTEN arrangerer For
eningen stort Pinsebal paa Hotel
let. 

MANDAG MORGEN: Ro i Havnen, 
gaa stille, der soves ud, lidt op ad 
Dagen afrejser hele Flaaden til 
København. 

Gør noget for 

M E D L E M S B L A D E T  

Kan du ikke skrive, saa kan du maaske 

fotografere? Vi ønsker nogle gode Billeder 

fra Pinseturen, Red. 

Fra Bestyrelsen j 
Bestyrelsen har konstitueret sig efter Gene

ralforsamlingen: 

Formanden: L. Henriksen. 

Havneudvalg: H. Sørensen og C. P. Finne. 
Marketenderiudvalg: A. Jensen og Svend 

Aa. Rasmussen. 

Sejladschef: Sv. Aa. Larsen. 
Kapsejladschef: Erik Nilsson. 
Sekretær: I. C. Petersen. 

Formanden L. Henriksen og Sekretæren 
I. C. Petersen indtræder i Festudvalget sam
men med Munch-Jørgensen og Ole Petersen. 

• 

Paa given Foranledning erindres vore Med
lemmer om Forbudet mod at forhandle Ro-
joller og lign. uden straks at meddele herom 
til Politiet. 

• 
Søm! Søm! Er der ikke et Par gode Med

lemmer, der har Forbindelser. Bestyrelsen har 
allerede nu sikret Foreningen det nødvendige 
Tømmer til de fortsatte Broarbejder til Efter-
aaret, men den er gal med Sømmene. Det er 
4 og 5 Tommer Søm, der skal bruges, saa 
hvis der skulde være »nogen som ved noget« 
beder vi dem lade det gaa videre til Plads
manden. 

• 
Havneudvalget har faaet overdraget at sør

ge for Rydning af Ophalingspladserne. 

• 
Forbudet mod Forhandling til Ikke-Med-

lemmer i Klubhuset skærpes nu, og paa For
langende maa Medlemskort forevises. 

• 
Der bliver snart opstillet en Skraldebøtte 

med Laag til Affald for Enden af hver Bro, 
de er i Arbejde. 

AMAGE Y&KERI 
HALLANDSGAOE TLp AMAGER 

dtytify fyuloUmeci'' 

C A R L  N I E L S E N  
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»Vi kommer lige fra Svendborg av — 
Go'daw — Go'daw — Go'daw«... med højt 
Humør og ovenstaaende Vise gik denne Ud
flugt fra Morgen til Aften og den halve Nat 
med. 

Det blev en mægtig Tur. Vejret var rart. 
Solen var fremme. Det regnede kun lidt. Det 
blæste naar vi skulde sejle. Kort sagt, alt var 
lagt fint til rette af Arrangørerne. Kun syntes 
jeg, at man burde have ventet med at tjære, 
men det var maaske ikke for Lystsejlernes 
Skyld? Ja og saa Gaaturen til Vedbæk. Jeg 
har Vabler under Fødderne endnu. Men hvor 
var det sjovt alt sammen. Skæg og Ballade 
lige fra vi kom til vi atter drog afsted. 25 eller 
30 Fartøjer var der vist fra Foreningen, det 
er nu ikke let at opgive det helt rigtige Tal, 
for der blev sejlet frem og tilbage i Havnen i 
de 3 Dage, vi var der, alt efter som Vinden 
drejede. Hvad vi bestilte? Jo, se først sku' jo 
al Tjæren af Dækket igen, det havde vi hur
tig faaet fra Bolværket ned paa Skibet. Saa 

* 
5  *  R U N G S T E D  

blev der spist, der var baade Snapse og 01 i 
Skibene, saa gik vi Tur, saa vækkede vi dem 
der var gaaet til Køjs o. s. v. 

Næste Morgen, to og en halv Mil efter 
Morgenbrød, Bajer paa Kroen, Morgenkaffe, 
Frokost- og Middagsmad og 01 og Snaps og 
01. Travetur til Vedbæk, trætte og svedige 
ankom vi og ventede en straalende Velkomst 
hos »Sundet«, men det var altsaa »ned i 
Kælderen« for de havde vist glemt vi var 
inviteret. 

Naa, men vore flinke Piger bankede til 
Gengæld »Sundet«s Piger, og saa tog vi 
Toget hjem til Foreningens »Fælles Kaffe
bord«. 

3 skønne Damer spillede op til Dansen, og 

Det er nu slet ikke saa daarligt at være Lærer 
for Damernes Øvelsessejlads. 

Havneejer Hans Sørensen køres bort af en 
Sejler uden Hoved efter en af Frokosterne. 

Duran begyndte en »Forkert om«, der vare
de til Kl. 12 Midnat. 

De mange Rejsende med Toget sluttede sig 
hurtig til de Sejlende, og det blev en mægtig 
Aften. Behøver jeg at fortælle om, at Poul 
Larsen sang. Da vi blev smidt ud, gik vi lige 
ned i Havnen og Ballet fortsattes til Tonerne 
af Ove Lunds Trækharmonika med »Velkom
men lige fra Svendborg av« under skrap Be
vogtning af Politiet med skarpt i Bøsserne. 
Naa, men alting fik en Ende, og da vi havde 
sovet et Par Timer, var der den dejligste Med
vind til at sejle hjem med. Dem, der sov for 
længe, fik Kryds og Byger, men saa kan de 
jo lade være med at drikke, dem der ikke 
kan taale det. Mange af os sluttede af hos 
Henry, der straalede som en Pinsesol oven 
paa Hviledagene. 

Tak for Turen — mere af den Slags. 

Reporter. 

f««-

(SØNDAG 
DEN 

25. JULI l J 

Foreningen afholder sin aarlige Havnefest Søndag den 25. Juli 

med Udfoldelse af hele det sædvanlige store Festarrangement 

Se Opslag herom. 

NB. Kun Paarørende til Foreningens Medlemmer tilstedes Adgang til Havnen. 
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Fortalt af 

vore Revuers 

1. Kraft 

POUL LARSEN 

ed W. Baaden „Chris" 

til Vordingborg og 

tilbage til Holbæk med 

Havliten „Nordvest" 

Aar 1943 

Jeg var lige ved at indaande Morgenkaffen, 
da Telefonen ringede. »Hvem mon det kan 
være«, tænkte jeg, idet jeg tog Røret. 

»Hallo, træffer jeg Poul hjemme«. 
»Ja, det gør du«. 
»Vil du med til Vordingborg med W-Baa-

den »Chris«, saa skal du skynde dig«. 
»Hov, hov, vent nu lidt, jeg maa lige blive 

lidt fortrolig med Tanken«. 
Vejret var graat, og Regnen silede ned. 

Vinden var stik »Sydvest«. 
Forslaget tiltalte mig alligevel, og da jeg 

havde hele Ugen fri, slog jeg til og lovede at 
møde nede i S.S.F.s Havn saa hurtigt som 
muligt, men først skulde Sejltilladelse bevil
ges inde paa Politigaarden, og det blev den. 

En stor Madknude samt Reservekluns m. m. 
havde Mor ordnet i Mellemtiden, og Kl. ca. 
11 stod jeg nede ved Midterbroen, hvor 
»Chris« laa fortøjet med Sejlene oppe, og 
hvor Bjørn ventede utaalmodigt. 

Maa jeg lige præsentere: Bjørn Olsen er 
Baadebygger i Præstø og ivrig Kapsejler. 
Han havde været herinde til Kapsejlads med 
Ejeren, Fabrikant Hansen fra Vordingborg, 
hvorefter Bjørn skulde sejle »Chris« hjem. 

Provianten var i Orden — ogsaa den fly
dende — men med Tobakken var det ikke 
saa godt, vi havde kun een Pakke Tobak til 
to Mand. Dog forbarmede Henry sig over os 
og overlod os venligst hans Julecigaretter, 
20 Stk. »Broadway«. 

Efter et hastigt Farvel til Venner og Be
kendte lettede vi og stod sydpaa med Kurs 
mod Kastrup Knæ. Vindestyrke ca. 5. »Chris« 
er en hurtig Baad og efter en Times Sejlads 
var vi paa Højde med Dragør. 

Det var imidlertid holdt op med at regne, 
men Vand skulde vi have, og da vi skulde 
have et langt Kryds ind i Køge Bugt, fik vi 
ogsaa saa rigeligt, at vi maatte pumpe flere 
Gange. Da vi havde krydset i ca. 4 Timer 
paa det tilladte Omraade, slækkede vi ud paa 
Skøderne og for en fin halv Vind satte vi 
Kurs mod Stevns. 

Det var godt hen paa Eftermiddagen, da vi 
rundede Pynten, og uden særlige Hændelser 
lob vi ind i Rødvig Havn. Vi var rørende 
enige om, at en rigtig stor Bøf ikke var at for
agte, hvorefter vi gjorde klart Skiv samt gjor
de Toilette. Efter at have afgivet vort Felt-
raab, som lød: »01« — bestilte vi to store 
Bøffer. »Beklager meget«, sagde Tjeneren, 
»det er kødløs Dag idag, men vi har fine 
Rodspætter«. Det bestilte vi, og de smagte 
ogsaa. Umh! Umh! samt diverse (Aalborg). 

Efter en Runde i Havnen gik vi til Køjs, 
idet vi vilde lette, saasnart det lysnede. Væk
keur behøvede vi ikke, da Sildebaadene kom 
ind om Morgenen og lavede et farligt Spek-
takkel. 

Onsdag Morgen: 
Vinden var i Nattens Løb trukket vestover, 

men havde samme Styrke, og da vi havde 
hentet Passene, lettede vi og satte Kurs mod 
Bøgestrømstønden, og uden særlige Hændel
ser løb vi ind i Kallehave Havn, hvor vi for
tøjede Kl. ca. 2. 

M 

O 

I Dag havde vi Lyst til Biksemad med 
Spejlæg, men forinden maatte vi under kyn
dig Behandling af en Barber. Klokken var 
imidlertid blevet mange, hvorefter vi, saasnart 
vi havde spist, lettede og begyndte at krydse 
vestover igennem Bøgestrømmen og under 
den nye Mønbro, som stærkt nærmere sig sin 
Fuldendelse; de manglede kun at forbinde 
nogle faa Meter i Midterbuen. 

Efter et raskt Kryds med mange Vendinger 
naaede vi Vordingborg, hvor vi fortøjede ved 
Sejlklubbens Bro. Bjørn ringede til Ejeren og 
anmeldte vor Ankomst. Lidt efter kom Ejeren. 

I Mellemtiden .havde vi sludret med en 
Mand, Hr. Hammer, som havde solgt sin 
Baad (den velkendte Havlit »Nordvest« som 
de fleste kender i S. S. F) til Holbæk, men 
han kunde ikke selv afse Tid til at sejle den 
derop, og han kunde heller ikke faa nogen 
anden til det. Han spurgte derfor, om Bjørn 
kunde sejle den til Holbæk. Det kunde han 
ikke, idet Pligterne kaldte derhjemme. Der
efter tilbød han mig Tjansen, og da Honora
ret var godt, slog jeg omgaaende til, saafremt 
den fornødne Sejltilladelse blev bevilget, og 
det blev den. Efter at have fortæret noget 
lækkert Smørrebrød ude hos Hr. Hansen, 
overnattede jeg hos Hr. Hammer, dog først 

efter at have sagt Farvel til Bjørn. 
Om Morgenen stod Kaffen parat, og Hr. 

Hammers elskværdige Frue havde smurt en 
mægtig Pakke Klemmer, Pandekager og 
Æbler, ja om det saa var Feltraabet, saa 

manglede det ikke. Efter at have læsset alle 
Grejerne paa Cyklen, begav vi os af Sted til 
Sejlklubbens Bro, hvor »Norvest« laa for
tøjet. Vi fik hurtig slaaet Sejl under og efter 
at have sagt Farvel, stak Hr. Hammer mig en 
ægte Pakke Cigaretter (Luky Strike), og nu 
stod jeg ud paa den ensomme Sejlads, som 
skulde gøres paa fire Dage, og forsøgte at 
gøre mig det behageligt med et Par Red
ningsveste samt fik Ild paa en Cigaret; Æb-
blerne skulde ogsaa smages. 

Kommet godt klar af Vordingborg friskede 
Vinden, og nu gik det med god Fart ned 
gennem Bøgestrømmen. Paa Højde med 
Langø Vrid friskede Vinden yderligere, saa 
det kneb for »Nordvest« at føre fuldt, og 
samtidig tog den Vand ind i Læ. Lige før 
Kallehave kom der nogle haarde Rivere fra 
Nordvest, saa jeg valgte at gaa ind til Molen 
for at rebe 3 Omgange. Samtidig strøg jeg 
Fokken, idet den kun vilde blive til Besvær, 
naar jeg skulde krydse op forbi Nyord. 

Fra Kallehave holdt jeg over mod Nyord. 
Vinden stod meget ukonstant med mange 
haarde Rivere, som rejste en meget skrap Sø. 
Jeg havde ogsaa for meget Sejl paa, saa jeg 
besluttede at anløbe Nyord Havn for at rebe 
samt for at skaffe, da jeg havde faaet gluben
de Appetit. 

Efter et Besøg hos Købmanden, hvor jeg 
indtog et Par Forfriskninger, stak jeg atter 
tilsøs, og uden særlige Hændelser løb jeg ind 
i Rødvig Havn om Aftenen, hvor en mægtig 
Bøf oppe paa Kroen vederfaredes Retfærdig
hed. Jeg gik tidlig til Køjs og sov, indtil jeg 
vaagnede ved Fiskerbaadenes Tøf Tøf Fredag 
Morgen. 

Vinden var frisk med Styrke ca. 6—8, og 
med 3 Omgange paa Bommen og uden Fok 
gik det rask ud af Havnen og nord paa. Efter 
at have rundet Stevns Fyr skar jeg godt op 
ind i Bugten, da det var forbudt at sejle tværs 
over Køge Bugt. Efter ca. 1 Times Sejlads 
Bidevind slakkede jeg ud paa Skøderne og 
holdt Kurs paa Kallebod syd, og efter ca. 2 
Timers Sejlads sattes Kursen paa Dragør For
tet. Det friskede nu mere op, og da Vinden 
nu var ret agten ind, skulde der passes sær
lig paa Styringen for ikke at bomme; en hur
tigere Sejlads kunde man ikke ønske. Klok
ken ca. 1 rundedes Dragør Fortet, og snart 
skimtedes det hjemlige Farvand ved Sundby. 
En Kop varm Kaffe samt et lille Hvil var 
ikke af Vejen, saa jeg lob ind i S.S.F.s Havn, 
hvor Henry straks serverede det videre for
nødne samt 1 Pakke Tobak. Efter et Ophold 
paa 40 Minutter lettede jeg igen og løb ind i 
Snekkersten Havn lige før Mørklægningen. 

Efter at have gjort klart Skiv gik jeg op 
for at skaffe, hvorefter Turen fortsattes de 
3 km ad Strandvejen til Helsingør. Det var 

en herlig Gaatur, og en Oplevelse var det, da 
alle Lysene blev tændt hinsidan i Helsing
borg. 

4 m Vind fra N.V. satte fuld Sejl, da jeg 
løb ud af Havnen gjorde Havnefogden mig 
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opmærksom paa, at der gik en Nordenstrom 
paa ca. 3 sm. Saa der var noget at glæde sig 
til. Det gik derfor ogsaa langsomt med at 
runde Pynten ved Kronborg, og da det ende-
Kg skete, lagde »Nordvest« pludselig Øret til, 
og nu gjaldt det bare om at bjerge Højde. 

Vinden friskede mere og mere, saa jeg 
maatte rebe 3 Omgange, og samtidig rejste 
Søen sig, og længe varede det ikke,, førend 
jeg var gennemblødt. Efter at have krydset i 
ca. 3 Timer, saa jeg pludselig i Læ to Rækker 
sorte Bøjer. Det var det udlagte Netspærring 
fra Danmark til Sverige. Jeg stod ned langs 
med Bøjerne og gik indenom inde ved Land. 
Ca. Vi sm fra Hornbæk kom der nogle kraf
tige Vindstød, saa jeg maatte slække paa Skø
det; samtidig hørtes en uhyggelig Lyd, det 
var Storsejlet, der var revnet ude fra Agter
liget over den nederste Sejlpind og ca. % m 
ind, hvor Revnen stødte paa Syningen til 
Sejlpinden. Da jeg paa dette Tidspunkt var 
inde under Land, var det nogle spændende 
Minutter. Ankring kunde der ikke være Tale 
om. Jeg havde to Ting at vælge imellem, en
ten at fortsætte eller ogsaa at gaa tilbage til 
Helsingør. Jeg valgte det første og stak godt 
ud til Søs. Søen var paa dette Tidspunkt ret 
høj, og »Nordvest« maatte tage adskillige 
Pøse Vand indenbords. Nu var der god Høj
de, hvorpaa jeg vendte og stod indefter, men 
i Vendingen fortsatte Revnen med et Knald 
helt ind til Masten, og nu begyndte en spæn
dende Sejlads med venstre Haand paa Ror
pinden og højre Haand i Underkanten af det 
skørnede Storsejl, men heldigvis havde jeg 
faaet saa meget Højde, saa jeg lige kunde 
lægge Hornbæk Havn op (Ih, hvor det let
tede). 

Vel fortøjet gik jeg straks igang med at 
-tørre Sejl og hive alle Grejerne op til Tør
ring paa Kajen samt lænse 63 Pøse Vand ud. 

Da det gamle Storsejl var blevet tørt, slog 
jeg det under, men der kunde ikke være 
Tale om at sejle videre den Dag. Resten af 
Dagen gik med Besøg hos Familie i Nabo
laget samt hos Barberen. 

Søndag Morgen blev jeg vækket af den 
vagthavende Betjent. Han oplyste mig om, 
at Vinden var sprunget om i Nordøst, og nu 
var der en Herre, der fik travlt med at kom
me ud af Soveposen og op til Bageren, hvor 
jeg købte 8 Basser. Derefter satte jeg fuldt 
Storsejl samt Genuafok. Vindstyrke ca. 4. 

Da Gilleleje var rundet, fik jeg den herlig
ste rumskøds Sejlads lige til Hundested, hvor 
jeg skulde anløbe for Kontrol, og nu stod 
det kun tilbage at sejle ned til Isefjorden til 
Holbæk. Søkort over Fjorden havde jeg ikke, 
men oppe i Politivagten havde de et slaaet 
op paa Væggen, og ved Hjælp af et Stykke 
Sejlgarn regnede jeg Kursen nogenlunde ud. 

Var de foregaaende Dage temmelige an
strengende, var denne herlige Tur fra Hunde
sted til Holbæk rigelig Anstrengelserne værd, 
med Vinden agten for tværs, fulde Sejl, Sol 
og blaa Himmel, ja, og saa de skønne Omgi
velser, ned forbi Ourø og Bramsnæsvig; 
denne Sejlads vil jeg sent glemme. 

Kl. 5 anløb jeg Holbæk og sammen med 
den nye Ejer, var jeg inviteret over i Tøm
merhandler Hansens smukke Javl »Vivid«, 
hvor vi havde en rigtig Skipperaften, godt 
med Historier samt hele Viserepertoiret, men 
Pligten kaldte og Kl. ca. 10 skulde jeg med 
Tog til København, hvortil jeg ankom dyg
tig træt, men med en Tur som havde givet 
baade Glæde og Erfaring. 

Den nye Ejer, Hr. Johansen, tog det fint 
med Hensyn til Storsejlet; det kunde repare
res ved at sætte en ny Bane i. 

Og hermed slutter Beretningen om, hvor
dan jeg fik sejlet det gale af mig i Aaret 1942. 

The singing Sailor. 

KASSERERENS Adle{de. 

overtages fra 15. Juli af Sekretæren J. C. 
Petersen, da Kassereren indtil Aarets Udgang 
af Helbredshensyn har anmodet om en Hvile
periode. 

Petersens Adresse er: Østrigsgade 31, 1. 

med Henblik paa Damerne 

Efterfølgende, som man vel rettere burde 
kalde 12 gode Raad, — Overskriften skyldes 
Redaktøren, der mente, at den i den anførte 
Form bedre vilde tiltrække sig Læsernes Op
mærksomhed, — har vi fundet i det engelske 
Tidsskrift »The Motor Boat« for den 8. Juli 
1938. 

Da vi gaar ud fra, at Raadene maa antages 
at være til Nytte og Glæde for største Delen 
af Bladets Læsere, om ikke i Dag, saa naar 
Sejladsen igen bliver givet fri, bringer vi dem 
her i Oversættelse, saa at De vil være i Stand 
til, saafremt De skal have Tante Mathilde 
eller Kusine Petra med ud at sejle, at sende 
hende en Afskrift i Forvejen. 

1. Vær ikke bange for at tage et Nap med 
fordi De vil faa snavsede Hænder af det. 
De bliver alligevel snavsede. 

2. Gaa ikke om Bord iført Selskabskjole. 
Primus og Stegepande forliges ikke godt 
med en saadan i et snævert Rum, og det 
er ikke nogen behagelig Død at brænde 
ihjel. Desuden kunde Baaden tage Skade 
ved Branden. 

3. Glem ikke at tage et Stykke varmt Over
tøj med; det kan være temmeligt køligt 
paa Vandet selv om. Sommeren, og selv 
om Skipperen vil laane Dem sin eneste 
Sweater for at være hensynsfuld mod sin 
Gæst, vil han ikke synes bedre om Dem 
af den Grund. 

4. Lad være med at surmule over, at Skip
peren ikke vil forlade sit Rat for at kigge 
paa de søde smaa Maager. Der er Mulig

M. H. KRAUSE % 
Uce ag, T-Uté>cUo>nde>t 

Filialen: Strandlodsvej 63 

Telefon Amager 9816 
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(HOLZAPFEL) A-S 
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T l f .  C .  5 6 0 1  -  A m  g .  1 4 8 3  

* Køb og Salg af jCtyslfadtyu 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
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POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 

/ Tal med os om det 
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hed for, at hvis han gjorde det, vilde 
Baaden løbe ind i en Oceanliner eller i 
en Kulpram. 

5. Fortæl ham ikke, at han ligner en Aand, 
efter at han har hrugt Vi Time til at rode 
med Motoren. Uden Tvivl ved han det 
godt. Prøv i Stedet at rose ham for hans 
mekaniske Snille. 

6. Forvent ikke, at Skipperen skal udføre 
alt forekommende Arbejde og samtidig 
sejle Baaden. Hvis De tilbyder at tilbe
rede et Maaltid og vaske op bagefter, kan 
det være, De til Gengæld kan faa Lov 
til at styre lidt. 

7. Smør ikke Vi Dusin papirtynde Stykker 
Smørrebrød i Forventning om, at de vil 
tilfredsstille 2 eller 3 sultne Mandfolk. 
Skær dem tykke, og bliv ved at smøre 
løs. 

8. Lad være at kalde Kabyssen for »Køkke
net« eller »det sjove lille Rum«. De vil 
blive overrasket over, hvor meget der kan 
præsteres der, naar De lærer det at kende. 

9. Spild ikke det ferske Vand. Husk, at 
Baaden ikke ved en direkte Rørledning 
staar i Forbindelse med Vandværket, og 
at intet forøger ens Tørst som en tom 
Vandtank. 

10. Lad være at give Skipperen Skylden, 
hvis det regner eller blæser. Muligvis 
hader han det lige saa meget som De selv. 

11. Insister ikke paa at stille Radioen ind paa 
et udenlandsk Danseorkester, naar Skip
peren ønsker at høre Vejrberetningen. 
Der kunde være Stormvarsel, og det kan 
være ubehageligt senere, hvis han ikke 
har hørt det. 

12. Og til Slut, hvis De er ængstelig for 
Deres Kjole, Deres Haar, Deres Teint 
eller for Deres Værdighed, saa bliv for 
Guds Skyld hellere i Land. 

fer '£idi ifimvk 

sOM HAVNEN 
Grunden til denne Artikels Fremkomst 

skyldes et Par alvorlige Forsøg paa at an
bringe ikke Lystfartøjer i Havnen i den for
løbne Maaned. 

Vi mener det maa have alle Lystsejleres 
Interesse at kende noget til de Forsøg, der 
stadig gøres for at omgaa vore Love. 

I Juni Maaned opstod Uoverensstemmelser 
mellem 2 Medlemmer, hvilket havde til Følge, 
at Bestyrelsens Opmærksomhed for navnlig 
den ene Part blev vakt. 

Det viste sig nemlig, at han var indregistre
ret som alm. Erhvervsfisker, og nu laa med 
et regulært Fiskefartøj med Motor, Dam og 
alt det der i Havnen. 

Manden var Medlem, saa alt var tilsyne
ladende i Orden. Men Havneudvalget vilde 

ikke kendes ved Fartøjet og holdt paa, at det 
var aldrig godkendt til Optagelse i Forenin
gen. Manden maatte saa gaa til Bekendelse, 

i det Fartøj han var optaget med laa paa Land, 
og nu havde han forsøgt at udnytte sin Med-
lemsret som Lystsejler til at anbringe et 
Fiskefartøj uden om Bestyrelsen, uden at 
betale, kort sagt, regulært Omgaaelse af 
Lovene og Snyderi mod Kammeraterne. 

Det er en Selvfølge, at dette Forhold om-
gaaende er blevet rettet af Bestyrelsen,. Men 
tilbage er at tænke lidt paa, hvorledes vi skal 
undgaa den Slags, thi der viser sig stadig 
Folk, som vil prøve at omgaa Bestemmelserne. 

I Maanedens Løb var Havneudvalget ude 
for et Tilfælde af lign. Art. Her var det et 
tidligere Lystfartøj, som var ombygget til 
Erhverv. 

Manden udskyldte sig med, at han havde 
ikke selv gjort dette — næ! — det var en 
anden, som havde laant Baaden et halvt Aars 
Tid, medens han selv var syg. 

Vi kan ikke undlade at spørge Medlemmer
ne, om man stadig kan understøtte al den 
blaaøjede Snak om »en Ret Fisk« »Tidernes 
Ugunst« o. s. v., o. s. v.? 

Men tilbage til Spørgsmaalet. Hvad gøres 
der og hvad burde der gøres for at undgaa 
fremmede Fartøjer pludselig dukker op? 

Et saa store Foretagende, som Sundby Sejl-
Forenings Havn kan ikke i det lange Løb 
drives paa den Beregning, at eet Havneud
valgs Medlems faa Aftenfritimer skal dække 
al Administration. 

Nu har vi haft det Held at have Hans 
Sørensen i Havneudvalget gennem en længere 
Aarrække, og gennem hans Kendskab til 
Medlemmerne og deres Fartøjer været nogen
lunde sikret mod ubehagelige Overraskelser. 
Men selv Sørensen maa indrømme, at paa 
Trods af hans daglige Ture paa Broerne, og 
vor Formands mange Besøg i Havnen, saa 
viser der sig stadig noget utilladeligt. 

Saafremt det nuværende Arrangement med 
Pladsmanden som Havnefoged ikke bliver 
mere effektivt, tror vi, det maa komme dertil, 
at vi i Sundby maa have en rigtig Havne
foged i Lighed med, hvad der er Tilfældet 
alle andre Steder. 

Men indtil der kommer en Ordning i Stand, 
er det en god Idé, naar der dukker et Fartøj 
op ved ens Side som der er noget muggent 
ved, at bede om Fartøjets Optagelsesattest. 
En saadan skal nemlig ethvert Fartøj, der er 
kommet ind efter Optagelsesblanketterne blev 
ændret i April 43, være forsynet med. Red. 

K A P S E J L A D S  
1. Aufyout afy OMt. 12. Sejf/iiemLez 

Lukket Sejlads. Der maa være tilmeldt mindst 
15 Baade. Anmeldelsesfrist Tirsdag d. 27. ds. 

Præmieuddeling og Fest i Klubben. 

Se Opslag herom. 

Nye Medlemmer 
i StMidåy, SeilfMeHuiq. 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl 
Forening til Optagelse: 

Aktive: 

Driftsleder Willy Ejner Jørgensen, Spaniens-
gade 6. — Motorbaad »Sonja«. 

Maskinarbejder Jens J. W. Nielsen, Milosvej 
10. — Kragejolle »Wilia«. 

Former Hjalmar Kærgaard Jakobsen Bjerg, 
Nyrnberggade 10, 1. Kragejolle »Inge«. 

Stud. art. Mogens Pontoppidan, Islands Bryg
ge 3. — Kragejolle »Annie«. 

Vognmand Arthur Jensen, Bulgariensgade 6. 
Motorbaad »Katy«. 

Passive: 

Bent Poul Terkelskov, Kongelundsvej 18. 

Lærling Kaj Poul Ørsted, Østrigsgade 9. 

Fru Gudrun R. W. Hansen, Bremensg. 63, St. 

Korrespondent Poul Axel Mortensen, Nyrn
berggade 26. 

Bent Lorentzen, Albaniensgade 2, 4. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af »S S F«. 

Protest skal skriflig tilstilles Bestyrelsen senest 14 

Dage- efter Offentliggørelsen). 

Sejlsportskasketter / 
den helt rigtige 
køber man hos: 

Svind 0. Lauesen 
AMAGERBROGADE 122 

(Hj. af Englandsvej) 

$KIKJIM6EM 
haixan0s6ade tlf. amager v N9 11 4-372 „ 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 4 AUGUST 1943 2. Aarg. 

En Isefjordstur i 1943 ki^ÉSE 
Allerede tidlig paa Aaret var det blevet be

stemt: Sommerferieturen 1943 skulde gaa til 
Isefjorden. Oprindelig var der en 15 S. S. F. 
Baade, som vilde med. Men efterhaanden som 
Tiden nærmere sig, faldt dog flere fra af for
skellige Grunde. 

Gennemsejlingstilladelserne for hele Besæt
ningen blev let ordnet hos Søpolitiet, naar 
man blot i god Tid ca. 5 Dage før Afrejsen 
havde indleveret sine Papirer. Ja, i et enkelt 
Tilfælde blev det hele ordnet i Humlebæk 
paa en halv Time. 

Ved Afsejlingen fra København Lørdag d. 
3. Juli, var vi 8 Fartøjer — Spidsgatterne 
»Laila«, »Maru« og »Argo«, Kutterne »Mari-
posa« og »Jente« og endelig Kragejollen 
»Mariane«. Søndag Morgen startede endvide
re de to Kragejoller »Ørnen« og »Rylen«, 
som efter vore Beregninger skulde samles 
med de øvrige i Hundested. 

Da Vinden i 14 Dage havde staaet NV, 
regnede vi med skiftende Vind til Turens Be
gyndelse, hvorfor vi optimistisk havde be
stemt det første Stræk til Helsingør. 

Imidlertid oprandt Dagen med nøjagtig 
samme Vindretning som hele den forudgaa-
ende Periode, derfor blev det os hurtigt klart, 
at Kryds til Vedbæk var nok for Lørdagen. 
Lørdag Aften laa alle, med Undtagelse af 
»Argo« som var gaaet til Rungsted, i Vedbæk. 

Søndag Morgen var Vejret smukt med Sol 
og let Brise, hvilket vi siden hen ikke blev 
forvent med. Pladsmand Madsen med »Maru« 
var tidlig paa »Stikkerne« og allerede Kl. 6 
stak han af mod næste Maal, Gilleleje. En 
Times Tid senere lettede »Mariane«, som 
skulde anløbe Humlebæk paa Vejen for at 
ordne en Gennemsejlingstilladelse. Ved 8-
Tiden var alle paa Vej til Gilleleje, men 
nogen Føling mellem de enkelte Fartøjer var 

der ikke paa Grund af den spredte Start. Vi 
havde behageligt Vejr i Sundet, men saa snart 
vi havde rundet Kronborg, var det sket. Høj 
Sø, Vind og Strøm imod samt byget Vejr. 
I Eftermiddagens Løb blev det til en lille 

Storm med høj Sø og hele Sundby Flaaden 
blev stærkt splittet. »Mariposa« og »Jente« 
gik straks ind til Hornbæk. »Mariane« for
søgte at følge med til Gilleleje, men maatte 
vende og gaa tilbage til Hornbæk. »Maru«, 
»Argo« og »Laila« naaede alle frem til Gille
leje. »Laila« havde desuden bjærget en Kut-

Udsigt over Isefjordshavnen, Eiby. 

ter med ind, som laa og huggede i den haar-
de Sø med knækket Mast. 

Mandag gav ingen Ændring i Vejret. Stærk 
Blæst, høj Sø og kraftige Byger, slet ikke 
Vejr til Lystsejlads. Vi forholdt os da ogsaa 
i Ro i Hornbæk saavel som i Gilleleje. Ved 
Hjælp af den elskværdige Politivagt i Hav
nene, lykkedes det os at holde Forbindelsen 
vedlige. 

Tirsdag Middag aftog Stormen og »Mari
ane« afgik til Gilleleje for at mødes med de 
øvrige Sundby Baade. »Mariposa« og »Jente« 
vilde vente til Søen blev mere rolig. Imidler
tid var hele den indeblæste Lystsejlerflaade, 
ca. 25 Baade fra forskellige Klubber afgaaet 
fra Gilleleje mod Hundested. »Mariane« 
havde derfor at fortsætte, hvis den vilde sam
les med de øvrige i Hundested. 

Sent Tirsdag Nat omkring 1-Tiden i Mørke 
og Regn ankom »Mariane« til Hundested, og 

vi var nu 4 Sundby Fartøjer klar til at gøre 
Isefjorden usikker. 

Onsdag og Torsdag gav dog Anledning til 
nye Skuffelser med Hensyn til Vejret. Byger, 
Blæst og Regn. »Argo« sejlede dog afsted 
til Nykøbing, efter vi havde aftalt at mødes 
i Holbæk Lørdag. Vi tilbageblevne fordrev 
Tiden med at betragte Livet i den livlige 
Fiskerihavn, som Hundested er. Eller vi gik 
paa Jagt i Byens Butikker efter Fødevarer, en 
vanskelig, men ikke umulig Sport. Aftenerne 
gik med Udflugtsture til Lynæs og Besøg paa 
Kroen, hvor vi kun ku' faa lyst 01. Men saa 
blev vi ogsaa vrede og sejlede af til Holbæk 
næste Dag. 

Torsdag Nat kom »Ørnen« fra København, 
medens »Zenta« ankom fra sejrrige Kapsej
ladser fra Fredericia, og det var en hel præ
sentabel Sundby Flaade, der nu laa i Hunde
sted. Kutterne »Mariposa« og »Jente« mang
lede dog stadig i vort Selskab. Fredag spred
tes Feltet igen. »Zenta« skulde hjem til Kø
benhavn, »Ørnen« til Frederikssund, medens 
»Laila«, »Maru« og »Mariane« stævnede mod 
Holbæk. Her mødtes vi saa med »Argo« og 
havde en hel lille Fællesudflugt til den skøn
ne Strandpark. 

Søndag Middag Afgang til Ejby i Brams-
næsvig. Desværre var Vejret ikke just Som
merferievejr, medens vi opholdt os der. Ejby 
er ellers en særdeles køn lille Havn, og de 
Udflugter vi i samlet Trop foretog i Omegnen 
gav os nye Indtryk af denne Egns Skønhed. 
Faa Steder forekommer Skov og Sø, Bakke 
og Dal i en saa afvekslende Grad som netop 
her. Stedet kan absolut anbefales til nye 
Sundby Sejltogter. Naar det saa tilføjes, at 
faa Skridt fra Kajen springer det klareste 
Kildevæld ud af Bakken for Vandpaafyldning 
og Snapsafkøling, samt at der er baade 
»Brugs« og Brødudsalg, er Medlemmerne vel 
enig med mig, Stedet bør besøges. 

Vi blev i Ejby til Tirsdag, hvorefter hele 
Flaaden i forrygende Bygevejr med tiltagen
de Vinde stak til Søs mod Orø. Orø Havn er 
en kedelig Plads, og den bør kun anløbes i 
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Nødstilfælde. Der er langt til Drikkevand og 
Forretninger. Det er iøvrigt umuligt at faa et 
Anker til at holde i Bunden af den Havn. 
Uheldet vilde, at vi atter blæste inde her. Vi 
forsøgte et Par Udflugter paa Øen. Særlig 
spændende er der heller ikke oppe i Landet. 
Dog bødede det lidt paa Stedet, at alle vi 
Sundbyere blev inviteret til at bese en stor 
Mønstergaard. Det var virkelig morsomt at 
gaa omkring og se paa Høns, Grise, Køer, 
Heste og alt det der. Ja, og saa ligger der 
altsaa en god gammel Kro paa den 0. Hvis 
man er saa uheldig at hænge fast og skal ha' 
noget ud af Tiden. 

Torsdag Morgen ved 4-Tiden var Vinden 
flovet og »Maru« og »Mariane« listede af 
Sted mod Hundested, hvortil ogsaa »Laila« 
og »Argo« ankom omkring Middag. Det blev 
saa besluttet, at vi paa Grund af det ved
blivende kolde og ustadige Vejr skulde be
gynde Hjemrejsen samme Dag, og Vinden var 
fordelagtig for Sejlads Hundested—Gilleleje. 
Grundet paa Øvelsesskydninger i Kattegat 
var det dog forbudt at forlade Hundested 
før Kl. 17,30. Dette sidste havde til Følge, at 
Hundested Havn henimod Aften var fyldt af 
Lystsejlere fra alle Verdenshjørner, som kom 
ind for at ordne Papirer til Hjemrejsen, og 
laa som vi andre og lurede paa at begynde 
Hjemturen. Iblandt de mange som mødte op 
her var ogsaa »Mariposa« og »Jente« ligesom 
endnu et Par Sundby Baade var tilstede. 

Det var et uforglemmeligt Syn at se de 
mange Lystsejlere paa een Gang, da Tiden var 
inde, forlade Havnen. 48 eller 50 tror jeg der 
startede i samlet Flok paa den 40 Sømil lange 
Rejse til Gilleleje. 

Da Vind og Strøm var med fulgtes alle 
Fartøjer saa nogenlunde, det blev saaledes en 
fornøjelig Tur hjemover med smaa indbyrdes 
»Ræs«. I Aftenens Lob samledes de fleste 
Fartøjet i Gilleleje. Men nu var der saa smaat 
Opløsning i Sundbyernes Fællestur. »Maru« 
var gaaet til Hornbæk og Fredag vilde en til 
Helsingør, en til Humlebæk, medens de øv
rige tog til Vedbæk Fredag. Fredagen oprandt 
iøvrigt med den herligste sydvestlige Vind, 
hvilket havde til Følge, at vi tog Turen Gille
leje—Helsingør paa smaa 2 Timer. 

Fredag og Lørdag hilste man saa paa gamle 
Venner i Vedbæk og Taarbæk, ligesom »Bak
ken« fik Besøg af hjemvendte Sømænd. — 
Søndag Eftermiddag laa vi atter i Sundby 
efter godt 14 Dages Forløb. 

Der er intet gjort i det foranstaaende for 
at udmale Turen dramatisk eller særlig be
sværlig paa Grund af Krigsforholdene. Det 
har da ogsaa været Meningen at faa andre 
Kammerater til at slutte sig sammen og fore
tage lignende Udflugt. Sagen er jo nemlig 
den, at man gaar her hjemme og faar Ørerne 
tudet fulde af Beretninger, om alle de Van
skeligheder, der venter Een, saafremt man vil 
sejle ud i Dag. Ser man saa paa vor Tur til 

Isefjorden, hvad var det hele saa. Gennem-
sejlingstilladelsen faas let, blot ved at man 
personlig udfylder et Skema 5 Dage før Af
rejsen. Man kan sejle direkte fra København 
til Hundested uden at melde sig noget Sted. 
Men holder man et lille Ophold i Gilleleje 
eller Hornbæk faar man samtidig Besked om 
Skydningen ved Tisvilde. Der skydes, som 
Regel fra 6 Morgen til 6 Aften. Det er den 
eneste Hindring paa Rejsen, idet man ikke 
kan passe i dette Tidsrum, men er Vinden 
lidt føjelig er de fleste alligevel i Havn inden 
Mørkets Frembrud. Indtræffer det med Vind
stille slæber Patruljebaaden os i Havn. I 

»S.S.F.«-Sejlerflaaden er i Havn, og der 
er Fest og Ballade paa Kajen. 

Hundested forlanges det, man melder sig ved 
Ankomst og før Afgang fra Fjorden. Saa har 
man til Gengæld en Smule Sikkerhed for at 
blive eftersøgt, saafremt man sku' komme ud 
for Uheld. 

Den meget omtalte Spærring for Ubaade 
ved Ellekildehage, som mange er gjort bange 
for, er daarlig Omtale værd. 2 store tydelige 
Bøjer viser Gennemsejlingen, der er omkring 
100 m bred, det er alt. 

Til Slut en rosende Omtale af Foreningens 
Fartøjer man møder i det fremmede. Det er 
glædeligt at se vore smukke og velholdte 
Baade, vi i Sundby Sejl-Forening sender ud 
i fremmede Havne. Sammenligner man vore 
med mange af de Fartøjer, som de største 
københavnske Klubber havde ude, er vor 
Forening langt forud. Det var ikke faa Vrag 
fra baade den ene og anden Klub, som gerne 
vilde se ned paa os herude, jeg mødte om
kring i Havnene. 

Tilbage er kun at ønske tor næste Hold, 
at de maa faa lidt mere Sommervejr paa Tu
ren, end det vi havde, saa er der ubegrænsede 
Muligheder deroppe, — smaa Anløbsbroer, 
Ankerpladser under Skov osv. — osv. 

Reporter. 

fe-

Havnefesten d. 25.-7.-43. 
Med højt Vejr og Sol som holdt sig hele 

Dagen startede Havnefesten, men det gode 
Vejr havde lokket alt for mange af vore 
Sejlere ud, og vi savnede vel nok Synet af 
de slanke Master og de vajende Flag i Hav
nen, dog senere paa Dagen, efter en Del 
Baades Hjemkomst, livede det kendeligt op, 
da disse fik sat de smukke Signalflag. 

Ogsaa Pladsmanden var faldet for Fristel
en til en Tur paa Søen, og Festudvalget, som 
vistnok havde regnet med lidt Assistance, 
ønskede ham Vindstille Resten af Dagen. 

Kl. 14 begyndte de planlagte Opvisninger 
i Overværelse af ca. 500 Mennesker, med 
Haandbold og derefter Fodbold, hvor vore 
flinke Damer rigtig foldede sig ud, der var 
udsat en Præmie til den sejrende Hold og 
vandtes naturligvis af de stærkeste. 

Derpaa var der Dystkamp i Havnen fra 
Foreningens store Baade, naar denne blev 
mindre vellykket, skyldtes det ikke de kæm
pende, som gik til Opgaven med Humør og 
Energi, men udelukkende at Tiden gik med 
Reparation af Helebarderne. (Uhal Hvem 
havde dog lavet disse?) 

Derimod forløb Boksekampen ved Maste
kranen udmærket, og Tilskuerne morede sig 
godt. 

Grundet paa særegne Forhold maatte vi 
undvære Opvisningen af Kajakfolkene, men 
iøvrigt var Tiden saa vidt fremskreden, saa 
Teltholderen paa Festpladsen tog fat, og nu 
blev der Trængsel paa den lille Plads, der var 
overladt Publikum mellem de mange Boder. 

Der blev spillet livligt og særlig Kraftprø
ven var udsat for haard Belejring fra vor
dende Sejleres Side. 

Det kneb med Tilslutning til Danseestraden 
men efterhaanden som der kom fremmed 
Ungdom paa Pladsen gik Dansen med Liv og 
Lyst, vore egne Charmører og Damer synes 
kun at befinde sig vel i Dansen i Klubhuset, 
men der var vel ogsaa nok Trængsel. 

Til al Held havde Henry hamstret godt 
med 01, saa alle vistnok fik Tørsten slukket. 

Saavidt man kunde skønne, forløb Tiden 
paa en fornøjelig og værdig Maade for For
eningen, naar der saa tillige vil vise sig et 
pænt Overskud, er Festudvalget tilfreds og 
føler Trang til at sige de assisterende Damer 
saavel som Herrer sin bedste Tak for det 
uegennyttige Arbejde, der blev udført af 
disse og som bidrog til at gøre Dagen festlig 
og fornøjelig. 

Festen sluttede ved 23-Tiden, men det kneb 
for mange at løsrive sig fra den smukke Aften 

—Havnen og det blikstille Øresund, som 
Natten umærkeligt havde sænket sig over. 

J. c. P. 
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J-laem bat wh^det i det 

Amerikanske Lotteri ? 
Følgende Numre blev udtrukket: 

Gul Serie: 94 — 16. 

Rod Serie: 17 — 43. 

Lilla Serie: 26 — 82. 

Grøn Serie: 35 — 68. 

Gevinsterne udlev. hos Henry Bergmark. 

Seitenskatcn paa 

Redningsfærd. 
Lørdag den 7. Juli havde Eleverne paa 

Mandagsholdet en glimrende Lejlighed til at 
vise deres indtil nu opnaaede Sømandskund-
skaber. 

Holdet, der var ude paa Lørdag—Søndags-
Tur, havde netop anløbet Skovshoved, da 
Søpoltiet alarmerede om en Kæntringsulykke 
ret ud for Havnen. 

Vore raske Elever var straks af Sted og 
under deres kyndige Lærer Poul Larsens Le
delse lykkedes det dem at komme først til 
Ulykkesstedet og bjærge de Skibbrudne, som 
da havde ligget i Vandet et Kvarterstid. 

»S S F« har henvendt til til Poul Larsen 
for at .høre nærmere om Daaden, men paa 
ægte Sejlsportsvis erklærer han med genert 
Skuldertrækning, at der er saamænd ikke 
mere at sige til det. »Alle havde været ivrige 
for at komme de nødstedte til Hjælp, og saa 
var der altsaa ikke videre«. 

Reporter. 

Kassererens Adresse 
og Træffetider. 

I. C. Petersen, Østrigsgade 31, 1. 

Telefon Amager 1398 y. 

Daglig Kl. 11% til 13%. Amager 4870. 

Træffes paa Foreningens Kontor 

hver Fredag Aften fra Kl. 18—20 samt d. 

1. og 3. Søndag i Maaneden Kl. 10—12. — 

(Gælder til 1. Oktober). 

„m cifytify 

C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

Sundby Sejl-Forening viser 
Standeren ved Dansk 
Provins Sejler Uge. 

celluld- l-wl&ati o/ HiactiM. 
med Mad îM(aÉMJccuit „Zenia*. 

Atter i Aar har Martin i al Stilhed været 
ude og erobre Sejre til Ære for vor Stander. 
Medens han i Fjor var ude med eget Skib 
»Vagant« havde Fabrikant Jensen i Aar ve-
villigst overladt ham »Zenta«. 

Baadebygger Rasmussen og Martins Søn, 
som var Deltagere i Togtet bør selvfølgelig 
ogsaa tildeles deres Part for de smukke Sejre 
»Zenta« erobrede. 

Der blev deltaget i 5 Løb. Sundby-Folkene 
fik Præmier i alle Løb, hvori de deltog. 

løvrigt ligger Triumferne i følgende Række: 
Lørdag den 3. Juli: Fredericia Sejlklubs 

Hovedkapsejlads 1. Præmie. 
Søndag den 4. Juli: Jysk Sejlunions Kap

sejlads 1. Præmie. 
Tirsdag den 6. Juli: Distance-Kapsejadlsen 

Fredericia—Juelsminde 2. Præmie. 
Onsdag den 7. Juli: Palsgaard-Kapsejlads 

paa Sandbjergvigen 1. Præmie. 
Endelig fik man tildelt en Ærespræmie. 
Vi lykønsker Besætningen og særlig dens 

Fører Martin Jørgensen til det flotte Resul
tat. Særdeles fint paa Baggrund af Konkur
rence fra Deltagere, som f. Eks. »Irene«, 
»Swif«, Form. f. Horsens Sejlklubs »Beluca« 
o. m. a. fine moderne Fartøjer. 

Der er noget skørt ved Sejlsport i Forhold 
til anden Sport. Hvis »Sundby« f. Eks. havde 
været en Fodboldklub, Bokse- eller Bryder
forening, Kajak- eller Roforening, saa havde 
der været stor Omtale af Deltagerne før et 
saa stort Landsstævne, og alle havde været 
stolte af at være Medlem af samme Klub, 
som en saa dygtig Sportsmand som Martin 
Jørgensen stod i. 

Nu sker der bare det, at Martin i al Be
skedenhed tager af Sted og vinder alt hvad 
han deltager i. Og naar han kommer hjem, 
kender ikke en Gang hans egne Klubkamme
rater noget til Bedriften. Ja, vi tør paastaa, 
at 50 pCt. af Foreningens Medlemmer, som 
i Følge Lovene virker til Sejlsportens Frem
me, ikke kender deres dygtige Sejlsports-
kammerat eller hans værdifulde Repræsen
tation af »S S F« ved alle betydelige Sejlad
ser i Danmark, lige fra K. D. Y.s Øresunds
uge og til alle de øvrige Stævner her og i 
Jylland. Red. 

* SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER 

Sundby Sejl-Forenings 

Jubilæums sejlads 

-dwnwfi vi 

M. H. KRAUSE A/s 

Filialen: Strandlodsvej 63 

Telefon Amager 9816 

* Køb og Salg af Jtystfactofø 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 

FARVER - LAKKER 
INTERNATIONAL FARVEFABRIK 

(HOLZAPFEL) A-S 

ØRESUNDSVEJ 141 

Tlf. C. S601 - Amg. 1483 

Tal med os om det 

\ Baadebyggeriet paa Sdr. Plads 

\ udfører alle Ændringer og 

\ Reparationer godt og billigt. 

c / / 3^)- O.Rasmussen,Milanovej6 

&YKKERI 
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Stille Betragtninger. 
Nordre Mole først i Juli. 

Ovre i søndre Bassin er »Mariane« ved at 
hale ud i Bøjen for at foretage de sidste For
beredelser til Ferieturen. Den skal, efter hvad 
jeg har hørt, om paa Isefjorden, eller, som 
den jo nu kaldes: Kravlegaarden. 

Udenfor Havnen, helt ude ved Bøjerne 
for Enden af den gravede Rende, ligger en 
Motorbaad og slingrer. Det ser ud som om 
den er fortøjet til den ene Bøje. 

En Spidsgatter strækker Sejlene ved Midter
broen og glider for den friske Vind elegant 
ud af Havnen. Længere ude er 2 andre Sejl-
baade ved at vende nordpaa; Spidsgatteren 
følger efter i samme Retning. 

En Kutter gaar ud, og nu bliver der plud
selig Travlhed derude i Motorbaaden. Den 
kaster los og driver sydefter, Kutteren ven
der ned forbi den, og et Øjeblik efter er 
Forbindelsen etableret, Kutteren staar nord
paa med Motorbaaden paa Slæb. 

»Se engang derud«, siger jeg til en anden 
Motorbaadsmand paa Broen, »det er den 
omvendte Verden. Før i Tiden var det Sejl-
baaden, der hang i Slæbelinien«. 

»Ja«, siger han, »det ser jo lidt underligt 
ud. For Resten skal jeg selv paa Slæb til 
Taarbæk om en halv Times Tid«. 

Nu er »Mariane« blevet klar, har faaet 
Sejlene strakt og staar ud mellem Moleho
vederne. 

Vi ser længselsfulde efter den. Det maa 
nu være dejligt at kunne tage sig en Tur op 
langs Kysten, bort fra Støvet, ud i den friske, 
svale Luft, ud paa det blaa Sund, hvor Bøl
gerne klukker langs Skibssiden. 

»Har du ikke aftalt med en af Sejlerne 
at komme paa Slæb«, spørger han, »du har 
jo Ferie, og det er da bedre end slet ikke at 
komme ud?« 

»Nej«, svarer jeg, »det har jeg ikke, og 
jeg er heller ikke sikker paa, at jeg vilde 
bryde mig om det«. 

Han ser medlidende paa mig og forsvinder 
ned i sin Baad. 

Og saa begynder man at spekulere. 

Skulde man have forsøgt at komme af Sted 
paa den Maade? Det er jo, som han sagde, 
bedre end slet ikke at komme ud. Du har 
jo før i Tiden paa stille Sommeraftener ofte 
rakt en og anden Sejler en hjælpende 
Haand ved at tage ham paa Slæb ind, og 
det uanset hvilken Sejlklub han hørte hjem
me i, og du har jo i Grunden gennem 
Aarene brugt ikke saa faa Liter Brændsel 
til det Formaal uden at fordre nogen Godt
gørelse. 

Sejlerens eneste Omkostning ved at tage 
dig paa Slæb er jo bare Tiden, og han er jo 

| ude for at sejle, saa det maa jo kun kunne 
glæde ham, at han faar en længere Sejltur 

| ud af det. Han er jo ikke til Kapsejlads, 
i Men der er jo ingen, der har tilbudt at tage 
dig med! 

Antagelig har alle de lykkelige Ejere af 
Sejlbaadene fuldstændig glemt, hvor glade 
de var for at faa en Slæberende, dengang 
Motorbaadene futtede rundt iblandt dem og 
ofte uopfordrede tilbød deres Assistance. 

Nej, tigge nogen om at blive taget med vil 
jeg alligevel ikke. 

Desuden er det jo kun et Surrogat. Kan 
aldrig blive det samme, som naar man selv 
kan bestemme Tid og Sted og kan gaa til 
en anden Havn, naar man er blevet ked af 
at ligge i den første. 

Nej, det kan slet ikke kaldes at sejle, saa-
dan at blive slæbt bag efter en Sejlbaad. — 
Sejlads for os stakkels Motorbaadsfolk, der 
nu paa fjerde Aar maa nøjes med at passe 
og pleje Baaden uden at kunne faa nogen 
Fornøjelse af den, det at mærke Baaden 
lystre ens Vilje, baade med Hensyn til Fart 
og Manøvre, at kunne gaa i Havn og lægge 
til Kaj ved Hjælp af Motor og Ror, at kunne 
bestemme Fart og Kurs selv, kort sagt at 
være uafhængig af andres Hjælp. 

Nej, du bliver hjemme i Aar igen. Des
uden kan du jo slet ikke tænke dig din lille 
gode Motorbaad blive transporteret af Sted 
som en værkbruden. 

Den Skam skal ligegodt ikke overgaa den. 
Sokrates. 

Nye Medlemmer 
i SuwlÅf Se^atXM*if 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 

følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl 

Forening til Optagelse: 

Aktive: 
Karl M. Petersen, Østrigsgade 55, 1. 

Krage jolle »Nøl«. 

Hjalmar Kjærgaard Jakobsen Bjerg, 
Niirnberggade 10. Krage jolle »Inge«. 

Fyrpasser Kristian Jensen, Hveensvej 27, 
Kragejolle »Anna«. 

Sølvsmed Aage A. H. Thode, Italiens-
vej 36 A. Motorb. »Sælen«. 

Skrædder Jens Søren Hansen, Skjulhøj-
allé 18, 1. Motorb. »Susse«. 

Passive: 
Telefonmontør Henning T. V. Hansen, 

Grækenlandsvej 14. 

Minsterialbetjent Axel E. Jensen, Greis-
vej 39. 

Cyklesmed Sven Bech Laursen, Mellemfort-
allé 8, 3. 

Frank Dahl Pedersen, Strandlodsvej 65, St. 
Benny F. Jensen, Serbiensgade 3, St. 
Karen Johanne Hafvander, Amagerbro

gade 233, 1. 
Lagerarbejder Carl Bøge Jakobsen, Strand

lodsvej 88 A, 4. 

Hilda Jakobsen, Strandlodsvej 88 A, 4. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af »S S F«. 

Protest skal skriflig tilstilles Bestyrelsen senest 14-

Dage efter Offentliggørelsen). 

Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed 
henledes paa, at deres Fartøj skal synes og 
godkendes af Havneudvalget, før den ende
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted. 

Optagelsesblanketten skal være paategnet 
af Havneudvalget, som Bevis for at Fartøjet 
er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
kort ikke udstedes. 

V. 
S. S. F. 

Amager Strandvej. — Telf. Sundby 35,016. 

Formand: 
L. Henriksen, Bachersvej 4, 1. Sundby 1816 

Havneudvalg: 
H. Sørensen, Højdevej 39. 
L. Finne, Strandlodsvej 6. 

Marketenderiudvalg: 
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31, St. 
A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 10, 2 

Sejladschef: 
Sv. Aa. Larsen, Gullfossgade 5, 5. 

Kapsejladschef: 
Erik Nielson, Siciliensgade??? 

Sekretær: 
I. C. Petersen, Østrigsgade 31, 1. 

Medlemsbladets Redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen,Lybækgade 31, 1. 

Pladsmand og Havnefoged: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Am. 2779 x 

Kasserer (konstitueret): 
I. C. Petersen, Østrigsgade 31, 1. Am. 1398y 

Marketenderibestyrer: 
H. Bergmark, Palermovej 23, 1. Su. 35016. 

Foreningens Festudvalg: 
L. Henriksen, I. C. Petersen, 
Munch Jørgensen, O. Petersen. 

Udgiver: Sundby SejlsForening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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Et Indlæg 
om Foreningsinteresse " 

og et Svar 
herpaa fra vor Formand. 

For omkring et Aar siden fik Forenings-
interessen i S. S. F. en kraftig Opblussen af 
Aarsager, jeg her ikke skal komme nærmere 
ind paa. Interessen udviklede sig derhen, at 
der opstod forskellige Sammenslutninger af 
Medlemmer, som mente ad denne Vej at 
kunne faa deres fælles Interesser fremmet. 
Sammenslutningerne holdt Møde, der ind

kaldtes til ekstraordinære Generalforsamlinger 

o. s. v., kort sagt: der var kommet Liv i For-
eningsinteressen, der ellers, forstaaeligt nok i 
disse for en Sejlsportsforening saa vanskelige 
Tider, førte en hensygnende Tilværelse. 

Da Begivenhederne nu er kommen lidt paa 
Afstand, og Gemytterne antagelig er gaaet af 
Kog, vil der maaske være Grund til at se lidt 
nærmere paa, hvorledes Sagen udviklede sig, 
og hvad der kom ud af den megen Aktivitet. 

De forskellige Sammenslutninger havde til 
Efteraarsgeneralforsamlingen indsendt enkelte 
Forslag, som fra Bestyrelsens Side blev kor
rekt behandlede, hvilket altsammen var saare 
skønt. 

Som det vil erindres var den store Lov
revision til Behandling ved samme Lejlighed, 
og den var Aarsagen til det fremskredne 
Tidspunkt, da man skulde behandle Dags
ordenens næste Punkt: Indkomne Forslag, 
der paa Grund af det sene Tidspunkt kun 
overværedes af et mindre Antal Medlemmer, 
idet mange allerede havde forladt Salen. 

Herunder stod en nidkær Sjæl frem og 
foreslog, at man skulde forbyde de opstaaede 
Sammenslutninger indenfor Foreningen, da 
han mente i dem at se en Kilde til Splittelse; 
og ved at holde dette Skræmmebillede op for 
Forsamlingen lykkedes det virkelig at faa 
Flertal for Forbudet ved den paafølgende 
Afstemning, om end et meget lille Flertal. Saa 
vidt jeg husker var Stemmerne fordelte saa-

ledes: 37 for og 27 imod. 

Efter min Mening vil en Afstemning, hvori 
en saa ringe Del af Medlemmerne, som i 

dette Tilfælde 64 af Foreningens 392 aktive 
Medlemmer, altsaa kun ca. 16%, deltager, 
næppe kunne siges at være et gyldigt Udtryk 
for Foreningens Vilje, og desuden er den 
ganske uholdbar. En Generalforsamling kan 
ikke forbyde andre Foreninger at eksistere. 
Den kan vedtage, at Bestyrelsen ikke maa 
beskæftige sig med Forslag, der er indsendte 
af saadanne Foreninger, men forbyde deres 
Eksistens kan den absolut ikke. 

Om det s^a er klogt at nægte at beskæftige 
sig med de af omtalte Foreninger indsendte 

V\AAAA/\/V\AAS*AAAAAAAAAAAAAAA/V 

& uv» f&ejl 

JCBILÆUMSSEJLADS 
Foreningen afholder Kapsejlads Søndag d. 

12. September, arrangeret i Anledning af 
Foreningens 20 Aars Fødselsdag. 

Det skulde gerne blive en festlig Dag. Vi 
inviterer alle, og alle Sejlerne der blot har 
en ringe Chance for at sejle Banen rundt i 
rimelig Tid, har en Pligt, synes vi, til denne 
Dag at møde op og vise, at Sundby Sejl-For-
ening er en Sejlsportsklub. 

Foruden de sædv. Løbspræmier er udsat 
smukke Ærespræmier og Vandrepokaler af 
forskellige velvillige Interesserede. 

Starten foregaar som sidst fra den nye Lyst-
baadehavns nordre Mole, hvorfra alle Signa
ler gives. 

Starten foregaar Kl. 11,00, 
Startpenge Kr. 5,00. 
Sidste Tegningsfrist Tirsdag den 7. Sept. 

Vi haaber at se mange af Foreningens Med
lemmer ved Startstedet. Arranger Fællestur 
med Frokostpakken, mange har sikkert aldrig 
set den store Lystbaadehavn herude. Tur-
baade, der ikke kan deltage i Sejladsen, op
fordres til at tage afsted med Motorfolk. Præ
mieuddelingen om Aftenen foregaar paa 
»Saltsøpavillonen«. Se iøvrigt Program. 

Kapsejladsudvalget. 

VIAAAAAAAIWWWtAAAAAAAAAAAAf 

Forslag, er et Spørgsmaal for sig; der fore
ligger jo endelig ingen Bevis for Rigtigheden 
af Paastanden om, at disse Foreninger vil føre 
til Splittelse af S. S. F., hvilket Resultat jeg 
er tilbøjelig til at tro lettere vil kunne ind
træffe som Følge af det vedtagne Forbud. 

Jeg vil derimod tro, at Bestyrelsen gennem 
Særforeningerne vilde have en Mulighed for 
bedre at kunne holde sig i Kontakt med Med
lemmerne og modtage Impulser til Forbedrin
ger, hvorved Bestyrelsens Medlemmer vilde 
blive sparet for at maatte vride deres Hjerne
vindinger for at finde Emner til Gavn for 
S. S. F. 

Man kan vel ogsaa gaa ud fra, at de af 
Særforeningerne stillede Forslag vil være 
bedre gennemarbejdede og klarere formule
rede end Størsteparten af de af Enkeltperso
ner indsendte, og desuden efter al Sandsyn
lighed mere berettigede, da helt umulige For
slag rimeligvis vilde afgaa ved en blid og 
rolig Død allerede ved Behandlingen i Sær
foreningen. 

Ifølge Foreningens Love vælges der hvert 
Aar et Kapsejladsudvalg, af hvis 3 Medlem
mer kun een er Bestyrelsesmedlem. Her har 
vi altsaa et Eksempel paa et Udvalg for en 
bestemt Gruppe af Medlemmer, som Besty
relsen raadfører sig med i Anliggender denne 
Gruppe vedrørende. 

Hvorfor har vi ikke et tilsvarende Motor-
baadsudvalg? 

Kapsejlerne udgør dog ikke den overvejen
de Del af Foreningens aktive Medlemmer, 
snarere, mener jeg, et Mindretal. Saa vidt jeg 
har kunnet konstatere, deltager kun 28 af de 
i S. S. F. hjemmehørende — bortset fra Jol
ler og Pramme — ca. 250 Fartøjer i Kapsej
ladser, og til at varetage disse 28 Medlemmers 
Særinteresser har man altsaa ifølge Lovene et 
særligt Udvalg, hvorimod intet Udvalg tager 
sig af de — lavt regnet — 150 Motorbaads-
ejeres Interesser. 

Efter min Opfattelse et noget skævt For
hold. 

Jeg gaar ud fra, at det nævnte Kapsejlads
udvalg skal beskæftige sig med alt, vedrøren
de Kapsejladser, altsaa ogsaa Moterbaadskon-
kurrencer. For Sejlbaadene tilrettelægges der 
da ogsaa hvert Aar en Række Sejladser, hvor 
Fartøjerne er inddelte i Klasser, saa at kua 
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ensartede Baade deltager i samme Løb, og 
desuden varieres Banen. 

Men hvorledes er det med Motorbaad-
løbene? Hvor megen Tid ofrer nævnte Ud
valg paa disse Løb? 

Saa vidt jeg ved — men maaske er jeg paa 
dette Punkt daarligt orienteret — afholdes 
der under normale Forhold kun 2 Motor-
baadløb aarligt, de saakaldte Paalideligheds-
løb, hvis Tilknytning til Benævnelsen jeg for-
iøvrigt aldrig har kunnet fatte, og da disse Løb 
Aar for Aar har været en tro Kopi af de 
foregaaende, kan Udvalget næppe have over
anstrengt sig med Tilrettelæggelsen af disse. 
Hvorfor ikke gøre et Forsøg paa at finde 
andre — og helst bedre — Former for Motor-
baadløb? 

Der vilde da herigennem maaske være en 
Mulighed for at skabe en Form for For-
eningsinteresse, som ingen med Gnist af Ret 
kan beskylde for at virke splittende. 

Nu maa man dog ikke tro, at jeg kræver 
Kapsejladsudvalgets Hoveder paa et Fad, 
saa ondskabsfuld er jeg nu heller ikke. D'Hrr. 
har sikkert virket efter bedste Evne og i den 
Overbevisning, at de hovedsagelig skulde be
skæftige sig med Konkurrencer for Sejlbaade, 
hvilket ogsaa synes at have været den almin
delige Opfattelse, eftersom Udvalgets Med
lemmer altid vælges blandt Sejlerne, og det 
bestyrker mig blot i min Overbevisning om, 
at et Motorbaadsudvalg er stærkt paakrævet. 

Jeg kunde derfor tænke mig den Udvej, at 
man tilbagekaldte det famøse Forbud mod 
Særklubberne og i Stedet organiserede et 
Samarbejde mellem disse og Bestyrelsen, 
saaledes at det nuværende Kapsejladsudvalgs 
Funktioner som Raadgivere for Bestyrelsen 
overgik til »Startkuglen«, der ligeledes be
handlede og videresendte til Bestyrelsen 
andre Forslag, der specielt var af Interesse for 
Sejlerne, medens Sammenslutningen af Motor-
baadsejere paa tilsvarende Maade tog sig af 
Motorbaadejernes Forhold. 

Særklubberne skulde da efter Aftale med 
Bestyrelsen kunne disponere over Klubhusets 
lukkede Veranda til Afholdelse af Møder, 
naar disse var fornødne. Til saadanne Møder 
skulde naturligvis uvedkommende Medlem
mer ikke have Adgang. 

Lad mig slutte dette Indlæg med en ind
trængende Opfordring til saavel Medlemmer
ne som Bestyrelsen om her i Bladet at frem
sætte deres velovervejede Mening med Hen
syn til det her skitserede. 

Kun gennem saglig Diskussion skabes 
sunde Foreningsinteresser, og kun gennem 
sund Kritik skabes en sund Forening. 

G. Østergaard. 

Motorbaadmand G. Østergaard har i det 
foranstaaende Indlæg behandlet Spørgsmaalet 
Særinteresser inden for S. S. F. paa en Maade, 
som jeg maa tage til Genmæle imod. 

Særklubber er og maa blive Splittelse. Be

viser herfor faas let ved Gennemgang af de 
københavnske Sejlklubbers Historie. 

Jeg forstaar saa godt Motorbaadfolkenes 
Hunger efter at deltage i noget. Men det, 
som er det vigtigste, nemlig Sejladsen, kan jo 
ingen Foreningsbestyrelse eller Særklub 
hjælpe dem med i Dag. 

Den megen Snak om alt det der gøres for 
Sejlsport i Forhold til Motorbaadsport tror 
jeg let at kunne opløse i Intet. Foreningen 
arrangerer Fester og Kursus af forskellig Art, 
som er af Interesse for begge Parter. Saa er 
der i Aar med megen Indskrænkning og flere 
Forbehold foreløbig afholdt een Sejlads og 
forhaabentlig lykkes det at arrangere endnu 
een. Men som Østergaard siger »det vil han 
ikke hugge Hovedet af«. Jeg tror heller ikke, 
der er en eneste Klubkammerat, som kunde 
tænke sig at stoppe disse Sejladser med den 
Motivering »naar vi ikke maa, saa skal de 
andre heller ikke«. 

Med Hensyn til Østergaards Kritik af de 
arrangerede Motorbaadløb, syntes det mig 

at være noget ved Siden af at kritisere det 
nuværende Sejladsudvalg eller Bestyrelsen 
for disse; mange af d'Hrr. var ikke Medlem
mer af Foreningen paa daværende Tidspunkt, 
hvor disse Løb afholdtes, og hvem der sidder 
i Udvalg, naar en Gang vi atter maa sejle frit, 
er jo svært at afgøre, men det er bedre til den 
Tid at fremkomme med Ideer til nye Former 
for Motorbaadløb, selv om det var interes
sant at høre Østergaards Forslag allerede nu, 
jeg gaar ud fra at saadanne findes? 

Det forekommer mig, at Østergaards Ind
læg og Meninger er et Forsøg paa at skabe 
ny Uro i Foreningen. Saafremt Motorbaad-
folk eller andre Grupper mener sig tilsidesat, 
er det da den helt rigtige Maade at møde op 
paa vore Generalforsamlinger. Her er det rette 
Forum og ikke i smaa Særklubber med strengt 
personlige Interesser uden Hensyn til For
eningens Bedste. Hvis man fra nogen Side vil 
hævde, at deres Interesser gøres der intet for, 
maa jeg dertil svare, at den siddende Besty
relse til enhver Tid er en Garanti for, at alle 
gode Foreningsinteresser plejes. Bestyrelsen 
vælges jo netop ind af et Flertal for en Inter-
esent-Gruppe, f. Eks. har vi i Øjeblikket 4 
af Bestyrelsens 7 Medlemmer, der ikke har 
personlige Interesser i Kapsejlads. 

Det har været mit Maal i disse Aar at holde 
sammen paa det hele dernede, uden at an
strenge Foreningens Økonomi. Der er gjort 
alt inden for Rimelighedens Grænser for at 
efterkomme saavel Sejlerne som Motorbaad-
folk i deres Ønsker, og jeg er sikker paa, at 
Fornyelsen i Motorbaadsporten ogsaa vil 
komme naar Tiden er inde, indtil den Tid 
maa vi glæde os ved Synet af det Liv, som 
Sejlerne med deres smeldende hvide Sejl 
giver vor Forening, dem tror jeg ikke selv 
den mest inkarnerede Motorbaadmand vilde 
undvære. Ludvig Henriksen. 

Iloc 

i eot Motockaad ? 

Da man af og til læser om et saakaldt 
Garagedødsfald, hvorved forstaas Død som 
Følge af Forgiftning ved Kulilte udstrømmet 
fra en Automobilmotor, kunde det maaske 
have Motorbaadejeres Interesse at vide, hvad 
Kulilte er, og især — hvilke Muligheder der 
evt. er for dens Opstaaen i en Motorbaad. 

For at give en populær Fremstilling af 
Spørgsmaalet, vil det lette en Del at dele 
det i: 

1. Hvad er Kulilte? 
2. Hvordan virker den paa det menneske

lige Organisme? 
3. Hvordan opstaar den i Motoren? 
4. Er der nogen Mulighed for Dannelse 

af Kulilte i en Motorbaad, 

1. Kulilte er en kemisk Forbindelse af eet 
Atom Kulstof =C, og eet Atom Ilt = O, 

hvorfor den i Kemien betegnes med Bogsta
verne C O. Den opstaar overalt, hvor der 
foregaar en Forbrænding af Kulstof med 
mangelfuld Lufttilgang, idet der ved Forbræn
ding af Kulstof sker det, at det glødende Kul
stof indgaar Forbindelse med Luftens Ilt paa 
en saadan Maade, at hvis der er rigelig Luft
tilgang til Forbrændingen vil hver Kulstof-
Atom »binde« sig til to Ilt-Atomer og dermed 
danne Kulsyre, men hvis den er mangelfuld, 
altsaa for lidt Luft til Forbrændingen, kan der 
til hvert Kulstof-Atom kun blive een Ilt-Atom 
og det danner Kulilte. 

2. Sammenligner man de to Luftarter Kulilte 
og Kulsyre, viser det sig, at Kulsyren er til
dels ufarlig, idet den ikke direkte angriber 
den menneskelige Organisme, hvorimod Kul
ilten er yderst farlig, fordi den angriber Or
ganismen direkte. Og det gør den paa følgen
de Maade: Ved Indaanding gaar Luftens Ilt 
gennem Lungerne i Forbindelse med Blodets 
Hæmoglobinstof, der bringer Ilten rundt i 
Legemet til alle de fine Haarkar, hvor Ilten 
forbruges. Hvis der nu i Indaandingsluften 
ikke findes Ilt, men Kulilte, optager Hæmo
globinstoffet Kulilten og binder denne til sig, 
saaledes at Blodet i længere Tid ikke kan 
optage Ilt, som jo er en Betingelse for at 
leve, man kvæles simpelthen. Den forudgaa-
ende Døsighed med paafølgende Bevidstløs
hed og Kvælning er, samtidig med at Kulilten 
er en farveløs og lugtløs Luftart, netop det, 
der gør den saa farlig. 

3. Hvordan opstaar Kulilten i Motoren? 
Til at forbrænde et kg Benzin maa Motoren 

indsuge ca. 13 Kubikmeter Luft, denne bestaar 
i Hovedsagen af en Femtedel Ilt og fire Fem
tedele Kvælstof. Et kg Benzin bestaar i Ho
vedsagen af 850 gr. Kulstof og 150 gr Brint, 
og for at forbrænde dette Kvantum forbruges 
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den Ilt, som findes i de ca. 13 Kubikmeter 
Luft. Kvælstoffet gaar uforandret igennem 
Motoren og er saaledes kun til Ulejlighed. 
Hvis der er mangefuld Luftmængde til For
brændingen, bliver denne ufulstændig, idet 
Brinten straks optager den Mængde Ilt, den 
skal have for at antænde. Kulstoffet antændes 
ogsaa, men da der ikke er Ilt nok til fuldstæn
dig at forbrænde Kulstoffet, omdannes en Del 
deraf til Kulilte, og Spillet er gaaende! 

Kuliltens Opstaaen skyldes altsaa for lidt 
Luft til Forbrændingen, hvilket vil sige det 
samme som for megen Benzin i Gasblandin
gen (»for fed Blanding«), Grunden kan være 
Fejl ved Karburator, daarlig Forstøvning, 
forkerte (for store) Straalespidser, — ganske 
særlig naar Motoren løber i Tomgang er der 
Mulighed for Dannelse af Kulilte, fordi man 
som Regel har et mindre Overskud af Benzin 
i Blandingen for at faa en rolig Tomgang. 

4. Er der Mulighed for Dannelse af Kulilte 
i en Motorbaad? 

Da Udstødsrøret i en Baad altid udmunder 
i fri Luft, lurer der ingen Fare fra den Kul
ilte, der muligvis skulde komme ud denne 
Vej — men er Udstødsrøret tæt? — helt 
tæt? Der skulde vel ikke være lidt, der oser 
ved Forskruningen mellem Grenrøret og 
selve Udstødsrøret? — Og hvordan er det 
med »Afsugningen fra Krumtaphuset? — 
Den Røggas der slipper forbi de mere eller 
mindre utætte Stempler ned i Krumtaphuset 
for til sidst at undslippe gennem Oliepaafyld-
ningsrøret kan nemlig ogsaa godt indeholde 
Kulilte, det er derfor heldigst at Krumtap
huset »afsuges« ved at lade Karburatorens 
Luftindsugning være i Forbindelse med 
Krumtaphuset. 

Det siger sig selv, at Faren for Kuliltean
samlinger er størst ved Motoranlæg, der er 
lukket inde i en Kahyt med daarlig Ventila
tion, — hvor Motoren er monteret udenfor 
er Chancerne for Kulilteansamlinger saa smaa 
at de ganske, paa Grund af den store Ven
tilation, kan lades ude af Betragtning, — men 
alligevel, sørg for at Udstødningen er tæt og 
at Karburatoren faar saa megen Luft som 
Motoren kan taale uden at »smælde« i Ind-
sugningsrøret, det er det sikreste — og det 
billigste. 

Disse Linier er ikke skrevet for at »male 
Fanden paa Væggen«, men kun for at minde 
om, at enhver Motor ved forkert Indstilling 
og Behandling kan afgive Kulilte i Udstød
ningen — noget som bør og kan forhindres. 

Medlem Nr. 78. 

C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

J 

Rationeringskort 
OQ 

Marketenderiets Tobakskunder 
Paa Grund af megen Utilfredshed blandt 

Marketenderiets Tobakskunder og utallige 
Henvendelser angaaende dette Spørgsmaal, 
indføres fra og med September et Kortsystem 
for de gamle faste Tobakskunder, som vi 
haaber vil give en retfærdig Fordeling af de 
knappe Tobaksvarer, der er at handle med 
fra vort Klubhus. 

Det skal straks fremhæves, at nye Tobaks
kunder er det helt umuligt at modtage. — 
Marketenderiet modtager kun ca. 17—20 pCt. 

af sit tidligere Forbrug, vist nok en Fejl. Men 
da man ikke i god Tid har været forudseende 
nok til at handle med et større Firma, er det 
et Forhold, der er svært nu at faa rettet. 

Marketenderiets faste Tobakskunder maa 
straks henvende sig til Henry Bergmark, som 
kender sine Kunder og har Bestyrelsens Til
ladelse til at afvise, saafremt nogen uberetti
gede skulde møde op. 

Der opgives Navn, Adresse og Medlems
nummer til Henry, der lader disse gaa til 
Marketenderiudvalget, efter en fornyet Prøve 
af Medlemsskabet i Foreningen uddeler Ud
valget Kortene, der er strengt personlige. — 
Kortene udleveres af Henry ved første Tilde
ling. — Kortene er forsynet med nummerere
de Talloner og det meddeles ved Opslag naar 
et Nr. er gyldig. Bestyrelsen. 

Fra Bestyrelsen 
Medlemmerne anmodes om at reservere hele 

Søndag den 24. Oktober for Foreningen. 
I Anledning af Foreningens 20 Aars Fød

selsdag arrangeres denne Dag en Fest i 
Markmandsgade. 

Det er Meningen at begynde fra Formid
dagen Kl. 10 med den ordinære halvaarlige 
Generalforsamling. Kl. 12 holdes Frokost
pause, hvor den medbragte Frokost indtages, 
hvorefter Mødet afsluttes. 

Kl. 16 samles vi saa igen til en Stiftelsesfest 
med vore Damer. Festudvalget har ikke 
Arrangementet klar endnu, men nærmere 
fremkommer i næste Nummer. 

Tovværkskursus. 
Som bekendt besluttede man paa Foraarets 

Generalforsamling at afholde Kursus for 
Medlemmerne. Bestyrelsen arbejder nu med 
Tilrettelægning af dette, i næste Nr. af S S F 
kan vi sikkert bringe et fuldstændig Program 
for dette Kursus. Vi skal foreløbig meddele, 
at Finne har givet Tilsagn om at lede Under
visningen, samt at han opfordrer alle, som 
skal deltage, med det samme begynde at 
samle Tovværk. 

-dc* na/t vi 

fcrtihvvt 

M. H. KRAUSE % 
TimcUOHUCI 

Filialen: Strandlodsvej 63 

Telefon Amager 9816 

^ Køb og Salg af jCy-stfactøfø 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 

FARVER - LAKKER 
INTERNATIONAL FARVEFABRIK 

(HOLZAPFEL) A-S 

ØRESUNDSVEJ 141 

Tlf. C. 5601 - Amg. 1483 

Tal med os om det 
Baadebyggeriet paa Sdr.Plads 

udfører alle Ændringer og 

Reparationer godt og billigt. 

O.Rasmussen, Milanovej 6 
Amager 1487 y. 

YitKERI 
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Resultatet fra Foreningens Kapsejlads den 1. August 1943. 
Løb Fartøj NL Ejer Pra-mietid Præmie Respit 

1. Irmelin Bojsen. 
Centa II 7,7 U. Jensen. 1,42 lste Pr. Ærespr. 0,22 
Oak 7,3 V. Rasmussen. 1,44 

lste Pr. Ærespr. 
0,20 

2. Mariposa 6,1 M. Madsen. 1,54 0,14 
Mickey 5,3 Th. Rønsholt. 1,49 1ste Præmie 0,09 
Dot 5,7 N. Sørensen. 1,51 0,12 

3. Anita 5,1 H. Hansen 1,59 lste Præmie 0,08 
Marie 4,4 Weiss. 2,10 0,03 
Signorita 4,0 P. Sørensen. 2,03 

4. Laila 5,9 H. Sørensen. 1,50 lste Præmie 0,13 
Argo 5,2 Chr. Petersen. 1,56 0,09 

5. Tovaritz 5,6 K. Schwartz. 1,46 0,11 
Eio 5,6 E. Andersen. 1,45 lste Pr. Ærespr. 0,11 

6. Maru 4,4 E. Madsen. 1,58 0,03 
Nutte 3,1 E. Jørgensen. 1,49 lste Præmie -*• 0,09 

7. Moster 5,2 A. Hass. 1,50 lste Pr. Ærespr. 0,09 
Tut 5,0 S. Frederiksen. 1,53 

lste Pr. Ærespr. 
0,07 

8. Ebba 5,0 Skov Jørgensen. 1,54 lste Præmie 0,07 
Ørnen 4,6 Barbro. 2,12 0,04 

9. Winnie 4,5 Johansson. 2,03 0,04 
Elly 4,6 H. Petersen. 2,02 lste Præmie 0,04 

10. Basta 4,2 O. Lund. 2,08 0,01 
Øresund 3,7 P. Jensen. 2,05 •+- 0,02 
Kornia II 3,4 E. Kløve. 1,59 lste Præmie -S- 0,06 

11. Nordvest 4,7 Sejlkl. Sundet 1,58 0,05 
Sydvest 4,7 Sejlkl. Sundet 1,50 lste Præmie 0,05 
S S F I 4,7 Sundby Sejl-F. 1,59 0,05 

Havneudvalget henstiller til Medlemmerne, 
at der holdes ryddeligt bag Redskabsskurene, 
det er snart saa galt, at Foreningen tvinges til 
at tage en Udgift paa Udførelse af dette 
Arbejde. 

Det er ogsaa galt langs Broerne, der er alt 
for meget Materialeaffald som efterhaanden 
hober sig op her. Prøv næste Gang, du kom
mer i Havnen, at kigge lidt paa dine Efter
ladenskaber. 

Sejlerskolen. 
Sæsonen gaar paa Hæld, Foreningen har 

haft Glæde og Ære af Elevernes Optræden. 
Vi var lidt bange for, hvorledes det skulde 

gaa naar Foreningens Øvelsesfartøj blev an
bragt uden for vor Havn uden daglig Tilsyn. 
Alle Bekymringer har været unødvendige, 
enhver der har besøgt Langelinies Lystbaade-
havn vil have bemærket hvor smukt Fartøjet 
er holdt og med hvilken Iver og Nøjagtighed 
Øvelser og Tider er blevet overholdt, hvilket 
skyldes ikke mindst de Kammerater, som har 
ofret deres Tid paa Undervisningen ved at 
optræde som Sejladslærere. Men nu staar der 
tilbage endnu et lille Nap. Fartøjet skal afle
veres i forsvarlig Stand til Overvintring paa 
Foreningens Plads, derfor beder vi Mandags-
og Onsdagsholdet møde Søndag den 19. Sep
tember Kl. 10, og Tirsdags-, Torsdags- og Fre-
dagsholdet Søndag den 26. September Kl. 10 
og medvirke ved Afrigning af Fartøjet. Der 
er ogsaa noget at se og lære her. Mast og Rig 
skal ud, Rundholter skal vaskes, Fartøjet skal 
paa Land, have en grundig Afvaskning ud-
og indvendig før det dækkes til. Vel mødt 

paa Pladsen Søndagene den 19. og 26. Sept. 
Medbring Madpakken og Damerne desuden 
Synaal og Traad. NB. Eleverne skal deltage 
i Navigationskursuset. 

Navigationskur sus 1943—1944. 
I Lighed med tidligere Aar tænkes et Navi-

gationskursus oprettet med en ugentlig Un
dervisningsaften fra Kl. 19,30 til 22,00 i 
Østrigsgades Skole. 

Hvis et tilstrækkeligt Antal Elever og Lo
kale opnaas, skal Kursuset begynde Tirsdag 
den 5. Oktober. 

De Medlemmer, der ønsker at deltage, be
des tegne sig paa den hos Marketenderen 
fremlagte Liste. 

Tegningen er bindende. Prisen er Kr. 7,00. 
Der kan ikke gøres for meget for at anbefale 
dette Kursus for Medlemmerne, særlig alle de 
nye Medlemmer bør tage denne teoretiske 
Ballast, som i Forening med praktisk Sø
mandsskab skaber den helt rigtige Sejlsports
mand. 

Mange Foreninger sætter en Ære i, at alle 
deres Medlemmer har deltaget i et Naviga-
tionskursus. 

Fællessejladsen ved Skovshoved. 
Vejret var vel omtrent det daarligste man 

kan byde en Kapsejler. Vinden var svag og 
omløbende og det blev en udpræget Chance
sejlads. 

Deltagelse af Sundby Baade var yderst 
ringe. Den eneste Klassespidsgatter, der del
tog, var »Ellen«, desuden deltog følgende 

NL-Baade: »Centa II«, »Mickey«, »Marie«, 
»Lisbeth« og »Nutte«. »Centa II« sejrede 
over »Ambition« og »Sindbad« og fik 1. 
Præmie. »Marie« sejlede Banen rundt alene 
og fik 1. Præmie. Endelig sejrede »Nutte« 
over »Eos«. E. N. 

Nye Medlemmer 
i Scuid&y, Seføomdwx. 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 

følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl 

Forening til Optagelse: 

Aktive: 

Repræsentant Urban E. Friis, Reberbaneg. 17. 
Kragejolle »Juno«. 

Fiskehandler Viggo Jan Keller, Gunløgsg. 2. 
Motorbaad »Susi«. 

Ejner Svend Aa. Henriksen, Monrads Allé 2. 
Motorbaad »Drott«. 

Yachtmægl. Poul H. Andreasen, Biilowsv. 40. 
Kutter »Oak«. 

Elektroinstallatør Otto H. J. E. Mortensen, 
Cypernsvej 28. - Motorbaad »Øresund«. 

Snedkermester Karl P. Pedersen, Burmeister
gade 8. - Kragejolle »Weo«. 

Restauratør Hans V. Johansen, Holmblads-
gade 26. - Motorbaad »Per«. 

Passive: 

Sølvsmed Poul O. Brenøe, Augustagade 3, 2. 

Cigarmager Carl Johannes Ørvald, Chr. 
Svendssensgade 1, 1. 

Banearbejder Anker W. Lundquist, Lemberg-
gade 14. 

Tømrer Elis Møller Nielsen, Augustagade 1. 
Værkfører Søren P. Landt, Øresundsvej 68, 3. 
Reservepostbud Erik Johannes Olsen, Salt

værksvej 152. 
Kaffehandler Svend Aage Jensen, Wolthers-

gade 12.-
Baadebygger Aage Willy Hansen, Arabiens-

vej 14 B, 1. 

Snedker Robert Hansen, Hollænderdybet 12. 
Kærnemager Erik R. Jørgensen, Teklavej 21,2. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af »S S Fæ. 

Protest skal skriflig tilstilles Bestyrelsen senest 14 

Dage efter Offentliggørelsen). 

Nye aktive Medlemmers Opmærksomhed 
henledes paa, at deres Fartøj skal synes og 
godkendes af Havneudvalget, før den ende
lige Optagelse i Foreningen kan finde Sted. 

Optagelsesblanketten skal være paategnet 
af Havneudvalget, som Bevis for at Fartøjet 
er synet. Før dette er i Orden, kan Medlems
kort ikke udstedes. 

Udgiver: Sundby SejlsForening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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I Anledning af Jubilæet har vort Blads 
Redaktør ytret Ønsket om, at alle vore Med
lemmer maatte faa Oplysninger om Sundby 
Sejl-Forening og Havnens Tilblivelse. 

Da Kanalen ved Lergravsvej var ført ud i 

1. Valg af Bestyrelse. 2. Forslag til Love. 
3. Eventuelt. 

Bestyrelsen valgtes saaledes: 
Formand: Blichfeldt Olsen, Kasserer: J. 

Andersen, Repræsentanter: E. Arp og K. Pe-

1923 - Kanalen - S. S. F s Begyndelse. 

Sundet, samledes her en Del Joller, hvis 
Ejere pilkede Torsk og stangede Aal. De 
kunde ikke have Baadene i Fred, idet Mili
tæret ikke vilde have Mennesker i Nærheden 
af Krudttaarnet, samtidig havde de Ret over 
Stranden, og Kommunen over Kanalen. Paa 
Foranledning af Blichfeldt Olsen samledes en 
Dag i September d'Herrer Baadejere for at 
drøfte Muligheden for en Forening, der kun
de varetage deres Interesser, som havde Baade 
liggende i Kanalen. Blichfeldt Olsen valgtes 
til at søge Tilladelse hos Militær og Kommu
ne til at indhegne et Stykke af Stranden og 
Kanalen. Da denne Sag var bragt i Orden, og 

Tilladelsen givet, samledes de ovennævnte 
Herrer igen den 28. Oktober 1923 i J. Ander
sens Have, hvor Blichfeldt Olsen forelagde 
Resultatet af Forhandlingerne med de paagæl
dende Myndigheder, og man enedes om at 
danne en Forening. Det konstituerende Møde 
suspenderedes, og man konstituerede sig som 
Generalforsamling med følgende Dagsorden: 

tersen, Revisor: K. Andersen. Paa Generalfor
samlingen vedtoges det, at Foreningens Navn 
skulde være »Saltholm«, Indskud 2 Kr. Maa-
nedskontingent 50 Øre. Pengene skulde an
vendes til en Bro, saaledes at man kunde gaa 
ud til sine Baade, og disse skulde fortøjes 

med Stævn eller Agter mod Broen. Medlems-
antallet maatte ikke overstige 15. Kontingen
tet skulde være betalt inden den 8. i Maane-
den. Det var Medlemmernes Pligt at aflaase 
Pladsen, naar de forlod denne. Paa Pladsen 
maatte ikke drives Jagt. Alt Arbejde paa Bro 
og Plads var frivillig efter Tur, men Udebli
velse fra tilsagt Arbejde straffedes dog med 
Bøde indtil 4 Kr. Saaledes vedtaget paa Gene
ralforsamlingen den 28. Oktober 1923. 

Den 18. Maj 1924 afholdtes den næste Ge
neralforsamling, Vinteren havde taget Bro og 
Hegn, og da man stod uden Midler, paalagdes 
der Medlemmerne et Ekstrakontingent paa 2 
Kr. og Bøderne blev strammet til 5 Kr. Paa 
Generalforsamlingen i September 1924 valg
tes Poffler ind i Bestyrelsen. Vanskeligheden 
med at komme ud og ind var stor, alle Baa
dene laa i Kanalen, og udenfor denne var der 
Fladstrand. Derfor ønskede man samme Aar 
at grave en Rende ud fra Kanalen. Een af 
Medlemmerne gav et Tilbud lydende paa 100 
Kr. — For at skaffe disse Penge vedtog man 
et Ekstrakontingent paa 3 Kr. 

Den 17. September 1925 blev Foreningens 
Navn omdøbt til Sundby Sejl-Forening. Man 
begyndte at grave Renden i Nordre Havn, 
hvor Slæbestedet nu ligger. Det var et haab-
løst Stykke Arbejde, for hvad man gravede 

1943 - Sundby Sejl-Forening. 
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Fra de gode gamle Dage. Fuldmægtig Hempel, tidl. Formand, nu Æresmedlem af S. S. F., 
afd. Rask Petersen, Foreningens populære Kasserer i mange Aar, og Tømrermester Fager- ' 

berg, Æresmedlem af S. S. F. 

om Dagen, sandede til om Natten. Man prø
vede da at købe gamle Skraldebøtter a 25 Øre 
Stykket fra Lossepladsen ved Kløvermarksvej. 
Skraldebøtterne blev stillet Side om Side og 
fyldt med Sand, og en Del blev lagt bag dem. 
Man fik da en Rende paa ca. 50 m, hvorved 
Baadene kunde stages ud, hvor de kunde 
flyde. Næste Foraar var det igen ødelagt af 
Vinteren. Modet blev dog ikke tabt af den 
Grund, man begyndte igen paa en anden 
Metode. Paa nordre Side af Renden blev der 
lavet en Bro beklædt med Planker nede fra. 
Hr. Fagerberg havde bygget en Gravemaskine, 
som nok skulde grave Renden ud. Hr. Grøn
dal var Konstruktør og blev Kaptajn paa Ma
skinen. Han var streng, men reel, ingen af 
Medlemmerne kom til at snyde sig fra Arbej
det. Hver Søndag sled Medlemmerne som 
smaa Heste, men intet er galt uden det er godt 
for noget, idet daværende Borgmester Hede
bol ofte cyklede forbi og saa hvorledes vi 
sled for at faa en Rende, vi kunde benytte til 
Ud- og Indsejling. Vi fik den, men Vinteren 
tog den igen og glattede alt ud. 

Bestyrelsen begyndte nu Forhandling med 
Kommunen om mere Plads, men Borgmeste
ren svarede, at Kommunen endnu ikke havde 
overtaget Arealet. Naar det var sket, kunde 
vi komme igen. Paa Generalforsamlingen den 
I. April 1929 blev det vedtaget at grave den 
nuværende Rende ind til Slæbestedet paa 
nordre Side. Formanden L. Hempel havde 
ført Forhandling med Magistratens 2. Afd., 
Borgmester Hedebol. Arbejdet paabegyndtes 
straks, Renden blev 400 m lang, 10 m bred 
og 2 m dyb. Entreprenøren var meget elsk
værdig og hjælpsom, saaledes blev der inde 
ved Land gravet noget bredere, og ved 
Slæbestedet noget dybere end Aftalen var. 
Nu fik Medlemmerne travlt med at slaa Bro 
paa begge Sider, og i Juni kunde vi sejle sik
kert ind i Sundby Havn. Foreningens Leje, 
der før var 50 Kr., blev nu 1200 Kr. aarlig. 
Kontingentet blev sat op, da der nødvendig
vis skulde bruges Penge til Ophalervogn og 
Skinner. Indskudet blev nu sat til 25 Kr., og 
da Havnen hurtigt blev fyldt med Baade, fik 

Foreningen snart lidt Penge i Kassen. Vi var 
meget stolte af vores ny Havn. Vinteren tog 
igen Broerne og smed dem op mellem Øre-
sundsvej og Italiensvej, der kunde vi saa hen
te Materialet og begynde forfra. Den næste 
store Vanskelighed meldte sig, da Renden 
blev fyldt med Tang, og Foreningen henvend
te sig igen i Magistratens 2. Afd. om Hjælp. 
Foreningen foreslog, at man satte et Spuns
værk op omkring baade Havn og Sider af 
Indsejlingen. Dette Forslag blev vedtaget, 
samt Tilladelse til Uddybning af det nordre 
Bassin. 

Foreningens Erfaring var nu den, at der var 
Mulighed for Udvidelse, man turde tage den 
forøgede Udgift, der vilde følge med. Ud-
dybningsarbejdet og Spunsværket var udreg
net til en Leje af 3600 Kr. Her skal bemærkes, 
at der ikke skulde betales Leje af Spunsvær
ket paa den nordre Side, da det blev stillet 
op for Lossepladsen. Den nuværende Midter
bro skulde afdrages med 5 pCt. af Anlægs
summen, indtil der blev fyldt Skrald paa den 
søndre Side. Da Forening og Magistrat var 
enige om Anlæg og Uddybning, blev Med
lemmerne igen stillet overfor haardt Arbejde. 
Det bestod i at fjerne 2 store Kulpramme, der 
var lagt i Kanten af Renden, for at standse 
Tangen fra Syd. Den mindste blev ved Høj
vande slæbt ind i Land paa søndre Side^ men 
den anden Pram var gledet ud i Renden og 
kunde ikke flyttes. Bestyrelsen fik saa fat i 
nogle Stenfiskere, som paatog sig at sprænge 
Prammen væk Da det var sket, kunde vi med 
Virer og Tovværk og fælles Hjælp faa det 
meste af Vejen. Arbejdet paabegyndtes der
efter og tog det meste af Sommeren. Da Hav
nen var færdig havde der meldt sig saa mange 
nye Medlemmer, at alle Pladser i Havnen var 
optaget, endskønt der dog var 200 Pladser. 

Den 1. Juni 1932 vedtoges det at opføre det 
nuværende Klubhus. Foreningen havde søgt 
og faaet Marketenderibevilling, men manglede 
Penge. D'Herrer Hempel og Henriksen søgte 
Bryggerierne om Hjælp til Hus og Inventar, 
men fik Afslag. Tømrermesteren gik da ind 
paa at bygge Huset og lade Foreningen betale 

det i Afdrag. Kort Tid efter fandt Hempel og 
Henriksen paa at tegne Aktier hos Medlem
merne, og dette fik Foreningens Støtte. Det 
blev en stor Sukces. Foreningen trivedes sta
dig væk, og det varede ikke længe, inden man 
begyndte at tale om et søndre Bassin, Man 
gik i Gang med Forhandlinger med Magistra
ten om Udvidelse mod Syd? da Opfyldningen 
netop skulde begynde der. Der blev forhand
let om Prisen, og man blev enige om at for
rente hele Anlægskapitalen med 5 pCt. Dog 
skulde Foreningen det første Aar ikke betale 
andet end den gamle Leje. Der skulde bruges 
mange Penge. 9000 Kr. i Leje, desuden skulde 
der bygges Slæbested, købes Drejeskive, Spil 
og Skinner, saa det gjaldt om at faa Havnen 
fyldt med Baade. 

Vi er nu naaet 20 Aar frem, og vi ved alle, 
hvad der er skabt i Sundby Havn, er skabt 
ved vor Forenings energiske Arbejde. De, der 
husker Begyndelsen og har været med gen
nem alle Vanskeligheder, har glemt disse, og 
husker nu kun Glæderne. Der har mange 
Gange været Storm med høje Bølger i Sund
by Sejl-Forening, men eet er jeg overbevist 
om. Vi vil holde sammen og bygge videre paa 
dét, der er. Foreningen har mange dygtige 
unge Mennesker, der vil føre Sundby Sejl-
Forening frem i Spidsen for al Sejlsport. De 
sidste 4 Somre har været en slem Tid for 
Sejlsporten, dog haardest for vore Motor-
baadejere. 

I Haab om de næste 20 Aar vil blive gode 
og indholdsrige for vor Forening, vil jeg 
takke alle gode Kammerater, der gennem 
Tiden har sluttet sig sammen om at skabe 
Sundby Sejl-Forening. En Tak til de Mænd, 
der den 28. Oktober 1923 startede Foreningen. 

L. W. Henriksen. 

Borgmester Hedebol, 
S. S. F.s gode Ven i mange Aar. 
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Halvaarlig ordinær 

Generalforsamling 
afholdes SØNDAG DEN 24. OKTOBER 1943 KL. 10,00 FORM. 

i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11. 

D a g s o r d e n  :  

1. VALG AF DIRIGENT 

2. FORHANDLINGSPROTOKOL OG BERETNING 

3. BEVILLING AF MIDLER 

4. INDKOMNE FORSLAG 

5. VALG AF REPRÆSENTANTER 

a) Formand, b) 3 Repræsentanter og 1 Suppleant. 
De afgaaende Repræsentanter er: 
Formanden H. L. Henriksen — modtager ikke Genvalg. 
Sekretæren I. C. Petersen. 
Marketenderiudvalget: Sv. Aa. Rasmussen og A. Jensen. 

6. EVENTUELT 

Forslag, som ønskes behandlet, maa være tilsendt Bestyrelsen senest 
8 Dage før Generalforsamlingen. 

Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen. 

B e s t y r e l s e n .  

Medlemmerne opfordres til at medbringe Frokostpakken. — Paa et 
passende Tidspunkt omkring Kl. IIM j afbrydes Mødet for en kortere 
Frokostpause. Der bliver saa Lejlighed til at indtage den medbragte 
Mad m. m. og snakke lidt indbyrdes om Sagerne ind. Mødet afsluttes. 

Bemærk: Mødet begynder præcis Kl. 10. 

de nye Medlemmer paa vore Tovværks- og 
Navigationskursus Husk, det er en Sejlsports
klub I er blevet Medlem af. Husk I har med
delt, at det er af Interesse for Sejlsport, I 
ønskede jert Medlemsskab af Sundby Sejl-
Forening. Det at være Sejlsportsmand er mere 
end at købe en Kasket og kræve Tobakskort 
i Foreningens Marketenderi. Der maa ogsaa 
lidt Kendskab til Sagerne og dette tilegner 

man sig i Vinterens Løb. 
Navigationskursus afholdes stadig hver 

Tirsdag fra Kl. 7 til 8,30 paa Østrigsgades 
Skole, under vor udmærkede Lærer, Styr
mand Bendtsens Ledelse. 

Indmeldelser modtages Undervisningsafte
nen Ved Opringning til Klubhuset, Telefon 
Sundby 35016, opgives evt. Ændring i Møde
tiden. Bestyrelsen. 

v» 6-
FORMAND 

^OVVÆRKS. 

KURSUS 

Undervisning i Tovværksarbejde paabe
gyndes Mandag den 11. Oktober fra Kl. 19 
til 20,30 i Rugbakkens Skoles Sløjdlokale, 
Øresundsvej Nr. 9. 

Det henstilles til Deltagerne selv at med
bringe Tovværk> saavidt det er muligt. 

Kontingent er 5 Kr. pr. Deltager for hele 

Sæsonen. 
Indtegningen begynder første Mødeaften 

eller ved Henvendelse til Læreren: C. Finne, 
Strandlodsvej 6, 2. 

Alle Elever fra Øvelsesholdet og særlig nye 
Medlemmer opfordres til at deltage i Kursus. 
Det er saa flovt at se Sejlere komme i Havn 
uden at kunne fortøje et Fartøj paa reglemen
teret Maade. Foreningen afholder Naviga

tions- og Tovværkskursus for at Sundby 
Sejl-Forening kan hævde sig, hvor den re
præsenteres og Medlemmerne kan .have megen 
Glæde af disse Kursus. Bestyrelsen. 

Navigationskursus 
Som meddelt ved Opslag paa Havnen be

gyndte Navigationsundervisningen Tirsdag 
den 5. Oktober Kl. 19. (Bemærk det frem
rykkede Tidspunkt). 

Tilslutningen er ikke god nok i Aar. Med
lemmerne har forstaaeligt nok været generet 
af Cykleforbud o. m. a. 

Vi opfordrer dog alle Interesserede til at 
begynde, det er da ikke afgjort disse tossede 
Tilstande varer hele Vinteren^ p. t. er det jo 
bedre. Hvem ved! maaske skal vi alle til at 
sejle stærkt til Foraaret. 

Vi savner iøvrigt mange Elever og alle de 

Som meddelt i vedstaaende Dagsorden for 
Generalforsamlingen ønsker vor Formand 
gennem mange Aar, Munderingsmester Lud
vig Henriksen, nu at udtræde af Bestyrelsen. 

L. Henriksen har været i Sundby Sejl-For-
enings Bestyrelse siden 1926 altsaa omkring 
20 Aar. Siden 1937 d. v. s. de sidste 6 Aar, 
som Foreningens Formand. 

Som Medlemmerne vil forstaa, har den 
j samlede Bestyrelse søgt at bevæge Henriksen 
til at fortsætte, navnlig med Henvisning til 
dennes mangeaarige Erfaring i Foreningsar
bejdet i Almindelighed og Tidernes Ugunst 
i Særdeleshed. 

Imidlertid er det ikke lykkedes at faa Hen
riksen til at. modtage Genvalg. Henriksen øn
sker, at Medlemmerne er indforstaaet med, at 
Ændringer i hans Arbejdstid, ny Stilling osv. 
fuldstændig umuliggør hans Fortsættelse som 
Foreningens Formand. 

Tilbage er derfor at erindre Medlemmerne 
om den forestaaende Generalforsamlings store 
Betydning for det fortsatte Foreningsarbejde. 
Man kan ikke i denne Forbindelse se bort 
fra, at et Formandsvalg kan afføde store 
Ændringer i Bestyrelsens Sammensætning. 
Derfor bør ethvert aktivt Medlem være til
stede ved Generalforsamlingen Søndag den 
24. Oktober. Red. 

Husk Søndag den 17. Oktober er sidste 
Frist for at træffe Kassereren, hvis et 
Medlemskort skal bringes i Orden før 

Generalforsamlingen. 
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Den pragtfulde Helaftens-Farvefilm 

Under 
A f r i k a s  S o l  
med Foredrag af Forfatteren C. E. KRØYER 

vises for Sundby Sejl-Forening 

Søndag cl. 24. Oktober Kl. 17 prc. 
(samme Dag som Generalforsamlingen) 

i imager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11. 

Efter Filmen arrangeres 
(saafremt Forholdene tillader dette) 

Musik og Bal 
Pressen shrev: 
Beerlingske Tideende: 

Afrikafilmen var en virkelig Oplevelse, imponerende 
i sin Farveskønhed, og Løvebillederne er helt uden 
Sidestykke. Gang paa Gang brød Publikum ud i 
spontant Bifald 

Aarhus Stiftstidende: 
Sjældent eller vel aldrig før har Tilskuerne haft 
Lejlighed til at se saa skøn en Farvefilm 

Politiken: 
Filmen var vidunderlig og skal nok trække fuldt 
Hus i lange Tider 

Social-Demokraten: 
Filmen var rent ud forbløffende, og kunde ikke 
være bedre optaget af en professionel Filmsfotograf. 
Man nød Billederne og lyttede opmærksom til Fore
dragsholderens Ord 

FESTUDVALGET havde ønsket i Anledning af Foreningens 20-aarige Fødselsdag at 
arrangere en større Festlighed, dette har dog paa Grund af de særlige Forhold været 
umuligt. For dog at samle Medlemmerne til en Festlighed paa denne Dag, har man sikret 
sig den pragtfulde Farvefilm »UNDER AFRIKAS SOL« til Forevisning for vore Med
lemmer. — Eventyrlandet Afrika er en af de bedste Oplevelser vi kan byde vore Med
lemmer. Filmen er opført for 30 fulde Huse i Odd-Fellowpalæet. — Kongen og Dronningen 
fik Filmen vist i de private Gemakker paa Amalienborg og senere meldte Majestæterne 
deres Ankomst ved en af Opførelserne i Odd-Fellow-Palæet. — Filmen viser den eventyr
lige Rejse pr. Automobil gennem Kenya og Uganda til de store Regnskove, hvor vi møder 
Verdens mindste Folk, Pygmæerne. Paa vor Vej kommer vi til Nilens Kilde, og vi møder 
Giraffer, Flodheste, Leoparder, Aber og mange andre mærkelige Dyr. Tillige vil De se en 
Blomsterpragt uden Lige, Tropeplanter og vidunderskønne Orkideer. De vil ogsaa møde 
alle Urskovens mærkelige Folkestammer og lære deres Sæder og Skikke at kende. —• 
Til Slut viser Filmen de store Jagtsletter, hvor De ser Dyrenes Konge, Løven, jage store 
Flokke af Zebraer og andre Dyr og her er det lykkedes Fotografen, med Fare for sit Liv, 
at komme ganske tæt ind paa Livet at disse frygtelige Dyr — Optageeiser der er af en 
ganske enestaaende Karakter. — Uafbrudt præsenteres De for noget nyt og spændende — 
pragtfulde Vandfald, uendelige Sletter, Bjerglandskaber, vidunderlige Kyststrækninger med 
slanke, svajende Palmestammer og meget andet. Hr. Krøyer har opholdt sig 11 Aar i Afrika 
og faa kan som han fortælle om Afrikas Urskove, Folkeliv og Dyreliv. En skøn Oplevelse! 

BILLETTER kan købes hos Festudvalg, Bestyrelse, Pladsmand, Marketenderibestyrer 
følgende Steder: L. Henriksen, Bachersvej 4 1. — H. Sørensen, Højdevej 39. — A. P. S. 
Jensen, Isafjordsgade 8. — Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31, St. — I. C. Petersen, 
Østrigsgade 31, 1. — S. A. Larsen, Gullfossgade 5, 5. — E. Madsen, Holmbladsgade 90. 
— H. Bergmark_ Palermovej 23, 1. — Finne, Strandlodsvej 6. — O. Pedersen, Amager 

Strandvej 62, 1. — P. Munch Jørgensen, Gejslersgade 4, 3. 

################################## 

Billetpris 1 Krone 
— Billetsalg ved Indgangen forbudt. — 
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D A M E R M E S  
OVELSESSEJLADS 1943 

Beretning ved Ellen Thode. 

S. S. F. Dame-Øvelseshold begyndte Sæso
nen Tirsdag den 18. Maj med Christian 
Petersen som Lærer. Vi havde 3 Søndagsture 
i Løbet af Sommeren, den fjerde var en 
Ekstratur, saa det var vel derfor vi blev 
snydt for den. 

Damerne mødte præcis hver Tirsdag Aften 
Kl. 7, uanset om det regnede eller stormede, 
og det viste jo, at der var Interesse for Sejl
sporten, og at det ikke var Pjank og Tids
fordriv det hele, selvom vi ogsaa havde 
Humøret med. 

Første Aften vi skulde ud, var vi vældig 
spændte paa, hvordan vores Lærer var, og 
blev heldigvis behageligt overraskede. Den 
første, om jeg saa maa sige Ordre, lød nem
lig: »Skal vi være enige om at sige Du til 
hinanden allesammen«. Det blev vi straks 
rørende enige om og vi er lige fra den første 
Dag kommet godt ud af det med hverandre. 

Den første Søndagstur gik til Taarbæk, 
hvor vi spiste Frokost i Skovløberhuset ved 
Kirken, bagefter gik vi en Tur i Dyrehaven. 
Christian maatte høre meget for alle sine 
Piger, der faldt Replikker som »Ene Hane i 
Kurven« og »Hvor har du hamstret alle de 
Piger«, der var især en Herre med rød Dame
hat, der var interesseret. Det var en dejlig 
Tur vi havde alle Humøret med, der blev for-
talt Historier og sunget og Valborg gav et 
Solonummer. 

S S F 

Den anden Søndagstur blev ledet af »Che
fen«, Svend Aage Larsen, da Christian havde 
Ferie. Vi sejlede Kl. 8 fra Langelinie og 
naaede Skodsborg ved Middagstid, saa kaste
de vi Anker og spiste Frokost der. Senere 
kom »Laura« og »Øresund« til og holdt os 
med Selskab, »Visla« kom forbi, men skønt 
vi raabte og vinkede og Goffe brugte Hornet, 
saa vi var ved at blive døve, hørte Karl ingen
ting, han havde glemt Hørebrillerne. Vi gjor
de saa klar igen og sejlede til Vedbæk, og der 
var vi saa heldige at komme til Havefest paa 
Kroen. Der var bl. a. en Tombola og den 
tømte vi næsten for Gevinster, Nitterne tog 
vi selvfølgelig ikke. Svend vandt saa mange 
Marcipanbrød, saa han forærede dem væk til 
højre og venstre, men havde alligevel gemt et 
Par Stykker med hjem til sin Kone. Dem laa 
han paa, da vi sejlede hjem, saa de har sikkert 
været gode. Med Favnen fuld af Gevinster 
gik vi om Bord og sejlede hjemad. Atter en 
dejlig Tur var forbi. 

Søndag den 1. August var vi atter ude. — 
Denne Gang var det Kapsejlads, saa vi var 
jo mægtig spændte paa, hvordan det vilde 
gaa. Vi var delt saadan, at Valborg og Ethel 
var med Øvelsesbaaden og Else, Grete og 
Ellen med Christian i »Argo«. Vi sejlede fra 
Sundby ved 9-Tiden, efter først at have væ
ret oppe og staa i Kø for at faa Cigaretter hos 
Henry, vi var ogsaa heldige, kun var det ved 
at knibe for Christian, men han naaede lige 
at faa den sidste Pakke. 

Vi naaede Startstedet i god Tid og kom og
saa pænt fra Start, men med Baaden fuld af 
Tobak er det nu ikke godt at sejle Kapsejlads, 
for vi vandt jo ikke, men det var nu en god 
Tur alligevel. 

Paa en Aftentur, hvor vi sejlede til Bøje, 
troede vi pludselig der blev skudt med skarpt 
efter os, for vi hørte 3—4 Knald og dukkede 
os allesammen, men saa opdagede vi, at det 
bare var Kuglerne fra Kloen, der var faldet 
ned og havde ramt Dækket, det var de Skud 
vi hørte, saa begyndte vi at sejle til Kugler 
i Stedet for, men fik kun fat i to. 

En anden Aften sejlede vi til Pas, ja, det 
lyder som en Stavefejl; men vi skulde altsaa 
kontrolleres ved Politibaaden og da Passene 
blev rakt over til Betjenten, var Armen for 
kort og alle Passene røg i Baljen og saa 

»...paa den 2. Søndagtur vandt vi alle 
Tombolagevinsterne...« 

SIDE 5  

maatte vi sejle »til Pas«. Det kan nok være, 
at vi fik travlt med at tørre dem paa Vejen 
hjem. 

S. S. F. Damer til Søs. 

Om den sidste Søndagstur er der ikke andet 
at sige, end at da vi skulde afsted, blev al 
Sejlads forbudt, saa vi maatte pænt blive 
hjemme. Vi var meget skuffede, det var nem
lig en Afslutningstur, og en Elev havde lavet 
en Sang til Lejligheden, men det var der jo 
ikke noget at gøre ved. 

Ja saadan endte den Sejlersæson, nu har vi 
kun tilbage at rigge Baaden af, men til næste 
Aar tager vi fat igen, og saa haaber vi, at det 
bliver ordnet, saa vi kan komme til at aflægge 
Prøve paa hvad vi har lært, det blev jo ikke 
til noget i Aar. Vi vil nemlig meget gerne be
vise, at vi virkelig har lært noget. 

Vi vil gerne til Slut rette en hjertelig Tak 
til Christian for hans udmærkede Ledelse af 
Damernes Øvelseshold, og vi haaber alle at 
se ham som Lærer for os igen til næste Aar. 

* Køb og Salg af fystfacttycc 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 

Tal med os om det 
Baadebyggeriet paa Sdr.Plads 

udfører alle Ændringer og 

Reparationer godt og billigt. 

O.Rasmussen, Milanovej 6 
Amager 1487 y. 

Fra Damernes 1. Tur. 
Frokost ved »Gravens Rand«. 
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Revolution 
paa Tfiotorbaadenes 
Fremdrivningsomraade 

[ i nær Fremtid vil blive gennemprøvet i en 
Bil, hvor den selvsagt vil faa sin største 
Anvendelse. Vi venter spændt paa Resulta
terne. Red. 

Mange af Bladets Læsere vil maaske alle
rede af Dagspressen have erfaret, at der er 
ved at fremkomme en hel ny Motortype sær
deles fordelagtig for Motorbaaden, men alle 
har sikkert ikke betænkt, hvilke Fordele den
ne Udvikling, saafremt den svarer til de For
ventninger, man stiller til den, vil faa for vore 
smaa Motorfartøjer. 

Vi har derfor fundet det interessant ogsaa 
for de af vore Læsere, som ikke har været 

bekendt med Sagen at gennemgaa den endnu 
engang her i Bladet. 

I Dagspressen kunde man bl. a. læse føl
gende: 

Der er i disse Dage udstedt Patent paa en 
dansk Opfindelse, som saa enkel den end er 
synes at rumme Muligheder for en hel lille 
Revolution indenfor Bil-, Flyvemaskine- og 
Skibsindustrien. Opfinderne er Maskinmester 
A. H. Ishøi, Søllested, og Civilingeniør S. H. 
V. Stachholm, København, som i denne Tid 
er i Færd med at bygge den første Kraftma
skine efter det nye Princip. Den ventes fær
digbygget til Efteraaret og vil blive indlagt i 
en Personbil og prøvekørt. 

Det var dette, som straks fik os paa Tan

ken, om ikke her var noget af Interesse for 
vore Motorbaade. En nærmere Gennemgang 
af den foreliggende Opfindelse syntes os at 
være endog særdeles tiltalende for vore In

teresser. 
Til Fremstilling af elektrisk Strøm benyttes 

almindeligt en Dampmaskine eller Motor, der 
driver en Dynamo. Ideen i den nye Opfindel
se er, at man samler Kraftmaskine og Dyna
mo i én Maskine — sammenbygger de to 
Energikilder — og Fordelene herved er iøjne
faldende: man bliver i Stand til at bortkaste 
Plejlstang, Krumtap og Svinghjul, som der 
ikke vil være Brug for, og ved denne Forenk
ling gør man Kraftkilden adskilligt lettere og 
adskilligt mindre i Omfang, hvad naturligvis 
vil være af Værdi, ikke alene i Biler og Flyve
maskiner, men ogsaa i Skibe, hvor den ind
vundne Plads vil kunne udnyttes paa anden 
Maade. 

Princippet i den nye Maskine vil fremgaa af 
ovenstaaende Skitse, hvor man ser Dampma
skinens eller Motorens to Cylindre (1 og 2) 
med Stempler (3 og 4), der er forbundet ved 
en fælles Stempelstang (5). Paa Midten af 
Stempelstangen findes en Traadspole (7) og 
uden om den et Magnetsystem (6 og 6). Naar 
Stempelstangen af Stemplerne drives frem og 
tilbage, opstaar i Traadspolen elektrisk Vek
selstrøm, der derefter kan udnyttes paa sæd
vanlig Vis. Den Idé, der ligger til Grund for 
den nye Opfindelse, at indbygge den selv
stændige Dynamo i Kraftmaskinen, synes 
snublende nær, og naar det betyder, at man 
herved kan undgaa hele Krumtapmekanismen, 
er det ejendommeligt, at Konstruktionen ikke 
forlængst er gjort. Paa ny mindes man Co
lumbus og Ægget. 

Men dette fortæller os, at her er en Maskin
type uden larmende Krumtappe, Koblinger 
og Gear. En Motor, som ikke skal anbringes 
midt i vor Cokpit og optage den bedste Plads 
der. 

Nej, denne Motor kan saamænd anbringes 
i Kistebænken om man vil; fra Motoren føres 
saa et Par Ledninger hen til en Elektromotor, 
anbragt lige inden for Stævnerøret, direkte 
koblet paa en ganske kort Skrueaksel. 

De fleste Motorbaadfolk vil forstaa, at en 
saadan Motor bliver en Vidundermaskine at 
have i sit Fartøj. Alene Tanken om al den 
Renlighed, der opnaas i dette Tilfælde hvor 
Krumtap, Gearkasse samt Koblingskasse helt 
forsvinder, maa henrykke enhver Motormand. 
Af Smøring bliver tilbage kun en Fedtkop 
paa Skrueakslens Elektromotor i Lighed med 
Stævnerørets. Omskiften fra »Frem« til »Bak« 
foregaar ved at trykke paa en elektrisk Kon
takt, det hele sker ganske lydløst. 

Tilbage er kun at meddele, at Opfindelsen 

Fra Bestyrelsen 
Havneudvalget anmoder Medlemmer, som 

har uvedkommende Sager liggende i Maste
skuret, de ikke vil miste, om straks at fjerne 
dette. 

Af Hensyn til de mange Master, der skal 
paa Plads nu, maa al Plads være til Raadig-
hed, og uvedkommende Ting bliver fjernet. 

Spil og Vogne har gennemgaaet en større 
bekostelig Reparation. Medlemmerne burde i 
egen Interesse medvirke til at ukyndige Folk 
vises til Rette ved Brug af disse Redskaber. 

Pas paa Fortøjningerne^ nu kommer Efter-
aarsstormene. 

Det er tilladt Medlemmerne at afhente 
Slagger fra Bunkerne, der ligger paa Søndre 
Plads, naar de bruges til at lægge omkring 
Fartøjet, hvis det staar paa en fugtig Plads. 
I denne Forbindelse skal nævnes, at alle 
Trillebørene paa Pladsen er Foreningens 
Ejendom og kan benyttes af alle Medlemmer. 

Kassereren træffes i Vinterhalvaaret hver 
Søndag Form. fra Kl. 10 til 12 i Klubhuset. 

Med dette Nr. følger et Girokort til Benyt
telse for Kontingentbetaling af Medlemmer, 
der ikke besøger Havnen i Vinterhalvaaret. 

Billig til Salg: 
Lille Skibsradio, 1 Forsejl, Tovværk 1 Par 
8 Fods Aarer, 1 Flag (Uld), 3 Søkort, 
2 kg hvid Maling, gammel Vare. 

LARSEN, ARTILLERIVEJ 42, 1. 

»Klohhemageren« 
er begyndt for sig selv! 
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Foreningens Generalforsamling fj) 
og 20 Aars Stiftelsesfest 

Søndag den 24. Oktober blev en stor og 
vellykket Dag for Foreningen. De mange 
Medlemmer) der var mødt op fra Morgen
stunden og blev ved til Festen sluttede Kl. 
11 om Aftenen, havde faaet en virkelig Dag 
ud af det. Fra alle Sider udtaltes stor Be
gejstring for Arrangementet med Generalfor
samling og Frokost fra Formiddagen. Vor nye 
Formand Brandmand A. P. Jensen udtalte 
da ogsaa, at det sikkert var en af de bedste 
Maader at arrangere Generalforsamlingen 
paa, idet det virkede overordentlig fremmen
de paa Forhandlingerne at lade Medlemmer
ne døje Sultens Kvaler indtil Generalforsam
lingen krævedes afsluttet. 

Til Generalforsamlingen, der begyndte Kl. 
10, var mødt ca. 300 Medlemmer (Forenin
gen har over 600 Medlemmer i Dag). Skor
stensfejer Nielsen valgtes til Dirigent. Brand
mand Jensen oplæste Forhandlingsprotokol
len. Ingen havde noget at indvende til denne. 

Efter Beretningen mødte Gratulanter op i 
Anledning af Foreningens 20-aarige Fødsels
dag. Vort Medlem »Klokkemageren« Urma
ger A Hansen overrakte Foreningen en smuk 
Dirigentklokke med Inskription. Fra Amager 
Selskabslokalers Direktør overraktes der For
eningen en stor smuk Blomsterdekoration. 
Begge modtoges med Applaus af de tilstede
værende Medlemmer. 

Efter denne festlige Afbrydelse kunde' 
Formanden Ludvig Henriksen begynde paa 
sin Beretning. Han meddelte, at den skulde 
blive kort og henstillede, at de efterfølgende 
Talere ogsaa fattede sig i Korthed, af Hensyn 
til Frokosten, der ventede. Ludvig Henriksen 
omtalte de planlagte Vinterarbejder i Havnen> 

hvortil Bestyrelsen havde sikret sig de nød
vendige Materialer. Særlig Broarbejderne 
maatte fortsættes, hvor vi slap sidste Aar. 
Reparation af Tørveskur ved Marketenderiet 
havde det været nødvendig at udføre allerede 
nu af Hensyn til Brændselsindkøbet. De 
planlagte Vinterkursus for Medlemmerne 
mente Henriksen burde have en større Til

slutning. Derefter omtaltes Sommerens Fester, 
som havde været afholdt med god Tilslut
ning og uden store Udgifter for Foreningen. 
Henriksen afsluttede sin Beretning med at 
opfordre Medlemmerne til at genvælge den 
siddende Bestyrelse, som han paa det bedste 

Uhrm. Hansen med 

sin smukke Gave 

kunde anbefale til at fore Foreningens Ar
bejde videre. 

Bødtker fandt Grund til at paatale Forman
dens Ros af Bestyrelsen. Han var ikke saa 
tilfreds. I Referatet af en tidligere General
forsamling, havde man paalagt ham en Ud
talelse om Retten til at have 2 Fartøjer, dette 
vilde han ikke vedkende. Bladets Redaktør 
lovede at dette blev rettet, efter at have ind
hentet Forsamlingens Samtykke hertil. 

Indkomne Forslag havde kun en Sag til 
Behandling, nemlig et fra Bestyrelsen ind
sendt Andragende. 

»Det foreslaas, at Foreningens Kasse over
fører 250 Kr. til Øvelsesfonden (Nybygning) 
i Anledning af Foreningens 20 Aars Fødsels
dag«. 

Forslaget blev vedtaget uden Indvendinger 
fra den tilstedeværende Forsamling 

Under Punktet: Bevilling af Midler, om
talte Formanden Nødvendigheden af at fort
sætte de paabegyndte Reparationsarbejder 

paa Broerne. Han mentej at Bestyrelsen til 
dette maatte disponere over et Beløb omkring 
4000 Kr. 

Heller ikke hertil havde Forsamlingen 
noget at indvende. Forslaget blev omgaaende 
vedtaget 

Herefter gik man over til Dagens vigtigste 
Punkt: Valg af Formand og Bestyrelse. 

Paa Forespørgsel af Dirigenten erklærede 
vor Formand Ludvig Henriksen, at han ikke 
ønskede at fortsætte. 

Dirigenten udbad sig herefter Forslag til 
en ny Formand. 

Brandmand A P. Jensen foresloges enstem
migt med Akklamation. Bødtker rejste en 
Diskussion om Formandsspørgsmaalet. Han 
mente Hans Sørensen var den eneste rigtige 
til at tage Arbejdet op efter Ludvig Henrik
sen. Flere Talere sluttede sig til dette Syns
punkt. Hans Sørensen takkede for Medlem
mernes Tillid. Han kunde meddele Forsam
lingen, at ogsaa A P. Jensen og den øvrige 
Bestyrelse havde henvendt sig til ham an-
gaaende denne Sag. Imidlertid maatte han af
vise Tanken, hans Arbejde kunde ikke for
enes med de Hverv og Pligter Formands-
arbejdet krævede. Hans Sørensen sluttede 
med at anbefale Brandmand Jensen som For
eningens nye Formand. Han havde lært at 
kende Jensen som en ærlig Mand, der havde 
og kunde gøre et Arbejde til Gavn for 
Sundby Sejl-Forening Efter dette vægtige 
Indlæg var Valget af Jensen afgjort. 

Dirigenten kom med det udmærkede For
slag, at Valget skulde foregaa paa den Maade, 
at Forsamlingen rejste sig, for, som han ud
trykte, A. P. Jensen skulde mærke> at han 
havde hele Foreningen bag sig i det kom
mende Arbejde Forsamlingen rejste sig nu 
og hyldede den nyvalgte Formand. 

Vor nye Formand, Brandmand A. P. Jen
sen tog Ordet. Han takkede for Valget, han 
kunde ikke love Medlemmerne en ny Sejl
forening, han vilde heller ikke love at kunne 
gøre noget som Ludvig Henriksen ikke vilde 
have gjort Alt vilde afhænge af de vanske
lige Tiders Udvikling, dog vilde han love, 
at hvad der end blev gjort, skulde det ske 
til Foreningens Bedste. A. P. Jensen fort
satte med at meddele Motiverne til, at han 
lod sig opstille, det var Bestyrelsens stærke 
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Ønske om at det blev en Mand, der var 
inde i Foreningsarbejdet, som blev Formand. 
Hans Sørensen burde være valgt, men baade 
Sørensen og Bestyrelsen havde ønsket, det 
blev ham. Jensen afsluttede sin Tale med at 
takke den afgaaede Formand L. Henriksen 
for det store Arbejde denne havde gjort for 
S. S. F. Han mindedes, hvorledes Henriksen 
havde indledet sin Formandsperiode med et 
Underskud i Foreningens Kasse paa 8000 Kr. 
I de forløbne Aar havde Foreningen anskaf
fet meget og dyrt Materiel, Skinner, Vogne, 
Spil o. m. a., og endda kunde Henriksen ved 
Afslutningen af sin Formandsperiode opvise 
en Kassebeholdning paa 8000 Kr. 

Paa Forslag af Sv Aa. Larsen valgtes Ludv. 
Henriksen til Æresmedlem af Sundby Sejl-
Forening. Yderligere Forklaring var unød
vendig og under kraftig Tilslutning af hele 
Forsamlingen blev Henriksen valgt til Æres
medlem i Sundby Sejl-Forening 

Ludv. Henriksen takkede for den Glæde, 
man havde givet ham gennem denne Æres
bevisning. Han benyttede Lejligheden til at 
mindes tilstedeværende Æresmedlem Fuld-

J 

mægtig Hempels Arbejde for S. S. F. Vi fik 
at vide, hvorledes Hempel var begyndt paa 
Bygningen af vort nuværende Klubhus med 
27 Kr. i Kassen. (A. P. Jensen maa mindst 
skabe det helt store Fremtidshus i Havnen, 
dels for at kunne hævde sig overfor de to 
Gamle og fordi han har 8000 Kr. at begynde 
med. Red.) 

Generalforsamlingen fortsatte nu med Valg 
af Repræsentanter til Bestyrelsen. Paa Forslag 
af Dirigenten genvalgtes de 2 afgaaende Re
præsentanter I. C. Petersen og Sv. Aa. Ras
mussen med Akklamation. Til nyt Medlem 
af Bestyrelsen foresloget Ole Petersen, Henri 
Madsen, G. Østergaard og Karl Hansen. Re
sultatet af en skriftlig Afstemning gav føl
gende Stemmetal: Henri Madsen 41 Stemmer, 
G. Østergaard 29 St., O Petersen 27 St., Karl 
Hansen 8 St. Henri Madsen var saaledes 
valgt og G. Østergaard Suppleant. 

Punkt Eventuelt blev hurtigt afsluttet. Sul
ten havde efterhaanden bragt Forsamlingen 
til den yderste Grænse af Utaalmodighed, 
og de faa Talere^ som besteg Talerstolen, løb 
en ikke ringe Risiko for at blive ædt. 

Enkelte modige forsøgte dog at nærme sig 
Talerstolen fulgt af Mængdens hungrige 
Blikke. 

Saaledes klagede Henri Madsen over den 
ringe Tilslutning til Kapsejladserne. Sv. Aa. 
Rasmussen udbad sig Ændringsforslag til 
Medlemsblad, og Valter efterlyste Tilslutning 
til vort Tovværkskursus. Foreningen havde 
lejet Lokaler som Kæmpehallen og saa sad 
der bare 6 Mand i et Hjørne 

Dirigenten syntes ogsaa de mange »Ko-
rumper« i Havnen beviste Nødvendigheden 
af et Tovværkskursus. 

Vor nye Formand A. P. Jensen mente, at 
Foreningens Elever her som andre Steder! 
skal deltage saavel i Tovværks- som Navi-1 

gationskursus. Bayer udtalte, at om det sidste 
bør der ingen Diskussion være. S. S. F. kan 
ikke udstede Sejlercertifikat, der har Værdi, 
før disse Krav er opfyldt. 

Klokkemageren gav Anledning til, at man 
sendte et Takketelegram til Borgmester Hede
bol i Anledning af 20 Aars Fødselsdagen. 

Formanden afsluttede nu med at takke for 
god og saglig samt meget rolig Behandling 
af Mødets forskellige Punkter. 

Generalforsamlingens udmærkede Dirigent, 
der havde ledet Forhandlingerne, saaledes at 
alt unødvendigt Vrøvl blev undgaaet( hæve
de nu Mødet med at udbringe et Leve for 
gamle S. S. F. 

Frokosten kunde nu begynde. Det kan nok 
være der kom Gang i Frokostpakkerne. Be
tjeningen maatte ogsaa løbe stærkt for at 
klare de mange smaa »Gibbernakkere« der 
skulde til. Stemningen steg og en hyggelig 
kammeratlig Aand herskede i Lokalerne. 

Ordet var frit og den første Taler, som 
meldte sig, var vor gamle Formand Hempel. 
Rank og ungdommelig trods sine hvide Haar 
springer han op paa Talerstolen, Sejlsports
folk bliver vist meget gamle. I et Glimt ser 
man Hempel, Ludvig Henriksen og A P. 

Jensen sammen. Man havde sagt, at vi mang
lede Formandsemner. Sludder — en Forening 
der stadig kan stille saadanne Mandfolk til 
deres Repræsentant, mangler ikke Formand. 
— Jeg glemte Hempel paa Talerstolen, han 
takker for Dagen, lykønsker Foreningen med 
sin nye Formand, fortæller at det kræver sin 
Mand at være Formand for Mænd. 

Nu bliver det bevilget en Kop Kaffe uden 
Brød! Gaar den? Selvfølgelig ikke! Chr. 
Henriksen vil ikke se os sidde og drikke den 
tørre Kaffe. Christian er Dagens Mand( han 
bestemmer og bestiller CLOC til Kaffen. 

(Jeg har glemt at spørge ham om Konen maa 
læse dette). A P. Jensen beklager, at vi ikke 
alle har Sejlersangbogen, det vilde ha' givet 
en smuk Stemning, han lovede at arbejde for 
dette. Han anbefalede Sangen som noget 
særlig opløftende. Nu var der en af Marke
tenderiets gode Kunder, der fandt berettiget 
Anledning til at bemærke »Det var Fan... 
naar man synger i Klubhuset vil de smide 
en ud«. — Hurra! den var god. — Saa mødte 
Repræsentanter fra Foreningens Piger op. 2 
ad Gangen erobrede de Talerstolen. »Kom 
med os ud at sejle alle Sejleres Piger sagde 
de«. De havde i Dagens Anledning en Sang 
med til os. Desværre tillader Pladsen ikke, 
at jeg tager det hele med, men et Par Vers 
skal I ha': 

Vi sejlede paa Livet løs, 

vi trodser Regn og Blæst, 

og Christian gav os Rotorn, 

som han syntes> der var bedst, 

og hvis vi gjorde Fejl, 

tog Christian Ordet, 

han ku' minsandten ikke gøre for'et. 

Og Ellen hun stod Havnen ind, 

det gik skam vældig godt, 

hun knejste som en Hane, 

for det var nu vældigt flot. 

Men da hun skulde løbe op i Vinden, 

jeg tror hun var der 

lidt for sent med Pinden. 

Ja og saadan ku' jeg blive ved, hvor blev 
Timerne af. I maa virkelig undskylde os, I 
kære Hustruer; derhjemme, vi var til Fød
selsdag i godt Selskab, vort kære Barn bli'r 
jo ikke 20 Aar hver Dag, og saa al den 
Sjov. I sku' ha' overværet, da Anton Jensen, 
mødte op og gav »Søren Knalderup fra Sen
geløse«, det var Underholdning. — Jeg maa 
stoppe nu, ellers bli'r de mange, som ikke var 
med, syge af Ærgrelse, og saa er der mere 
endnu, vi skal jo til mere Fest. 

Festaftenen forløb med Fortsættelse af Da
gens gode Stemning. Besøget var godt Filmen 
var god, Foredraget var godt osv. osv. Vi 

sad et Par Stykker nede paa de bagerste 
Rækker og bestemte, at til Sommer sku' vi 
nu ned med »Mariane«, »Leila«, »Maru«. 
»Argo« og hvem der ellers vilde med og 
fotografere sorte Piger Men maaske skal 
dette henføres til Formiddagens Begiven
heder. 

Saa begyndte Ballet. I de gode gamle Dage 
begyndte man med en March. Nu toner Mu
sikken op til Slagsmaal. Mænd og Kvinder 
danser Krigsdans til fantastiske Hyl fra Or

kestret Man hiver hinanden i Tøjet, forsøger 
at jage Tommelfingrene i Øjet paa Modpar
ten. Efter en halv Times Forløb falder man 
udmattet ned paa en Stol og deler Stridens 
Genstand — en Sodavand. — Naa, men der 
blev nu ogsaa efter en fornuftig Indgriben af 
Festudvalget Lejlighed for normale Menne
sker til en rask Svingom. Alt for tidlig blev 
det Lukketid. 

Til sidst er der bare at slutte med en lille 
træt Mands Ord ved Udgangen »Sikke en 
Føds'dag«. Red. 
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Paa Opfordring skal jeg gerne her i vort 
Blad fremsætte nogle Udtalelser og besvare 
de Spørgsmaal, man har stillet mig i Anled
ning af Formandsskiftet. 

Naar man spørger; om Valget var forven
tet fra min Side, maa jeg svare benægtende, 
idet jeg egentlig havde haabet, at man fra 
anden Side havde foreslaaet et i Sundby 
Sejlforening ældre Medlem til Posten. 

Naar jeg alligevel lod mig opstille, var det 
ikke saa meget dikteret af en mig iboende 
Trang og Lyst hertil, som det var Tanken 
om at undgaa, at man paa Generalforsamlin
gen skulde staa uden Kandidat til Posten og 
som Følge heraf fremsætte de noksaa bekend
te Forslag i Flæng, indtil man fandt een, der 
var villig^ et Forhold der altid er uheldigt. 

Man maa dog ikke forstaa Sagen saaledes, 
at jeg beherskes af Ulyst til at udføre det 
Arbejde for Klubben, man har overladt mig. 
Jeg vil nærmere udtrykke det som en Æng
stelse for ikke at evne at udføre det godt nok, 
specielt ved at afløse en Mand som L. Hen
riksen, der har været Foreningen saa god en 
Mand, som Tilfældet er. 

Det vil altid være vanskeligt at løfte Arven 
efter en saadan Formand, men noget af 
Ængstelsen bortfalder ganske vist, naar man 
betænker, at Henriksen har taget den værste 
Tørnj nemlig de nu passerede 3% Aar under 
Besættelsen med de for Klubben følgende 
mange Besværligheder. 

Og ingen tror vel, at Krigen vil vare lige-
saa længe endnu, som den har varet, saa 
dette tjener jo til, at man haaber paa, at den 
kommende Tid vil blive lettere for den kom
mende Formand. Og man siger jo, at en 

Sundby Sejl-Forenings nye Formand, 

Brandmand A. P. S. Jensen. 

Mand vokser med Opgaven, saa man maa 
haabe, at det ogsaa passer i dette Tilfælde 
saaledes at mine beskedne Evner slaar til i 
Arbejdet for Klubben. 

Og naar man saa spørger, om jeg har 
nogen Planer eller noget Program for Frem
tiden, kan jeg kort udtrykke det saaledes, at 
jeg agter at fortsætte Arbejdet med Bestræ
belserne for at gøre S. S. F. til en Sejl- og 
Motorbaadsklub i Ordets bogstaveligste Be
tydning, ikke alene af Navn men ogsaa af 
Gavn. Disse Bestræbelser har været vanske
lige at fastholde i de sidste 4 Aar, hvor kun 
et Faatal af Medlemmerne har haft — omend 
kun ringe — Glæde af deres Fartøjer, og de 
fleste har maattet være passive Tilskuere og 
kun haft Arbejde, Besvær og Udgifter uden 
at faa den Glæde til Gengæld af deres Far
tøje^ der vel egentlig er Meningen med det 
hele. 

Men det er mit Haab, at denne Trængsels
tid snart er forbi, saa at alle igen kan komme 
ud paa det friske Sund og faa alle Bekym
ringer og Ærgrelser eftertrykkeligt blæst bort 
fra Sindet. 

Med Hensyn til Opgaver, der vil blive for
søgt løst i den kommende Tid skal jeg næv
ne — foruden selvfølgeligt at faa Gang i 
Sejladsen hurtigst muligt — at jeg tror, at 
Bestræbelserne skal sættes kraftigt ind for 
det stadige Ønske: en Regulering af Havn 
og Plads. 

Men i denne Henseende maa man vel fare 
lempeligt, rent øjeblikkeligt, indtil man kan 
arbejde Haand i Haand med Kommunen ved 
en forhaabentlig snarligt kommende Regule
ring af Amager Strandvej. Og saa er Tiden 
kommet, hvor Medlemmerne vil komme til at 
indfri de mange i den senere Tid fra adskil
lige fremsatte Tilbud og Løfter om manuel 
Assistance, saa maa alle være med at give det 
Nap> der skal til for at skabe den helt rigtige 
Ramme om vor kære Sport. Man maa nemlig 
betænke, at en stor Del af den Tid, vi ofrer 
paa denne Sport, tilbringer vi, selv i normale 
Tider, i Havnen og paa Pladsen, og saaledes 
bør man bestræbe sig paa at gøre Omgivel
serne saa hyggelige og velegnede som muligt. 

Dog vil jeg tro, at man ikke blindt og 
uoverlagt skal fare til at ofre en Masse Pen
ge og Arbejde paa Tingene, før man ved 
hvad Byplanen siger, og hvad man fra Kom
munens Side agter at gøre ved Tingene her
ude. Det vilde ikke være klog Politik. Men 
herom kan man antagelig i nær Fremtid faa 

nogle Drøftelser med Magistraten. 
En Sag, der ogsaa interesserer mig stærkt, 

er Spørgsmaalet om den fuldkommen uret
færdige Afgift paa Brændstof til Motorbaa-
dene. Jeg tror og haaber, at S. S. F. med 
sine mange Motorbaadsejere kan gøre en 
væsentlig Indsats i denne Sag, selv om der 
vel nok bliver haard Strid, inden dette 
Sporgsmaal bliver løst. 

Og saa er der Ønsket om en Stabilisering 
af selve Klublivet i vor Forening. Men jeg 

tror, at dette Spørgsmaal løser sig selv naar 
Omgivelserne forbedres og forskønnes. 

Mit Fremtidsønske skal da være, at vi, 
naar S. S. F. fejrer sit 25-Aars Jubilæum, kan 
se ud over en smuk og tiltalende Lystbaade-
havn for Amagers Lystsejlere. Betingelserne 
herfor har vi nemlig. 

Jeg skal sluttelig endnu engang udtale min 
Tak til Bestyrelsen og Medlemmerne for den 
Tillid, man har vist mig, og haabe at jeg maa 
være Tilliden værdig. Viljen hertil er i hvert 
Fald god nok. 

Med Sejlerhilsen Akilles Jensen. 

afholdes Søndag den 28. November Kl. \1V% <! 
præcis i »Amager Selskabslokaler«; Mark- *> 
mandsgade 9—11. Kun for Foreningens Med- ![ 
lemmer med Damer. <> 

Der serveres: > 

Kogt Torsk m. Smør og Sennepssovs, 
Ostesnitter, 1 01 og Kaffe. ![ 
Prisen: 5 Kr. pr. Deltager. <t 

Obs! Spisningen begynder præcis Kl. 17%. <! 

(Saafremt Udgangsforbud stadig bestaar 
begyndes Kl. 13). j! 

Indtegning til Festen foregaar hos »Henry« J; 
i Klubhuset, Telefon Sundby 35016, Tegnin- <! 
gen, der er bindende, slutter Fredag den 26. j> 

Deltagerne opfordres til at medbringe Sej-
lersangbogen, mindst en Bog pr. Par maa <t 

kunde mønstres. J| 
Der er sørget for god Musik. Underhold- <! 

ning ved denne Fest har der aldrig manglet. |> 
Til Medlemmer, som overvejer »om man nu ]| 
sku' gaa med til denne Fest«( har vi et godt 4 
Raad: Tal med en som bare en Gang har > 
været til Afriggergilde i S. S. F. 2 

Festudvalget. 7 

• Køb og Salg af fysifadfricc 
er en Tillidssag, derfor henvend Dem til 

MAZANTIS YACHTBUREAU 
Kontor i København: 

POUL M. ANDREASEN 
Biilowsvej 40, Telefon Nora 7617 

Tal med os om det 
\ Baadebyggeriet paa Sdr.Plads 

\ udfører alle Ændringer og 

\ Reparationer godt og billigt. 

t r/ \ O.Rasmussen,Milanovej6 
•S?*" Amager 1487 y. 

Afriggergildet 
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Swingpjatter -
Æresmedlemmer 
Frokost o. m. a. -

Spredte 

Bemærkninger 

omkring 

20-Aarsdagen 

af A.H.Carlsen 

Vor ærede Redaktør efterlyste paa den 
sidst afholdte Generalforsamling Stof til S. 
S. F.s udmærkede Blad. Lad mig forsøge at 
hjælpe ham. Ikke fordi jeg tror, at han ikke 
kan fylde Bladet, men mere for at faa lettet 
Hjertet for noget, jeg gerne vil have sagt. 

Den Generalforsamling, som S. S. F. af
holdt paa 20 Aars Dagen for dens Stiftelse, 
vil for mig staa som et Minde. Efter at have 
overværet flere af de meget bevægede Møder, 
var det vel nok en sand Fornøjelse at være 
til Stede Søndag den 24. Oktober. 

Jeg surgte mig selv, hvad Grunden kunde 
være til, at dette Møde kunde afholdes i en 
saa fuldkommen Harmoni og præget af abso
lut Mødekultur. 

Skulde Grunden være; at de forskellige 
Klubber indenfor S. S. F. stiltiende har be
gravet Stridsøksen til Fordel for Moderklub
ben? Lad os haabe det, vi er sikkert bedst 
tjent med det. 

Eller skulde det mon være den medbragte 
Frokost? Ideen var i alle Tilfælde knippel
god! Hvis det er saadant, saa henstiller jeg 
til Bestyrelsen at gentage det ved kommende 
Generalforsamlinger. Vi har et gammelt Ord, 
der siger: »Vejen til Mandens Kærlighed 
gaar igennem Maven«, som et Medlem sagde 
til mig, da vi under Frokosten snakkede om 
Generalforsamlingens Forløb. 

Jeg gav ham Ret. Det var kun et Par menige 
Medlemmers Mening i al Beskedenhed. 

Saa fik vi valgt en ny Formand. Næst efter 
en god Kasserer, den vigtigste Mand i en 
Forening. Det vilde have været ønskeligt, at 
vi havde kunnet beholde L. Henriksen. Han 
bliver ikke let at erstatte, men jeg tror, at 
den nye Formand er af det rette Stof. Tiden 
vil vise os det. 

Nogle Dage inden Generalforsamlingen 
drøftede flere af Medlemmerne Valget af den 
nye Formand. Det man ønskede var en rolig; 

besindig Mand, som kunde taale at se den 
lille Mand i Foreningen. Og jeg tror, at vi 
i Brandmand Jensen har faaet, hvad vi øn
skede. 

Da vi nu taler om Formand, saa var det 
mig en Glæde, at L. H. blev udnævnt til 
Æresmedlem. Det var velfortjent, han har 
været Foreningen en god Mand. 

Vi har nu i S. S. F. fire Æresmedlemmer, 
som absolut er den store Ære værdig. 

Men lad mig dog sige, at vi skal stadig 
være varsom med at udnævne saadanne. 

Nok om det! Vi gaar over til den mere 
fornøjelige Del af Festen. Til de Medlemmer, 

som ikke var til Stede paa Generalforsamlin
gen j vil jeg sige: »I har forsømt noget!« 

Efter Generalforsamlingen kom Rosinen i 
Pølseenden: »Fælles Frokost«. Noget saa 
hyggelig. 

Saadan en Frokost styrker Sammenholdet 
i Klubben. Tungen bliver let og Hjertet frit 
efter den første Snaps og til Mutters gode 
Mad. 

Der var nu noget man savnede, og det var 
en Sang for Flaaden. Formand Jensen kom 
ogsaa ind paa det, og lovede at vilde gøre 
noget for at stimulere Sangen. »Ærede For
mand, snak med din Bestyrelse om det!« 
(Sejlernes Sangbog). 

Det blev jo lidt sendt, inden den sidste 
kom derfra. Men vi naaede dog at komme 
til Fest om Aftenen. 

Det var en glimrende Film vi saa, og et 
udmærket Foredrag .hertil. Den Film kunde 
vel faa Længslerne til at svulme i Brystet 

efter selv at komme ud igen, selv om det ikke 
bliver Afrika. — Svendborg og Kerteminde 
kan ogsaa godt gøre det. 

Efter Filmen skulde vi til at danse! 
Men, om Forladelse! Gulvet var optaget 

af en Skare unge Mennesker, som dyrkede 
deres store Lidenskab: »SWING«. 

Og jeg skal love for, der blev svinget med 
Arme og Ben — og Hoved. Der var ikke til 
at lukke et Øje. Den lidt ældre Generationj 

som jeg selv tilhører, kunde ikke komme til 
at danse. 

Maa jeg spørge det ærede Festudvalg: 
»Hvor kommer alle Swingpjatter fra?« Kan 
det tænkes, at de allesammen var »Paarøren
de« af Klubbens Medlemmer? — Næppe! 
Er det nødvendigt at give dem Adgang til 
vore Fester? Festudvalget vil nok svare, at 
Musikken ogsaa spillede for os, men dog kun 
paa Anfordring af Bestyrelsen, efter Klage 
fra en af de ældre. 

Ærede Festudvalg, gør noget ved dette. 
Lad os faa noget god Musik og Dans,. 

»Swingpjatterne« kan saa svinge sig i 
Glassalen og Scalasalen. De vil hos de fleste 
af Medlemmerne sikre Dem evig Tak og 
Taknemmelighed. 

Ja, det var bare nogle Betragtninger af et 
menig Medlem af den lidt ældre Generation. 

A. H. C. 

En Aa/i/bk Ferietur ^ 
Af 
G. ØSTERGAARD 

med Motorbaaden KbS 

Siden jeg her i Bladet skrev min lille Be
retning »Der var engang —«, er jeg fra flere 
Sider blevet opfordret til at beskrive endnu 
en Sommerferietur, ja endog Redaktøren har 
sluttet sig dertil, og endskønt jeg burde være 
fornærmet paa ham, fordi han — med Sans 
for det dramatiske — sidste Gang lod mig 
sidde en hel Maaned paa en vaad Sten langt 
ude i Havet, har jeg dog bøjet mig for hans 
Argumenter, tilgivet ham og lovet at fortsætte. 

Argumenter? 
Jo, jeg skal betro Dem en Hemmelighed. 

»Der var engang —« blev skrevet med det 
Formaal for Øje, at den skulde bruges som 
»Fyld« i Bladet, naar der manglede Stof, og 
nu er den altsaa tilsyneladende gal igen. Jeg 
har derfor indgaaet den Overenskomst med 
Redaktøren, at jeg skal levere ham mere af 
den Slags Fyld, indtil Læserne, for at blive 
fri for det, selv giver sig til at skrive lange 
og vægtige Indlæg til Bladet. 

Nu er De advaret. Vil De have et godt og 
sagligt Blad, saa bare i Gang med Skrive-
jernet. 

Efter dette lille Sidespring kan jeg vel saa 
gaa over til Forordet, for naturligvis skal der 

et Forord til. Det har jo enhver ordentlig 
Roman. 

»Der var engang —« havde endnu et For
maal, nemlig at vække Lysten hos andre til 
at tage ud omkring i Ferien og faa Øjet op 
for nogle af de Skønheder, vort Land ejer, 
set fra Søen. Og det var saa heldigt, at denne 
min første Langtur var begunstiget af et 
pragtfuldt Vejr og helt igennem forskaanet 
for Uheld, saa et Referat af den skulde ikke 
kunne virke afskrækkende paa Læserne. 

Da Petersen saa i Maj Maaned det følgen
de Aar rejste Spørgsmaalet om, hvorhen vi 
skulde paa Ferieturen, ja, saa var det jo i 
Grunden dermed afgjort, at vi skulde ud paa 
en ny Tur sammen, og Resultatet af Samtalen 

tøulcUmed* 

C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 
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blev, at vi skulde lade Tilfældet raade, kun 
var det afgjort, at vi skulde sydpaa. Nogen 
egentlig Plan vilde vi ikke lægge; det skulde 
være en magelig Tur, ikke noget med lange, 
trættende Stræk for at overholde forud be
stemte Ruter og Tider. Nej denne Gang skul
de det være en »Ferie«-tur, saa vi kunde 
vende hjem med friske Kræfter og udhvilede 
Hjerner. 

Saa kom atter den travle Tid med Klar

gøring og Udrustning, og endlig den 12. Juli 
Klokken godt 6 Morgen fandt Starten Sted. 
I sidste Øjeblik havde der meldt sig endnu 
en Deltager, dog kun til den første Del af 
Turen, en af vore Bekendte, der skulde paa 
Ferie et eller andet Sted paa Falster, og som 
gerne vilde have den Oplevelse med, som en 
Sejltur i en lille Baad er for enhver, der ikke 
tidligere har prøvet det. Han bad om at 
maatte komme med og blive sat i Land paa 
et Sted, hvorfra Forbindelsen til Falster ikke 
vilde være alt for besværlig. 

Og af den Grund bestemte vi os til at tage 
til Stubbekøbing. 

Den første Del af Turen frembød intet nyt 
for os, Vejret var godt, og den svage, syd
vestlige Vind satte ingen nævneværdig Sø i 
Køgebugt. En enkelt mindre Regnbyge gene
rede os heller ikke stort. 

Fra Stevns satte vi Kursen efter Bøge-
strømsbøjen, som vi passerede ved 13-Tiden, 
og saa futtede vi altsaa ind i det af Lyst
sejlere saa højt priste Farvand som jeg for 
mit Vedkommende skulde besejle for første 
Gang. 

Rygtet havde ikke løjet. Medens vi fulgte 
det slyngede Løb, snart inde under Sjællands 
Kyst, snart ovre under Nyord, — stadig mær
kende de passerede Koste af paa Kortet, — 
skiftede Omgivelserne kalejdoskopisk. Det 
ene Skønhedsindtryk smukkere end det andet. 
Jungshoveds delvis skovklædte Kyst. Dan-
marksholmens lave, græsklædte Tue, Nyords 
Havn med den smalle Indsejling og den 8-
kantede Kirke midt i Byen, Lindholm med de 
nye, gule Bygninger, hvor tavse, alvorlige 
Mænd søger at løse Mund- og Klovsygens 
Gaade, Viemose Skov, Indsejlingen til Ulv
sund mellem Kalvehave og Koster, Langø 
Vrid, hvis mange Koste kræver ens fulde 
Opmærksomhed, langs Sydsjællands skov
klædte Kyst, hvor de kæmpestore Bøge spej
ler deres Kroner i det blanke Vand ved 
Petersværft og Stammenakke. 

Stadig nye Udsigter, stadig smukke Om
givelser. 

Men hvorfor forsøge det umulige. Hvorfor 

KKER1 
flf. amager 

»Klohhemageren« 
er begyndt for sig selv! 

URE OG OPTIK 
1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 
Telefon Amager 2719 u. 

prøve at beskrive disse Skønhedsindtryk, som 
selv den mest lyriske Pen vil have svært ved 
at tolke. 

Nej, Sejladsen gennem dette Farvand kan 
man ikke danne sig noget Indtryk af ved at 
læse alenlange Beskrivelser. Den skal opleves. 

smaa Huse, hvor de nyder deres Otium efter 
et langt og daadrigt Liv paa Søen. 

Her tilbragte vi Mandagen og Tirsdag For
middag med Spadsereture i det frodige Land
skab, gjorde vore Indkøb i Byens velassorte
rede Købmandshandel og bildte os i det hele 
taget ind, at vi »laa paa Landet«. 

Men Søen kaldte. Vi var jo trods alt ude 
for at sejle, og Tirsdag Middag stod vi ud af 
Havnen med Guldborg som Maal. Det gode 
Vejr var imidlertid forbi, tunge, sorte Tor
denbyger trak over Himlen, af og til styrtede 
Regnen ned, og da vi var kommen ud i Stor
strømmen, hvor der ikke var Læ for den stive, 
sydvestlige Kuling, tog vi i den krappe Sø 

Kort over Ruten. 

Vest for Farø drejede vi mod Syd, løb 
gennem Sodsegab ind i Grønsund og for
tøjede Kl. 17 i Stubbekøbing Havn. 

En rask Tur gennem Byen og det Vest for 
denne beliggende smukke lille Anlæg, hvor
efter vi ved Rutebilen paa Havnepladsen tog 
Afsked med vor Passager, sprang ombord, 
startede Motoren, og 15 Minutter senere laa 
vi fortøjede i Bogø Havn. 

Trods vore gode Forsætter om en »mage
lig« Tur, havde vi den første Dag alligevel 
været paa Farten i henimod 11 Timer og til
bagelagt en Distance paa omkring 70 Sømil. 

Bogø er en Skipperø. Det lader sig ikke 
nægte, selvom man ved den gode lille Havn 
savner det Træk, der ellers er karakteristisk 
for saadanne Øer. Her ses ingen gamle Sø
ulke siddende paa Bænken ved Havnen, op
friskende saftige Oplevelser fra Kinakysten. 
End ikke Bænken findes. Der er nemlig ingen 
Bebyggelse ved Bogø Havn. 

Landevejen snor sig fra Havnen op mellem 
Bakkerne, forbi Bøndergaarde og Smaahuse 
med frodige Haver foran, og følger man den 
et Par Kilometer, naar man op til Gammelby, 
der er beliggende midt paa Øen. Her ligger 
den nu nedlagte Navigationsskole, hvis tidli
gere Elever nu bebor en stor Del af Byens 

en Del Vand over. Det blev kort sagt en 
noget fugtig Sejlads. 

Og saa begyndte Motoren at hikke. 
Ikke saadan, at den satte ud eller gik i Staa, 

men den fandt paa at give nogle mærkelige 
Lyde fra sig, omtrent som man kan tænke sig 
det vilde lyde, hvis det ene Stempel havde 
mistet Forbindelsen med Krumtappen og af 
og til fik et Dask af denne, saa det røg helt 
op imod Dæslet. 

Baadens Bevægelser var ubehagelige. Dels 
huggede den haardt i Søen, og dels rullede 
den fælt, saa vort smukke, grønne Keramik
askebæger hoppede ned paa Dørken og splin
tredes. Det blev ikke mange Timer gammelt. 
Det var indkøbt i Gammelby. 

Alle Arter af 

Te>sUc 
— saavel ForeningSs 

som Private. — — 

• 

Forlang Tilbud. 

• 
Telf. Sundby 1940 

ta A O 

Alle Arter af 

Te>sUc 
— saavel ForeningSs 

som Private. — — 

• 

Forlang Tilbud. 

• 
Telf. Sundby 1940 

markmandsgade 9-11 

Alle Arter af 

Te>sUc 
— saavel ForeningSs 

som Private. — — 

• 

Forlang Tilbud. 

• 
Telf. Sundby 1940 
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Trods alle Genvordighederne gik det dog 
iremad; under Storstrømsbroen og i en stor 
Bue rundt forbi Dyrefoden, Vesterskov Flak, 
Suderø og ned i Guldborgsund, hvor vi pas
serede under den smukke, nye Bro og for
tøjede i en Antydning af en Havn efter en 5 
Timers anstrengende Sejlads. 

Her var stille og fredeligt. Hynderne blev 
hængt til Tørring paa et Rækværk, hvad der 
ogsaa var stærkt paakrævet. Det er nemlig 
mindre morsomt at sove paa en Hynde, der 
sjapper, hver Gang man vender sig. 

Desuden kan man faa Gigt af det. 
Her var egentlig rigtig kønt, i hvert Fald 

i de korte Perioder, hvor Solen stak sit An
sigt frem mellem Skyerne. Naturligvis gik vi 
lidt rundt i Omegnen, spadserede ogsaa over 
Broen, hvorfra Vejen førte ned mellem store 
Plantager, hvor Æbletræerne stod i snorlige 
Rader. Naa, paa den Aarstid er Æblerne jo 
ikke ligefrem fristende; desuden bør man 
altid huske paa, at man hører til blandt »Sø
ens Gentlemen«. Ikke noget med at »gaa paa 
Rusk«. 

Henimod Middagstid den næste Dag fort
satte vi Rejsen ned ad Guldborgsund. Spørg 
mig ikke, om det var en smuk Tur, for jeg 
ved det ikke. Det er muligt, at her er kønt, 
naar Solen skinner over Landskabet, men det 
gjorde den ikke, mens vi sejlede der igennem. 
Desuden havde vi næppe Tid til at ofre Om
givelserne nogen videre Opmærksomhed; vi 
havde nok at gøre med at kravle rundt mel
lem de tilsyneladende utallige Koste, der af
mærker den stærkt bugtede Sejlrende, og sam
tidig føle Pulsen paa en astmatisk Motor. 

(Fortsættes). 

visk 

ÅFRIGGERGILDET 
Søndag den 28. November 

py. HiHucU føcg&H&ei* 
Malerarbejde. Medlem Nr. 221 

Amg. 3452 x KI. 17-19. 
1. KL.s MATERIALER 

Fødselsdag 
Tirsdag den 9. November fejrede vor po

pulære Formand gennem mange Aar, Depot
mester L. Henriksen, sin 60 Aars Fødselsdag. 

Fødselaren, der var Genstand for megen 
Opmærksomhed i Dagens Anledning, modtog 
ogsaa fra Sundby Sejl-Forening en Hilsen, 
i Form af en pæn Blomsterdekoration. 

Medlemsbladet bringer herigennem en for
sinket Hyldest til vort nuværende Æresmed
lem Ludvig Henriksen. Red. 

iVye Medlemmer 
i Simdfy Seføacmma-

A k t i v e  :  

Kontorass . S. Thyge Nielsen, Nørretofte 
Allé 19. — Kragejolle »Ørnen«. 

Møbelhdl. S. Aa. Riis, Vendersgade 33. 
Kutter »Mia Lisa« 

Kaptajnløjtnant Just Rasmussen Nørrebro
gade 7. — Motorbaad »Elly«. 

Detailhdl. S. H. Sørensen, Lønstrupvej 76. 
Motorbaad »Pari« 

Kunstmaler Otto Kisby, Finsensvej 77, 2. 
Kragejolle »Hansi«. 

Skræderm. M. Christensen, Skjoldsgade 9. 
Motorbaad »Clara«. 

Belysningsarbejder J. C. Hansen, Godsbane-
gade 5, St. — Kragejolle »Emo«. 

Bager J. Viggo Madsen, Sorrentovej 28. 
Kragejolle »Alice«. 

Maskinarbejder O. M Christensen, Hallands-
gade 24. — Motorbaad »Ib«. 

Luftfartstelegrafist P. Hammelev Jørgensen, 
Vejlands Allé 132. — Kragejolle »Kiki«. 

Maskinm. K. E. Petersen Bremensgade 17. 
Motorbaad Dydo«. 

Maskininspektør V. Møller Reberbaneg. 51, 2. 
Kragejolle »Cito«. 

Repræsentant H. Sander, Moldaugade 6. 
Kutter »Hamlet«. 

Overassistent M. A. Toftgaard Nielsen, Amg. 
Fælledvej 31. — Kragejolle »Jack II«. 

Tømrer Jørnn Lund, Ahrenkildes Allé 2. 
Motorbaad »Pilen«. 

P a s s i v e :  

Blikkenslager Helge Rasmussen, Holmblads-
vænge 4. 

Chauffør H. P. Jacbsen, Hollænderdybet 18. 
Valdemar Hansen, Dalføret 1. 

Væver A. H. Bonde, Øresundsvej 116. 

Assurandør Robert Jørgensen, Vesterbrog. 69.. 

Maskinarbejder C G. Andersen( Lundtofte
gade 113. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om-

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „S SF". 
Protest skal skriitlig tilstilles Bestyrelsen senest 14 

Dage efter Offentliggørelsen . 

N B !  I f ø l g e  F o r e n i n g e n s  L o v e  s k a l  a k t i v e  
Medlemmers Fartøjer godkendes af Havne
udvalget før Medlemskortet kan udstedes. — 

Det paahviler derfor nye Medlemmer at op
søge d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede 
Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan op
tages i Foreningen. — Uden denne Kvittering 
for godkendt Farttøj, kan der ikke paaregnes. 
Plads i Havnen for Sommerhalvaaret. 

Fra Bestyrelsen \ 

Bestyrelsen har konstitueret sig efter Ge
neralforsamlingen : 

Formand: A. P. S. Jensen. 
Havneudvalg: Hans Sørensen og Henri 

Madsen. 
Marketenderiudvalg: C. P. Finne og Svend 

Aa. Rasmussen. 
Sekretær: I. C. Petersen, Østrigsgade 31, 1. 
Sejladschef: Sv. Aa. Larsen. 
Kapsejladschef: Erik Nielsson. 
Af Bestyrelsen indtræder endvidere Henri 

Madsen og Svend Aa. Rasmussen i Fest
udvalget. 

Kassereren erindre Medlemmer, som ind
betaler Kontingent paa Girokort, om Kontin
gentet er 5 Kr. for Aktive og 2,50 Kr. for 
Passive pr. Kvartal. Det letter Arbejdet, og 
sikrer mod Fejltagelser naar Giroblanketten 
er paaført Medlemsnummer. 

Bestyrelsen opfordrer Medlemmer, som har 
Ønsker eller Anker S. S. F. vedrørende, at 
indsende disse skriftligt til Formanden. Disse 
vil saa blive forelagt den samlede Bestyrelse 
ved først afholdte Møde. 

Det er besluttet i Aar at forsøge med en 
fortsat Drift af Marketenderiet. Man vil nøje 
følge Forretningens Rentabilitet Dag for Dag? 

saaledes at forstaa, at man ønsker at holde 
aabent saa længe det er økonomisk forsvar
ligt. 

Udgiver: Sundby SejUForening. 

Ansvarhavende Redaktør: 

Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S. 

Telefon Sundby 36 55 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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Gamle Anes 3^1 
Knak — Knak Knak — Knak, sagde det. 

»Naa er det nu galt igen«, sagde Tommy. 

»Det er Gigten. Den er altid slem, naar det 
fnusker,« svarede Ane. 

»Fnusker,« spurgte Tommy, »hvad er det 
for et Ord? Det har jeg aldrig hørt før.« 

»Saa har du aldrig været paa Falster, kan 
jeg forstaa,« svarede Ane. »Det hørte jeg 
for — ja lad mig nu se, — jo, det maa vel 
blive 7 Aar siden, da jeg var i Nykøbing. 
Det er ellers, hvad man her i Byen kalder 
Støvregn, hvad der jo i Grunden er noget 
Sludder, for Støv er jo da tørt, saa jeg synes 
nu, at fnusker er et meget bedre Ord, og jeg 
har da ogsaa holdt mig til det lige siden. 

Men galt er det med Gigten i saadant et 
fugtigt Vejr. — Man er jo ikke helt ung læn
gere; bare jeg rokker lidt med Gaffelen, saa 
knager det helt ned i Spanterne. 

Bare det dog snart var Sommer igen; det 
er nu alligevel den eneste Tid paa Aaret, 
hvor det er værd at leve«. 

»Det passer,« sagde Tommy, »jeg kan hel

ler ikke fordrage denne Kulde; Olien i mit 
Bundkar er snart lige saa tyk som Grød.« 

»Olie? — Bundkar? — hvad er det for 
noget,« spurgte Ane. 

»Jo, ser du Ane, du er jo en Sejlbaad, saa 
du hører jo til dem, der bevæger sig ved 
saadan nærmest at drive med Vinden. Men 
vi Motorbaade vi bevæger os nærmest lige

som Fiskene. Vi har saadan en Slags Hale
finne, som man kalder en Skrue, i Agter
enden; og til at bevæge den har vi en Motor, 
og »Bundkar« og »Olie«, se det er altsaa 
noget, der hører til Motoren. 

Men det kan jo ikke nytte, jeg vil forklare 
dig om det, for det er nemlig Mekanik, og 
saadan noget kan Kvindfolk ikke forstaa.« 

»Nej, det kan de vil ikke«, sukkede Ane. 
Saa tav de begge to. 
Noget efter begyndte Ane igen at snakke. 
»Uh, hvor er det trist med saadan et Vejr. 

Det er ligefrem til at springe læk over. I Dag 
er det den 24. December, saa skulde det jo 
have været højt, klart Vejr med stille, kling
rende Frost og Sne baade paa Pladsen og 
paa Dækket. 

Og hvad har vi saa? 
Surt, silende Regnvejr. Halvmørkt og graat 

er det næsten hele Dagen, og man staar i 
Pløre og faar kold Køl hele Døgnet. Det er 
ikke saa underligt, at man faar Gigt. 

Nej, det er ikke som da jeg var ung da 
var det altid meget bedre — jeg mener, altsaa 
saadan rigtigere — Julevejr.« 

»Saa maa det jo ligefrem have været Post
kortjul, I havde dengang«, sagde Tommy. 

»Postkortjul? Hvad er det for noget?« 
spurgte Ane. 

»Det skal jeg sige dig,« sagde Tommy, »det 
er saadan noget med Sne og Kanebjælder, og 
funklende Stjerner og straalende Lys, og 
Nisser og Gaasesteg^ akkurat saadan, som 
man ser det paa Julekortene. Se det er, hvad 
man forstaar ved en Postkortjul.« 

Saa blev der igen Stilhed paa Baadeplad-
sen. Timerne gik, Regnen silede stadig ned, 
og det begyndte at skumre. 

Laagen gik op — og Johansen kom ind 
Han gik søgende ned langs Rækkerne af 
Baade, indtil han genkendte Anes Rejsning, 
saa snoede han sig mellem Baadene ind til 
hende, bandt en stor grøn Grangren i Flag
faldet og lod den gaa til Tops. 

Saa stod han lidt og saa andægtigt paa Ane 
og paa Grangrenen deroppe, klappede Ane 
paa Boven og gik stille derfra. 

Saa først blev det Jul for gamle Ane. 

Set. Claus. 

En god Idé fjp? 
til  Julegaver 

Det er ikke til at faa noget for Pengene i 
Aar — vel — og saa det Skidt man kan købe 
i Dag osv. osv. Saadan siger eller tænker vi 
alle i disse Dage, derfor kommer »S. S. F.« 
alle Sejlere og deres Familie til Hjælp med 
en knippel Idé. — 

Giv ham en Sejlersangbogl Den vil gøre 
Lykke, og I selv har den Tilfredsstillelse at 
faa noget ordentlig for jeres Penge, Bogen 
koster kun 2 Kr., den er nemlig udgivet med 
Støtte af K. D. Y. 

Bogen kan købes hos vor Kasserer hver 
Søndag, saa længe Oplag haves. Men I skal 
være hurtige i Vendingen^ for en saa god og 
billig Gave er der selvfølgelig ogsaa gaaet 
Spekulation i. 

©tøtøltø 3lll! 
Den samlede Bestyrelse sender 

herigennem en Julehilsen til alle 
»Sundby Sejl-Forening«s Medlemmer. 
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S. S. F.« havde ved en beklagelig Fejltagel
se i November Nummeret hævet passive 
Medlemmers Kontingent til Kr. 2,50. Men, 
der er noget godt i al Ting, det gælder bare 
om at finde det. Nu kan Medlemsbladet 
nemlig denne Gang skrive om en for vor Tid 
ganske ukendt Ting, nemlig Prisnedsættelse, 
vi skynder os derfor at meddele, at Kontin
gentet for passive Medlemmer er 2 Kr. Kvar
talet, for aktive er det stadig 5 Kr. 

Redaktionen. 

Krigsskadeforsikring 
Fra et Medlem, som havde sit Fartøj lig

gende i Lystbaadehavnen i Sommer, var der 
tilgaaet Bestyrelsen en Anmeldelse. Fartøjets 
Mast var beskadiget af Sprængstykker fra et 
Projektil, — altsaa Krigsskade. 

Nu skulde Forsikringen prøves. Der blev 
omgaaende rettet en Henvendelse til vort 
Selskab »Baltica«j som lige saa omgaaende 
sendte den videre til »Krigsforsikring for 
danske Skibe«. 

Resultatet var magert. — Fartøjet var for
sikret hjemmehørende og liggende i S. S. F.s 
Havn, og da der ikke var tilmeldt Flytning 
af nogen Art, kunde det omhandlede Tilfæl
de ikke komme ind under Forsikringen. 

Fartøjsejere bør huske, at saafremt Fartøjet 
flyttes til en anden Havn end Sundbys, da 
at anmelde denne Flytning paa Kontoret, det 
koster kun et Par Kr. for denne Udvidelse 
af Forsikringen. løvrigt vil den opmærksom
me Læser have bemærket, at alt dette er ble
vet behandlet grundigt i tidligere Numre af 
vort Medlemsblad. Red. 

En iim/)k Ferietur1 

Af 
G. ØSTERGAARD 

(Fortsat) 

Somme Tider stønnede den højt, til andre 
Tider tabte den fuldstændig Pusten, og ind 
imellem raslede den igen med det løse Stem
pel, eller hvad det nu var, der klaskede rundt 
blandt dens indre Organer. Naar det blev 
helt galt, lagde den sig ned, logrede lidt med 
Halen som en syg Hund og sov saa ind. Jeg 
startede den saa tit med Haandsvinget, at 
Petersen senere paastod, at vi sejlede paa 
Svinget hele Vejen fra Guldborg til Nykø
bing F, men det er nu alligevel stærkt over
drevet. 

Den var i hvert Fald i Gang, da vi i en 
haard Byge listede ind i Havnen, om end den 
paa det Tidspunkt gik paa 2 Ben. Men vi fik 
da Baaden fortøjet ved en flydende Ponton 
uden at være udsat for noget Uheld. Godt 
var det, at hele Distancen kun var paa 9 Sm, 
saa Genvordighederne ikke varede mere end 
1% Time. 

I Nykøbing F laa vi en Dag over. Det stor
mede hele Tiden, og Regn var der heller ingen 
Mangel paa, men Tiden faldt os dog ikke 
lang alligevel. Der var opstaaet Formodning 
om, at de mærkelige Lyde, som Motoren hav
de givet fra sig; skyldtes Bendixdrevet, som 
antoges af og til at være rystet i Indgreb med 
Svinghjulets Tandkrans, saa det skulde na
turligvis undersøges. Der var dog ingen syn
lige Tegn paa, at dette havde været Tilfældet, 
hvorfor det atter blev samlet. Saa startede vi 
Rokken og lod den køre Tomgang en halv 
Snes Minutter, hvorunder vi konstaterede, at 
Tændingen var i Orden og at Dyret i det hele 

En 
Forespørgsel 

Er Hr. Nilsson endnu i Live? 

Og, i bekræftende Fald, er han stadig 
Medlem af S. S. F.? 

Grunden til min ængstelige Forespørgsel 
er følgende: I Decembernummeret af S. S. F. 
efterlyste »Sokrates« i sine »Filosofiske Be
tragtninger« en Redegørelse for de forskellige 
Maaleregler, og allerede i Marts fremkom i 
Badet en Artikkel om dette Emne. April-
Nummeret bragte en Rettelse og et Par Lini
er, hvoraf det fremgik, at flere Sejlsports-
kammerater havde ønsket NL-Reglen nærme
re forklaret ved et anført Eksempel, og 
Redaktøren lovede samtidig at bringe et saa-
dant i et af de følgende Numre. Det synes 
deraf at fremgaa, at Hr. E. Nilsson, der er 

Forfatter til Artiklen om Maalereglernej har 
givet Tilsagn om at levere det ønskede Be
drag til Forstaaelsen af NL-Reglen. 

Siden har der været stille om Sagen. I et 
halvt Aar har vi forgæves spejdet efter den 
lovede Oplysning. Hvad kan mon være Aar-
sag til den langvarige Tavshed? 

Pladsmangel? 

Nærmest utænkeligt. 

Hvis De, Hr. Nilsson, altsaa endnu er i 
Live, og saafremt De tilfældigvis skulde læse 
dette Klagesuk, kunde De da ikke tænke 
Dem at tilstille Bladet den lovede Redegørel
se, om ikke før, saa i hvert Fad til December, 
naar Spørgsmaalet har 1 Aars Jubilæum. 

Sokrates. 

Redaktionen slutter sig til Hr. Sokrates og 
beder andre som læser dette være os behjæl
pelig med at finde denne Hr. Nilsson, det 
paastaas fra sædvanligvis velunderrettet Kil-
de; at han stadig har sin Gang i S. S. F. 

med Motorbaaden KISS 

taget fungerede upaaklageligt. Og saa slog vi 
os til Ro med, at det havde været et akut 
Feberanfald, der nu helt var overstaaet. 

Hvad faar man Tiden til at gaa med en 
Regnvejrsdag i en fremmed Havn? 

Jo, dels læste vi i de for Tilfældet med
bragte Romaner, dels listede vi mellem By
gerne en Tur op gennem Byen, og dels spiste 
vi. Det er ganske utroligt, saa tit man føler 
Sult under saadanne Forhold. Kaffekanden 
naaede næppe at blive kold, før vi var i Gang 
med at rigge til til næste Maaltid. Aftenen til
bragte vi i en Variete, for det kunde vel nok 
være paakrævet at faa lidt at grine af under 
disse triste Omstændigheder. 

Fredag Morgen havde Vejret bedret sig. 
Det blæste nu ikke saa meget, men tunge 
Regnskyer jog dog stadig hen over Himlen, 
og det var stadig temmeligt køligt. Vi forlod 
Nykøbing F ved 9-Tiden og naaede uden 
videre Kvaler til Guldborg lidt før 11. Her 
gjorde vi Ophold et Par Timer, medens vi fik 
Frokosten overstaaet, og saa tog vi ud paa 
den lange Rejse til Bandholm. 

Nu vil De sikkert indvende, at der ikke er 
ret langt fra Guldborg til Bandholm, og det 
er ogsaa rigtigt, dersom man kunde tage den 
direkte Vej; men det kan man paa Grund af 
det meget grundede Farvand ikke gøre. 

Nej, først skal man mod Nordvest op til 
Ledas Grund, derfra mod Vest, Syd om Grøn
vold Grund, herfra med lidt nordligere Kurs 
til Fejø Sletterev, saa Sydvest paa mellem 
Fejø og Lillø ned til Lindholm Dyb, som man 
følger mod Sydøst mellem Askø og Lindholm, 
paa hvilken sidste lille 0 Eliehammer foretog 
sine første, spæde Hop med Flyvemaskinen, 
og saa finder vi ind i den afmærkede Band
holm Rende, der i et skarpt Knæk fører ind 
til Havnen. 

Lille Thorvald, som Petersen havde døbt 
Forden, opførte sig helt pænt, saa vi slap over 
den 22 Sm lange Rejse paa smaa 4 Timer og 
gik i Havn Kl. 17. 

Bandholm Havn er en ret stor Havn med 
over 2 m højt Bolværk og forøvrigt ejendom
melig derved, at der ude i Bassinet findes en 
Kilde, hvortil man er henvist for at faa fersk 
Vand. 

»Klokkemageren« 
har maaske Julegaven! 

URE OG OPTIK 
1. Kl.s Reparationer. 

Forretningen, Amagerbrogade 101 
Telefon Amager 2719 u. 



NR. 8  S S F SIDE 3  

Op til Havnen ligger Byen, og Øst for den
ne strækker sig langs Kysten Knuthenborg 
Dyrepark, afgrænset paa Landsiden med en 
Kampestensmur, der efter Sigende skal være 
en dansk Mil lang. Adgangen til Parken sker 
gennem en ualmindelig flot Smedejernsport. 

Vort Besøg i Dyreparken var dog noget af 
en Skuffelse, thi af Dyr saa vi kun nogle 
ganske almindelige Køer, og det var jo ikke 
netop, hvad vi havde ventet os. Jeg har senere 
talt med adskillige, der har beæret Parken 
med et Besøg, og de har ikke været heldigere 
end jeg; men maaske opholder Dyrene sig 
aldrig i samme Ende af Parken, som den be
søgende. 

Betydeligt mere Udbytte havde vi af at se 
det berømte Kaktusgartneri, og hører man til 
Kaktusenthusiasterne, dette mærkelige Folke
færd, der sætter disse stive, stikkende og lang-
somtvoksende Vækster højest blandt Potte
planter, kan man faa adskillige Timer til at gaa 
med at vandre rundt i Væksthusene. Selv 
købte jeg som Souvenir et Par Aflæggere i 
smaa Potter, og dem havde jeg rigtignok stor 
Fornøjelse af paa Resten af Turen. I Slinge-
ragen væltede de den ene Gang efter den 
anden, saa de til Tider maatte plantes om 
flere Gange paa samme Dag, og var Søen 

rolig og Vejret godt, skulde de jo ud og soles 
paa Agterdækket. Der var, trods den ublide 
Behandling, endnu Liv i dem ved Hjemkom
sten, men det er afgjort sidste Gang, jeg skal 
sejle rundt med Potteplanter. 

mMm 

Næste Dag, Lørdag, ved Middagstid forlod 
vi Bandholm, kravlede atter gennem Renden 
og Lindholm Dyb ud i Staaldybet og fortsatte 
mod Nordvest, Syd om Omø, op efter Lange
lands Nordspids. Til en Forandring var Vej
ret godt, med let Brise og smult Vande, og vi 
blev derfor enige om, at hvis »Thorvald« op
førte sig ordentligt, skulde vi ankre op paa 
Hov Sand ved Langeland og tage os en 
Svømmetur, og da vi efter 5 Timers Forløb 
var naaet frem til Stedet, saa vi bort fra et 
Par mindre Hik og lod Ankeret gaa paa ca. 
1 m Vand. (Fortsættes). 

V' V V/E RKSKURSUS 

o p h ø r e r  

I Overensstemmelse med Lærer og Elever 
er det besluttet indtil Situationen ændres, og 
man kan regne med normal Aftentid, at af
lyse vort Tovværkskursus. 

Det indbetalte Honorar kan tilbagebetales 
ved Henvendelse til Læreren inden 1. Februar 
1944. Bestyrelsen. 

Navigationskursus 
Navigationslærer H. Bendtsen har sikret 

sig Lokale Søndag Formiddag til dette 
Kursus 

Da Læreren har maattet sætte forskellige 
private Interesser til Side i denne Anledning, 
forventer vi, at de indtegnede Elever vil ud
vise meget mere Interesse og møder op til 
hver Undervisning. Bestyrelsen. 

markmandsgade 9-11 

Alle Arter af 

Tcsicc 
— saavel ForeningSs 

som Private. — — 

• 

Forlang Tilbud. 

Telf. Sundby 1940 

S.O.S . !  
Herr Redaktør! 

Undertegnede skal hermed tillade sig at 
anmode om Optagelse af følgende i Bladet: 

Paa S. S. F.s Navigationskursus er vi nogle 
Elever, som mangler Transportører. Da det 
for Tiden ikke er til at skaffe saadanne, og 
hvis det endelig lader sig gøre at købe dem, 
er det saa svimlende Priser der forlanges for 
dem, at det er det rene Vanvid anmoder vi y 
Medlemmer af S. S. F., som er i Besiddelse 
af en eller flere, om, forsaavidt de ikke selv 
bruger dem, at forære, sælge eller laane os 
dem; men det haster. 

Eventuelle Sælgere bedes henvende sig til 
Marketenderen. 

J. Viggo Madsen. 

/" \ 

dfytify fyulxLmejci'' 

C A R L  N I E L S E N  
RAADHUSSTRÆDE 17 
Leverandør til Foreningen. 
Guld og Sølv købes. 

AMAGE xKJvERI 

Nye Medlemmer 
i SowMy. Se{l(acmmfy 

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde 
følgende nye Medlemmer af Sundby Sejl-
Forening til Optagelse: 

Sømand J. M. Petersen, Fælledvej 13 B. 
Spidsgatter »Vibeke«. 

(iflg. Lovenes § 3: Nyt Medlems Ansøgning om 

Optagelse aftrykkes i først udkomne No. af „SSF". 

Protest skal skriftlig tilstilles Bestyrelsen senest 14 
Dage efter Offentliggørelsen). 

AMfyzamde Haverne 

Vi er flere, som saa gerne vilde have et 
Stykke Have dernede. Men desværre er vi 
kommet for sent; og alle Henvendelser til 
Bestyrelsen herom har været forgæves, der 
staar i Hundredevis paa Ekspetancelisten, 
siges der. 

Men nu Sæsonen er Slut, tillader vi os at 
fremkomme med et Par Bemærkninger. Kun
de det ikke tænkes, at man evt opsagde nogle 
af de Haveejere, som har vist saa tydeligt i 
Sommer, at de ikke havde Interesse i at passe 
Jorden, til Fordel for nogle af de mange 
Hundrede paa Ekspetancelisten. 

Det kan da ikke være Meningen, at Med
lemmer der slet ikke passer deres Jord, sta
dig skal kunne sidde fast paa dette, bare fordi 
de er kommet først. 

Vi mener, at Bestyrelsen, blot ved at gaa 
en Tur gennem Haverne nu, kan se, at flere 
gider ikke engang at opgrave de dyrkede 
Produkter. Det er da ogsaa almindeligt, at 
ordentligt Havebrug renser og efteraarsgraver 
Jorden inden Vinteren kommer, det er nogle 
slemme Ukrudtsmarker, man ser dernede 
flere Steder. 

Endelig synes vi, at de lykkelige, der gan
ske gratis har faaet overladt Jord af Forenin
gen, maa skamme sig over den Maade Have
gangene er holdt paa, for slet ikke at tale 
om Festpladsen foran Haverne. Hvis vi var 
Haveejere, vilde vi da sætte en Ære i at være 
med til at holde denne for Foreningen. 

En af de Hundrede paa Ekspetancelisten. 

MARKETENDERIET 

Varemangel, Brændselssituationen og for
retningsmæssige Grunde tvinger os atter i 
Vinter til at lukke Klubhuset et Par Vinter-
maaneder. Foreløbig har Bestyrelsen vedtaget 
i Januar og Februar kun at holde aaben 
hver Søndag fra Kl. 9 til Mørkets Frembrud. 

Udvalget. 
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SiMciAfy Se{l-h<>c&fcLiAfy6 

Bestyrelse og Funktionærer 

Klubhuset: Adresse Amager Strandvej. 
Telefon Sundby 35016. 

Formand: 
A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 10, 2. 
Telefon Amager 2637 y. 

Havneudvalg: 
H. Sørensen, Højdevej 39. 
Henri Hansen, Rumæniensgade 8, 1. 

Marketenderiudvalg: 
P. Finne, Strandlodsvej 6. 
Sv. Aage Rasmussen Lybækgade 31, St. 
Telefon Sundby 3655. 

Sejladschef: 
Sv. Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5. 

Kapsejladschef: 
Erik Nilsson, Siciliensgade. 

Sekretær: 
J. C. Pedersen Østrigsgade 31, 1. 
Telefon Amager 1398 y. 

Kasserer: 
(Konstitueret) J. C. Pedersen, Østrigs-
gade 31, 1., Telf. Amager 1398 y, træffes 
hver Søndag fra 10—12 i Klubhuset. 

Havnefoged og Pladsmand: 
E. Madsen, Holmbladsgade 90, 
Telefon Amager 2779 x. 

Marketenderibestyrer: 
H. Bergmark, Palermovej 23, 1. 
Telefon Sundby 35016. 

Revisorer: 
G. Østergaard Njalsgade 47. 
H. Schmidt, Engvej 80. 

Redaktør af Medlemsbladet: 
Sv. Aage Rasmussen Lybækgade 31, St. 
Telefon Sundby 3655. 

Festudvalget: 
P. Munch Jørgensen, Gejslersgade 4, 3. 
O. Pedersen Amager Strandvej 62, 1. 
Henri Hansen, Rumæniensgade 8, 1. 
Sv. Aage Rasmussen, Lybækgade 31, St. 

Hurra! 
Benzin igen 

Eric Boesgaard, Redaktør af Bladet 
»Motor«, skriver i et af Maanedsbladene 
1943? som Svar paa et Indlæg: 

» Men jeg tror virkelig paa en Guld
alder for al Motorisering, for al Handel med 
Motorvogne, ja, jeg gaar saa vidt,, at jeg vil 
hævde, at den almindelige Mening er, at vi 
meget hurtigt efter Krigen faar Benzin 
igen. Men jeg ved naturligvis ingenting. Jeg 
nøjes med at tro, og haaber at Troen ogsaa 
i dette Tilfælde flytter Bjerge. 

S maa BetcafyttiitÆfyec omlccuify 

Jeg vil begynde med at gøre de 574 Med
lemmer, der ikke deltog i Afriggergildet 
misundelige, hvis det er muligt. Jeg kan betro 
jer? at det var en rigtig hyggelig Kammerat 
skabsaften med Musik, Sang og Dans. 

Der var mødt, siger og skriver 32 Deltagere 
til Spisning. Dejlig Torsk med Smørsovs og 
noget andet Sovs, der ikke fandt s^a rigelig 
Afsætning. 

Formanden bød velkommer, og udtalte 
Ønsket om en rigtig god EP.ermiddagsaften. 
Der var højt Humør over hele Linien, og der 
blev ogsaa flittigt taget fra, »naar vi skulde 
hive Loddet«. 

Spisningen forløb roligt uden Uheld, som 
altid, naar der er noget at fylde i Hovedet. 
»Lysholmeren« gjorde jo ogsaa sit til, at 
Stemningen hurtigt naaede Maksimum. 

Ved Kaffen, der blev serveret ved sammen
rykkede Smaaborde; fandt vi rigtigt hinan
den og hinandens Koner. Den ene raske Sang 
afløste den anden, og naar den medbragte 
Sangbog ikke havde Interesse mere, gav For
manden en Vise til bedste. Hans dejlige man
dige Røst klang herligt, naar den stod paa 
»Katinka, Katinka« eller paa Oberstindens 
erotiske Oplevelser med Omkvædet: »Dikan-
di—dikandu—dikandej«. Jo, den var mægtig. 
Humøret steg et Par Grader, ikke mindst, da 
Gamby satte i med en rigtig »gammeldavs«. 

Ind imellem Dansene og Sangene taltes der 
for »Sejlsportens Bedste«^ Sammenholdet og 
Kammeratskabet, og Bay sluttede med en 
Tale for Reklamens Magt. Denne sidste ærede 
Taler, kunde vel nok skaffe Tilhængere, og 
det resulterede i, at Bestyrelsen spenderede 
en Omgang til Stuen. Store Ovationer og 
Taksigelser tilflød Bestyrelsen og Festudval
get in pleno. 

Festens store Clou var det amerikanske 
Lotteri, der bød paa saa herlige Sager som 
»en halv Abe«, en Kasserolle og Tobaks
varer. Det varede heller ikke 10 Minutter, saa 
var der udsolgt. Oh I misundelige, I ved 
ikke, hvad I er gaaet Glip af. 

Da Klokken blev henad de 7 Stykker, 
maatte vi desværre skilles, men vi blev alle 
enige om, at det havde været en rigtig S.S.F. 
Eftermiddag. H. Madsen. 

Tal med os om det 
Baadebyggeriet paa Sdr. Plads 

udfører alle Ændringer og 

Reparationer godt og billigt. 

O.Rasmussen, Milanovej 6 
Amager 1487 y. 
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bedes reserveret Sundby Sejl-Forening^ 
som denne Dag arrangerer Fastelavns
fest. Nærmere fremkommer i Januar Nr. 

Fra Bestyrelsen 

Det er desværre nødvendigt at minde flere 
af Medlemmerne om Foreningens Love. Vi 
aftrykker her et Par Paragraffer, forhaabent-
ligt finder de Medlemmerj der er berørt af 
disse, selv ud af at bringe deres Sager i Or
den, før det bliver nødvendigt at skride til 
alvorligere Paamindelser. 

Ordensreglementet: Pladsen. § 4.: 
»Rundholter henvises til Masteskuret«. 
Havnen. § 7: »Ingen Fartøjer maa henligge 

i Havnen efter 15. December, dog kan de 
Medlemmer, som skriftlig anmoder Bestyrel
sen derom, faa Tilladelse til fortsat at have 
deres Baad liggende i Havnen udover den 
fastsatte Dato«. ^ 

Kassereren træffes hver Søndag Formiddag 
fra Kl. 10 til 12 i Klubhuset. 

• 
Det er stadig tilladt Medlemmer, der synes 

de staar paa en fugtig Plads, at afhente Slag
ger paa den søndre Plads. 

• 
Der klages over, at Medlemmerne ikke 

overholder Klubhusets Forbud mod at med
tage Hunde det maa man altsaa ikke, og 
enhver har Ret til at udvise Rovdyrene. 

• 
Søndag den 9. Januar er Kontoret lukket 

p. G. a. Bestyrelsesmøde. 

Slettede 
paa Grund af Restance 

Næste Gang bliver vi desværre nødt til at 
bringe denne Rubrik med Oplysning af 
Navn paa Medlemmer, som har fortabt Ret
ten til at færdes paa vort Omraade. Der er 
selvfølgelig endnu en Chance til at oprette 
det forsømte, men det skal gaa hurtigt, Listen 
foreligger allerede til Trykning. 
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