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Vi har bedt vor populære Formand
Arkilles Jensen om et Par Ord til
Aarsskiftet.

Naar vi nu ved Aarsskiftet kaster et Blik
tilbage paa det forløbne Aar og genkalder
os i Erindringen, hvad det bragte for Sundby
Sejlforening, saa vil de, der følger med i
Tingene og tænker over dem vel nok kunne
sanktionere, at det var et travlt Aar, rigt
paa Begivenheder, der maaske ikke er saa
umiddelbart synlige og tydelige udadtil, men
alligevel Begivenheder, der vil faa den stør
ste Betydning frem i Tiden.
Efter i fem lange Aar at have ligget under
for Presset af Krigen, Besættelsen og den
heraf følgende Terror- og Voldsbølge, som
med Tyskerne kom til Landet, og som steg
gradvis i Intensitet, eftersom Tiden gik, ind
til den naaede sit Maximum i første Halvdel
af det nu forløbne Aar, kom Tysklands Ka
pitulation som en virkelig Befrielse for Lan
det.
Med Befrielsen tændtes det store Haab,
man stillede store Forhaabninger til den
kommende Tid og man blev besat af en —
man kan maaske sige utidig — Optimisme,
nu vilde alt snart blive godt, og Tilværelsen
vilde hurtigt finde tilbage i sine gamle, vante
Folder.
Dette var forstaaeligt, efter fem lange Aars
aandeligt Pres, men efterhaanden som Tiden
er gaaet efter den minderige Dato, 5. Maj
1945, er Optimismen og Førhaabningerne jo
kølnet en Del. Verden har svært ved at falde
i Lave igen, saa mange Problemer er opstaaet og trænger sig paa for at blive løst,
men Løsningen lader vente paa sig, fordi
Forholdene i hele Verden har ændret sig
saa radikalt, at man ikke længere kan anven
de de »gode gamle Dag«s xMidler og Maal
for Tilværelsen.
Resultatet af denne skuffede Optimisme og
disse brisfede Forhaabninger udebliver selv-

følgeligt heller ikke, og man mærker det
idag paa mange Maader. Menneskene er ikke
de samme, som de var for fem Aar siden,
Misfornøjelsen har lettere ved at slaa sin
Klo i os, vi føler en indestængt Trang til at
lade den komme til Udtryk, alle pukker paa
alle, kort sagt, det hele ender i — skal vi
sige overdrevet — Kværulering. Det giver
sig Udslag i alle Kredse, vi mærker det alle
Vegne, i Privatlivet, paa Arbejdspladserne,
i vore Organisationer og Foreninger.
Det er forstaaeligt, og det er tilgiveligt.
Fem lange Aars indestængt Harme og streng
Resignation gaar ikke sporløst hen over os,
det maa og skal finde Udløsning paa den
ene eller den anden Maade. Og det er vel

ogsaa det bedste, at det kommer til Udtryk,
for det kan vel hjælpe med til, at vi forhaabentligt snart kommer til Sandheds Er
kendelse og nærmer os rolige Tider og nor
male Forhold igen. Det hele er vel i Reali
teten et Spørgsmaal om Udfyldelse af Sav
nene, og efterhaanden som dette sker, selv
om det sker langsomt, forsvinder sikkert og
saa Misfornøjelsen og hermed den overdrev
ne Kværulering. Sluttelig kan vi saa slaa fast,
at efterhaanden som Forsyningen af Varer
skrider frem, bliver Humøret og hermed
Menneskene bedre, og selv om det gaar lang
somt, synes der jo nu at være Tegn til, at
der efterhaanden vil komme Varer til Landet,
selv om det endnu vil vare en rum Tid, før
Lagrene igen er fyldte.
Ingen Sport har vel lidt saa haardt under
Krigens Indskrænkninger som Sejlsporten.
Men paa Trods heraf har man set det Sær
syn, at denne Idrætsgren ikke har været ude
for Tilbagegang under Krigen, men tvært
imod har haft stor Tilgang, rent talmæssigt.
Det beviser Sandheden af Borgmester Hede
bols næsten klassiske Udtalelse, at »Sejlspor
ten bør blive Danmarks nationale Idræt«,
jeg fristes til at sige, at den ikke alene »bør
blive det«, men at den er det, naar den har
formaaet at holde sine Udøvere sammen, ja
endog forøget Tallet paa disse, i de trange
Tider, hvor denne Sportsgren faktisk har
ligget h e l t s t i l l e .
Men her kunde det være paa sin Plads at
nævne, at naar det er lykkedes at holde
Sejlsportsorganisationerne intakte paa Trods
af alle Vanskelighederne, saa maa man heller
ikke glemme at tænke paa de Mænd, der
uden Vederlag og uden at faa den rette Be
lønning, nemlig Glæderne paa Søen, har ud
ført Arbejdet i de ledende Stillinger inden
for Sejlsportsorganisationerne med at holde
sammen paa Stumperne og klare Skuden
frelst i Havn under de vanskelige Forhold.
Det er under saadanne Forhold, de rette
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Lederevner bliver aabenbare, og paa dette
Punkt har det vist sig, at Bestyrelserne i
Klubberne Landet over har forstaaet at for
valte deres Opgaver, for ikke at tale om vor
Moderorganisation »Dansk Sejlerdag«, hvis
Ledelse vi er megen Tak skyldig.
For Sundby Sejlforening var det svundne
Aar som tidligere nævnt et travlt Aar. Vi
stod pludseligt og temmeligt uventet overfor
Udsigterne til at kunne komme ud at sejle,
og hermed opstod en Masse Problemer. Det
største var vel nok den tilsandede Sejlrende,
men Spørgsmaalet blev heldigvis med elsk
værdig Hjælp af forstaaende Folk udefra
løst paa en for os lempelig Maade, hvilket
vi bør udtrykke en Tak for.
En Masse andre Problemer opstod i For
bindelse med alle de Arrangementer, der
efter at have ligget stille saa længe, nu atter
skulde genoptages og genopbygges. Alle blev
imidlertid løst paa den efter Forholdene bed
ste Maade, hvilket vi haaber Medlemmerne
er saa nogenlunde tilfredse med.
Rent administrativt synes der ogsaa at
være Udsigt til, at vi skal kunne løse de
mange foreliggende Opgaver. En stor Ting
er det, at vi nu har lyse Udsigter til at kunne
løfte Opgaven om et for Klubben passende
Klubhus indenfor en rimelig, overskuelig
Tid. Med det efterhaanden store Medlemstal
er det jo en absolut Nødvendighed.
Efteraarets Generalforsamlinger var som
bekendt stormfulde, og selv om der endnu
er Dønninger tilbage og lidt, der skal klares
op paa Dækket efter Orkanen, vil det uden
Tvivl nu lykkes at dæmme op for den Flod
bølge, der efter nogles Mening skulde have
været i Stand til at vælte det hele over Ende.
Der skal nok blive ren Luft efter Orkanen,
naar blot den fornuftprægede Del af Med
lemskredsen er enige om, at Mottoet maa
være Samling og Orden, ikke Splittelse og
Uorden.
Hvis vi skal vende Blikket mod de Op
gaver, der venter paa deres Løsning i den
nærmest overskuelige Fremtid, har vi ogsaa
de bedste Forhaabninger om, at dette skal
lykkes. Selve vor Havn har faaet den nord
lige Bro fornyet, hvilket Arbejde, medens
disse Linier skrives, er i rask Fremadskriden.
Ligeledes er det en Glæde at se, med hvil
ken Lyst og Energi man er gaaet ind i Arbej
det for Bygningen af to Juniorbaade. Der er
god Gang i dette Arbejde, om et Par Dage
ankommer Kølene, saa kommer der Fart i
det, og Resultatet kan øjnes. Interessen hos
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mange Medlemmer er stor, og det vil maaske
her være paa sin Plads at takke de mange
Bidragydere, maatte flere følge efter. Junior
sagen er en vigtig Sag ogsaa for vor Klub.
Naar man ser paa Medlemslisten, er de Unge
alt for svagt repræsenteret, og det er nød
vendigt at gøre noget for at trække disse til,
det er dem, der skal bære Klubben frem i
Tiden, det er dem, der skal føre Sejlsporten
videre, og her er det paabegyndte Arbejde
med Bygningen af nyt Øvelsesmateriale en
vigtig Faktor og god Propaganda.
Et mørkt Punkt har Motorbaadssagen
været, men ogsaa her er der lyse Udsigter.
I indviede Kredse anser man det for temme
ligt sikkert, at der bliver Mulighed for at faa
Benzin i den nærmeste Fremtid, saa Motorbaadsejerne ogsaa kan faa Fornøjelse af
deres Baade, og i de nærmest følgende Dage
vil der blive opstillet nye Tanke i Havnen.
Dette er kun nogle faa Betragtninger over
det, der er sket, og det, der skal ske. Der er
mangt og meget at udrette, men alt skal have
sin Tid. Og skal vi paa Tærskelen til det
nye Aar fremsætte specielle Ønsker for den
kommende Tid, vil man kunne benytte flere
Sider af vort Medlemsblad hertil. Men jeg
skal indskrænke mig til at fremsætte kun et
enkelt Ønske. Det vil maaske af nogle blive
betragtet som at tage Munden for fuld, men
jeg synes egentlig ikke, Ønsket er saa helt
ud i Drømmeverdenen.
Mit Nytaarsønske skal være, at Myndig
hederne snart faar Øjnene op for Sejlspor
tens Betydning, saaledes at man kan faa den
Støtte fra det offentlige, som denne Sports
gren i Virkeligheden ifølge sin Natur til
kommer. Og for Sundby Sejlforening vil jeg
ønske, at den snart maa komme til at ind
tage den Stilling indenfor Danmarks førende
Sejlklubber, som den i Kraft af sin Størrelse
og sine Muligheder har et rimeligt Krav paa.
Men ogsaa her maa vi til Tider appellere til
Myndighederne, selv om vi videst mulige
Omfang forsøger paa at klare vore Vanske
ligheder selv. Helt uden f. Eks. Kommunens
Velvillighed kan vi ikke gøre Sejlsporten til
den sociale og kulturelle Sundhedsfaktor,
som vi ønsker, den skal. blive.
Oghermed etglædeligtNytaar!
Formanden.

Foraars
Generalforsamlingen
Foreningens ordinære Generalforsamling
afholdes i Marts Maaned, jeg minder Med
lemmerne om dette nu, i Haab om, at evt.
Forslag vil blive indsendt til Redaktionen,
saaledes at disse kunde bekendtgøres for
Medlemmerne allerede i næste Nr. og en
eventuel Meningsudveksling herom kunde
fremkomme i Martsnummeret umiddelbart
før Generalforsamlingen.
Red.
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Saa tager vi fat paa Juniorbaadene i Sku
ret bag Klubhuset, som er blevet indrettet til
dette Formaal. Jernkølen har Formanden be
stilt til os paa Frederikssunds Jernstøberi til
Dagspris 1,07 Kr. minus 30 pCt., da det er
til en Sejlklub, 550 kg ialt, 275 kg i hver
Køl. Bolte til Baadene har vi faaet foræret
af Persson, Harald Hansen samt Gunnar
Andersen, som har delt dem imellem sig, ca.
50 Stk. ialt, desuden har Persson lovet os to
Nokbeslag af Metal. Foruden dem, der øko
nomisk har støttet Foretagendet ved at
skrive sig paa Listen hos Henry eller indbe-,
talt dem til Kassereren, hvorved de faar
Kvitteringen her i Bladet for at de er indgaaet til Øvelsesfonden med hjertelig Tak.
Klokmager Hansen
Søren Leverpostej
N. P. Olsen
S. Hansen
Einar Holst
Christian
O. Brenø
P. Høgh Thomsen

10
10
10
5
25
2
2
25

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

89 Kr.
230 Kr.

Tidligere indkommet

Ialt 319 Kr.
Dette Beløb strækker jo ikke nær til, men
jeg venter ogsaa mange flere Navne paa
Listen, da der kun er atten af 700 Medlem
mer, der har tegnet sig, hvilket er en meget
lille Del. Vi har det jo ikke saa nemt her i
Sundby som i Amatørsejlklubben, hvor der
er to Medlemmer, der giver en Juniorbaad
hver, saa Klubben faar dem fiks og færdig.
S. A. Larsen.
Efter Redaktionens Slutning er yderligere
indgaaet Bidrag, som vi skal bringe i næste
Nummer.

Gunnar jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.
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ansk Motorbaads Unions Henvendelse til\

Finansminister Thorkild Kristensen om Ophævelse af
den urimelige benzinafgift
Underskrevne »Dansk Motorbaads Union«,
der har Tilslutning fra 24 Motorbaads- og
Sejlklubber (Motorbaadsejere i sidstnævnte
Klubber) hele Landet over med over 2000
motordrevne Baade, tillader sig ærbødigst at
bede Hr. Finansministeren om at foranledige,
at Motorbaadsejerne bliver fritaget for den
urimelige Benzinafgift.
Forholdet er jo det — og vil næppe fra
nogen Side blive bestridt —, at det er urime
ligt og uretfærdigt, naar Motorbaadsejere
skal betale Afgift af den Benzin, de bruger
til Motorerne i deres Baade, naar Afgiften
anvendes til Vedligeholdelse af Gader og
Veje.
Ved Lov Nr. 132 af 29. Juni 1927 indfør
tes en Afgift af 7 Øre pr. Liter Benzin. Der
blev straks protesteret af et Udvalg fra Mo
torbaads- og Sejlklubber mod Afgiften som
urimelig for Motorbaade, og Rigsdagsmænd
indenfor alle politiske Partier sluttede sig
hertil.
Ved Lov Nr. 243 af 19. Oktober 1931 § 16
indførtes en Tillægsafgift paa 2 Øre pr. Liter
Benzin, saaledes at Afgiften blev 9 Øre pr.
Liter.
Ved en Række senere Love er Afgiften
stadig steget f. Eks. som Afgift til Storstrøms
broen, Lillebæltsbroen, Limfjordsbroen, Af
gift til Vejarbejder, til Motorveje fra Rødvig
til Storstrømsbroen, til Hørsholmsvejen; —
stadig til Anvendelser, som er Motorbaads
ejere ganske uvedkommende og urimelig
overfor disse.
Uagtet Benzinprisen er urimelig høj, for
Tiden 70 Øre pr. Liter, udgør Benzinafgiften
mindst en Trediedel heraf. Hvis en Motorbaad bruger f. Eks. for 900 Kr. Benzin i et
Aar, tager Staten altsaa ca. 300 Kr. heraf i
Afgift; et Beløb, som Motorbaadsejerne bør
spares for.
Heller ikke maa det glemmes, at en Motorbaad bruger mindst 4—5 Gange saa meget
Benzin ved de samme Hestekræfter, som en
Automobil for at tilbagelægge den samme
Distance.
I 1927 regnede man med, at der her i Lan
det var ca. 1200 motordrevne Baade. Ved en
rent skønsmæssig Beregning af H.K. pr.
Baad mente man næppe at naa højere end
gennemsnitlig 10 H.K.
Den samlede aarlige Sum, som Staten ind
kasserede ved Motorbaades Benzinforbrug,
ansatte man i 1927 skønsmæssig til ca. 70,000
Kr. — efter de daværende Benzinpriser ca.
27—30 Øre pr. Liter incl. Afgiften paa 7 Øre.

Men det maa ikke overses, at Antallet af
Motorbaade siden 1927 stadig er steget
(undtagen i Krigsaarene) og at Benzinprisen
er mere end fordoblet, samt at Benzinafgif
ten er tredoblet siden 1927.
Alligevel bliver Statens økonomiske Inter
esse i den Afgift, de hernævnte Motorbaads
ejere maa betale, af ringe Betydning i For
holdt til de Millionbeløb, som Staten ind
kasserer ved Automobilerne.
Da Motorlovene i 1931 kom til Behand
ling i Rigsdagen, delte Folketingsudvalget
sig i et Flertal og et Mindretal paa henholds
vis 8 og 7 Medlemmer, Mindretallet (Venstre
og Konservative) stillede Ændringsforslag
for at imødekomme Motorbaadsejernes Krav,
medens Flertallet (Regeringspartierne) nøjedets med at udtale, at de havde »gerne vil
let opnaa at ogsaa Lystbaade med Benzin
motorer kunde fritages for Afgiften og har
sammen med Finansministeren bestræbt sig
herfor, men det har — efter Flertallets Op
fattelse — ikke været muligt at finde en Ord
ning med en saa betryggende Kontrol, at
Misbrug udelukkes«. — Dagspressen —
uden Hensyn til Parti — holdt i 1930—31
med Motorbaadsejerne.
»Berlingske Tidende« for 29. December
1930 skriver bl. a. — — »men Motorbaadsskatten er ogsaa en af de mærkværdigste og
urimeligste Skatter, der nogensinde er blevet
paalagt herhjemme. — — — Nogen Begrun
delse af dette enestaaende Skattepaalæg har
Lovgiverne aldrig fremsat. — Luksusskat er
Benzinafgiften ikke. Det er i og for sig ingen
Luksus at drive en Motorbaad med Benzin
i Stedet for med Petroleum. Ganske vilkaarligt er Lovgiverne slaaet ned paa Benzinen.
Man kan under den nugældende Lov sejle
i den flotteste, mest luksuøse Motorbaad
uden Afgift, blot man bruger Petroleum.
Men den fingernemme, unge Mekanikerlær
ling, der sætter en brugt Automobilmotor i
en gammel Pram, maa hver Gang han vil ud
at sejle i sit selvlavede Lystfartøj, betale 33
pCt. i Skat af den Benzin, hans Motor bru
ger. Den lille Benzinmotorbaad er ved at
blive Smaamandens og Arbejderens SoKolonihave. Man tager paa Udflugt med
Familien om Søndagen, driver lidt Fiskeri og
Jagt i Fritiden og bringer Udbyttet hjem til
Køkkenet. At forsøge at skære denne Ud
vikling ned ved et voldsomt Skattepaalæg
paa den nemme, praktiske Benzinmotor, er
næppe stemmende med moderne sociale
Principper. Heller ikke synes det forsvarligt
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ved Fastholden af en uhyrlig Afgift at lægge
Sten i Vejen for Udviklingen af en dansk
Benzinmotorindustri —- — —•«.
»Fyens Tidende« fra 26. Marts 1931 gjorde
opmærksom paa, at det selvfølgelig er lige
saa let at øve Kontrol med almindelige Mo
torbaadsejere som med Fiskere og andre,
som er fritagne for Benzinafgiften, og der
gøres opmærksom paa, at for »Odense Motorbaadsklub«s Vedkommende tilhører % af
Medlemmerne Arbejderstanden, medens Re
sten er Funktionærer eller mindre Nærings
drivende.
»Politiken« for 22. April 1931 og »SocialDemokraten« for 10. April 1931 har en Ar
tikel med Overskrift: En meningsløs Benzin
afgift (Politiken) og at »Afgiften er urimelig
og ubillig og rammer mange mindrebemid
lede Baadejere« (Social-Demokraten).
Mange andre Bladudtalelser gaar i samme
Retning.
Hvorfor blev da Motobaadsejernes rime
lige Krav ikke imødekommet?
Fordi betryggende Kontrol ikke kunde
opnaas, sagde Regeringen i 1931.
Men samtidig stemte Regeringspartierne
for, at Kommunerne kan tilbagebetale Ben
zinafgift, der anvendes til Drift af stationære
Motorer, ikke-indregistreringspligtige Trak
torer og andre Maskiner, til hvilke der kun
anvendes Benzin som Brændstof. Det vil alt
saa sige, at enhver Landmand, som har en
Traktor, der drives med Benzin, kan faa Af
giften tilbagebetalt.
Men har den samme Landmand et Auto
mobil, skal han betale Afgift af den Benzin,
som bruges dertil. Tror nu nogen, at det vil
være muligt at føre Kontrol — endsige en
Kontrol, hvorved Misbrug udelukkes — med
at ikke nogle af de Tusinder af Landmænd,
som har baade Traktor og Automobil, benyt
ter »Traktor-Benzinen« til Automobilet?
Alle Ejere af benzindrevne Motorer eller
Maskiner, som ikke bruges paa eller befarer
Landevejene, ere fritagne for eller kan faa
tilbagebetalt Afgiften; alle — med Undtagel
se af Ejere af Benzinmotorbaade, der ikke
direkte bruges i Erhvervsøjemed. Dette er
Ulighed for Loven.
»Dansk Motorbaads Union« har ønsket,
ved foranstaaende korte Gennemgang af
Sagens tidligere Forløb, at imødegaa en Del
af de Indvendinger, som blev — og antage
lig bliver — fremsat mod at imødekomme
Motorbaadsejernes
mangeaarige
rimelige
Krav paa ved Lovændring at opnaa Fritagel
se for Afgiften.
Denne Afgift, som er blevet tungere og
tungere, og som Motorbaadsejerne maa be
tale, ikke fordi Motorbaadene slider paa
Vejene eller paa Broerne, men alene fordi en
urimelig Lov sætter Motorbaadene i Klasse
med Automobiler, medens de bør ligestilles
med benzindrevne Maskiner, som ikke be
farer Vejene.
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Motorbaadsunionens Arbejde for Sagen
kan kun paaskønnes, og S. S. F. og andre
lokale smaa Klubblade, har ogsaa i videst
muligt Omfang refereret alt Sagen vedrøren
de for at bringe Motorbaadsfolkenes Hjerte
sag frem til størst mulige Offentlighed. Jo
mere man studerer hele dette Spørgsmaal og
dets Urimelighed, jo mere bliver man klar
over, at der maa kunde ske en Ændring her,
naar bare Sagen forfølges. Kan der ikke opnaas en vejafgiftsfri Benzin, saa maa man da
København, den 27. November 1945.
kunde komme derhen, at Lystsejlernes Ben
P. U. V.
zinpenge bruges til dem selv, f. Eks. Fonds
Arnold Andersen.
til Lystbaadehavne, forbedrede Toiletforhold
Bestyrelsens Formand.
i Havnene, afgiftsfri Anløbning af alle Hav
Den 28. November havde Unionens Ledel ne osv. osv. Vi vil tro, at hvis vort store
se Foretræde hos den ny Finansminister, som Sejlsportsblad Sejl og Motor vilde tage Sa
vilde tale med sine Embedsmænd (Toldde gen op, et virkeligt Emne af Interesse for den
partementet), om Kontrol var mulig, hvilket forsømte Halvdel af Bladets Læsere, saa
vilde Sagen ogsaa komme frem til de helt
efter hans Mening var afgørende.
rigtige Kredse.
Dertil er at sige, at hvis Toldvæsenet ikke
magter denne Opgave, kan Forholdet ordnes
paa samme Maade som m. H. t. Traktorer
m. m., gennem Kommunerne.
Men selvfølgelig magter Toldvæsenet Op
gaverne, og D.M.U. kan anvise særdeles god
Kontrol.
Den 29. November fremsatte Finansmini
steren i Folketinget et Lovforslag om For
Fra vor Sejladschef S. Aa. Larsen
højelse af Benzin fra nugældende 24 Øre til
har vi modtaget et kort Indlæg, som
34 Øre pr. Liter. Begrundelsen er paany
Svar paa Valdemar Hansens Artikel
Vejarbejder, som er Motorbaadene uvedkom
i vort sidste Nr.
mende.
Kære Valdemar! Du har været lidt længe
Benzinprisen er nu 70 Øre pr. Liter, men
burde være højst 57 Øre, nemlig Benzinens om at fremkomme med din Krtik og har
aabenbart lige som jeg selv svært med at
reelle Pris: 15 Øre, Benzinselskabernes Ud
gifter: 12 Øre; Forhandleravancen 6 Øre og rekonstruere Tilfældet nu flere Maaneder
efter.
Benzinafgiften 24 Øre. Benzinafgiften for
Kapsejladsen, jeg mener du refererer til,
højet til 34 Øre udgør over Halvdelen af
afholdtes den 29. August. C. Olsens Stander
Benzinprisen!
Hvorledes fremkommer denne uhyrlige og forslag stod i SSF's September Nr., saa din
for Motorbaadene helt meningsløse Afgift? Kritik kunde da godt være fremkommet i
Ved Lov af 29. Juni 27 androg Afgiften 7 Oktobernummeret, eller du kunde have frem
Øre pr. Liter, som ved en Række senere Love ført den aktuelt i Forbindelse med Gene
forhøjedes til 17 Øre pr. Liter; denne Afgift ralforsamlingen, det hele ser saa søgt ud nu,
indgaar i de til Vejformaal bestemte Afgifter, hvor der er gaaet snart et Vi Aar.
>>Dansk Motorbaads Union« beder paa
mange smaa Motorbaadsejeres Vegne ind
trængende om, at der maa vises Rimelighed,
og at De, Hr. Finansminister, vil medvirke
til den fornødne Lovændring.
»Dansk Motorbaads Union« er villig til
at give enhver Oplysning, som maatte ønskes,
og man imødeser gerne et Svar paa nær
værende Andragende efter Adresse: GI.
Strand 42, St., K.
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sen var ikke nogen Øvelsessejlads, paa Op
fordring fra Kapsejladsudvalget var Fartøjet
med for at skabe større Deltagelse, jeg be
talte selv Startpenge, og benyttede selvfølge
lig Lejligheden til ogsaa her at give et Par
Elever en Sejltur.
Øvelsessejlads Valdemar! det er noget helt
andet, der sidder Eleven med »Pinden«, og
vi andre er med og fortæller om, hvordan
det skal gøres, og blandt andet ogsaa, at det
ikke maa gøres, som jeg var uheldig at gøre.
Til Slut Tak for dit Indlæg, men betænk
dig ikke saa længe en anden Gang, ogsaa af
H. t. vort Blad, som gerne sku' være aktuelt.
Sv. Aage Larsen.

Fo R Eni n G E n s
25 fifles
JUBILff um

„Safety first

sidst

som fordeles til Kommunerne m. v. efter de
fastsatte Regler i Lov om Afgift (til Kom
munerne), som nu foreslaas forhøjet med 10
Øre pr. Liter.
Saaledes fremkommer altsaa de 27 Øre:
Til forskellige Broers Anlæg opkræves 2
Øre pr. Liter og yderligere 5 Øre pr. Liter,
hvilke 7 Øre pr. Liter tilfalder Statskassen.
D.M.U. vil sende samtlige Rigsdagsmænd
en Opfordring til at medvirke til, at Motorbaadsejerne fritages for Benzinafgiften.
Men alle Klubber og deres Medlemmer
maa nu foretage Henvendelse til deres Folke
tings- og Landstingsmænd med samme Formaal. Den foreslaaede Lov kan ved en lille
Tilføjelse give Motorbaadsfolket den Ret,
det har Krav paa. Men handl nu — opsæt
det ikke en Dag!

Ellers har du forstaaet rigtig, jeg blev paa
sejlet paa den styrbords Laaring og ganske
rigtig, fordi jeg ikke var paa Rettens Bov
da Uheldet skete, jeg laa efter hvad jeg
husker for Bagbord Halse, min Beregning
slog ikke til, fordi Strømsætningen var større
end jeg mente (den var meget kraftig den
Dag). Selvfølgelig maa Foreningens Sejlads
chef ikke bedømme forkert, der beder jeg dig
tilgive. Jeg forsikrer dig, jeg mente at have
rigtig Beregning.
løvrigt maa jeg maaske til Forsvar frem
føre, at jeg ikke var ude efter nogen Præmie
for mig selv, jeg ejer ikke Præmier, og det
er da bekendt, at jeg har vundet en af og til.
Præmierne har jeg gerne givet til Elever,
som var med, for at de kunde ha' et Minde
om Kapsejlads ogsaa.

Om 2
25 Aars
begyndt
skal ske

Aar fejrer Sundby Sejl-Forening sit
Jubilæum. Bestyrelsen er saa smaat
at tale om Begivenhederne, som
i Forbindelse med denne Dag.

Først skal der selvfølgelig arrangeres en
Fest, som der virkelig gøres noget ud af.
Maaske var der noget for Medlemmer med
Evner i Retning af en Revy paa denne Dag,
tænk over det.
Man har ogsaa besluttet at forberede et
Festskrift med Foreningens Historie, Med
lemslisten for Dagen osv. osv. Nu er det jo
saadan med det historiske, at naar først det
er skrevet, saa er der en Masse, som ved
bedre Besked og kan fortælle, at saadan og
saadan gik det slet ikke til. Derfor beder vi
i Bestyrelsen om, at alt hvad der har Inter
esse maa blive nedskrevet og tilsendt os. —
Hvis nogle har gamle Sejladsprogrammer,
Festprogrammer, Billeder eller andre Godter,
vil vi meget gerne laane det, helst nu, der
skal lang Tid til at ordne dette Festskrift,
naar det skal være noget ordentlig. Et andet
Spørgsmaal, som dukker op i Forbindelse
med 25 Aars Dagen, er, hvorledes vi skal
hædre de Medlemmer, som har været med i
25 Aar, og for den Sags Skyld ogsaa de
fremtidige 25 Aars Jubilarer, som vil følge
efter, et eller andet synligt Tegn har man
talt om indenfor Bestyrelsen, et specielt
Emblem f. Eks.

Nu er der desværre i dette Spørgsmaal,
som i Foreningens Historiebog, Forhandlingsog Medlemsprotokol, en hel Del Tvivl, fordi
disse Bøger forhen ikke altid var særlig godt
skrevet, og i Perioder helt ude af Kraft. —
Derfor vil vi ogsaa gerne vide, hvem der
mener at have været med lige fra de første
Til Slut det vigtigste for mig, Kapsejlad Dage?
Red.

SSF
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D e h e r r e l ø s e Fartøjer
paa PLADSEN
Medlemmerne vil sikkert have bemærket,
at vi paa vor Plads opbevarer flere — 10—12
— Fartøjer, nærmest Vrag, som ingen ser til,
og som Aar for Aar falder mere og mere
sammen. Sikkert er der ogsaa en og anden,
der ikke kan forstaa vor ellers saa ivrige
Bestyrelse, naar det gælder Orden og Ren
lighed, at disse Vragt stadig kan ligge og
flyde der.
Men der er noget tragikomisk ved hele
den Affære. Man kan ikke finde Fartøjernes
Ejermænd, i hvert Fald svares der end ikke
paa et anbefalet Brev. Sagen er vel den, at
disse Fartøjer ikke en Gang er den Pladsleje værd, som med Aarene er løbet paa og
ikke er betalt, som Følge heraf reagerer Ejer
mændene sikkert ikke paa vore Henvendelser.
Saa har man forsøgt at lade Politiet afhen
te det hele som Hittegods, den gik ikke,
Politiet modtager ikke Hittegods, som staar
paa en privat Plads. Dernæst prøvede man
om det kunde averteres i Statstidende, og saa
efter den gamle Regel, naar der var gaaet
Aar og Dag at hugge det hele op. Den gik
heller ikke, Private kan ikke avertere i Stats
tidende. Udlæg i Fartøjet gennem Sagfører
gik heller ikke, da ingen vilde kendes ved
dem. Saa hug dem op vil man sige, men den
gaar jo heller ikke, for man er vel ikke i
Tvivl om, at var det først foretaget, vilde
der møde Folk op med Erstatningskrav paa
1000 Kr. for et »brugbart« Fartøj. Nu for
søger Foreningen herigennem Medlemsbla
det at finde »Paarørende« til Vragene, er
der ikke nogle Medlemmer der kan hjælpe
os? Sig til disse Folk, at de skal henvende
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sig til Havneudvalget, de skal nok slippe bil
ligt fra det, bare vi bliver af med deres
Skuder. Ellers ser det jo ud til, at vi maa
bære det sammen i en Bunke og lade det
ligge der og raadne op, det er jo Synd med
de Priser, der er paa Brænde i Dag.

Jeg
forbereder
Sæsonen

Red.

Uac

Dansk Yachtsalgs
Forening
En Kreds af Landets mest kendte Yacht
mæglere har dannet en Sammenslutning for
Køb og Salg af Lystfartøjer. Dansk Yacht
salgs Forening, tilsluttet af d'Hrr. Yachtmæg
lere: Gotfred Jensen, Aarhus, Gunnar Jen
sen, København, O. Mazanti, Odense, H.
Møller, København, J. Nielskov, København,
Peter Schliitter, København.
Foreningens Formaal er at skabe Tryghed
for saavel Køber som Sælger. Med Henblik
paa dette har man fastsat strenge Love for
Sammenslutningen om Handel paa ensartet
procentvis Basis, 7% pCt., samt Forbud for
Sammenslutningens Medlemmer om Køb og
Salg af Fartøjer for egen Regning. Dansk
Yachtsalgs Forening tilbyder ogsaa Medlem
mer i Sejlklubberne, som mener sig forfor
delt ved en Handel, at optage en saadan
Sag, og faa den bragt i Orden. Saaledes
skulde det være i alle Sejleres Interesse at
lade deres Køb og Salg foregaa gennem
gennem Dansk Yachtsalgs Forenings Med
lemmer.
Red.

Køb et

Bgggefondsmærke!

Efterlysning!

Qct-ci?ude

for at skaffe de gode
gamle Farver og Lakker
til Foraarets Arbejder. —

DET NYE MALERUDSALG

Auktion over Brænde
Søndag den 3. Februar Kl. 10 vil en Del
af Træet fra den nedbrudte nordre Bro blive
solgt i Portioner til Optændingsbrænde til
Medlemmerne.
Auktionsbetingelserne bliver som sidste
Gang følgende:
Betaling erlægges kontant ved Hammer
slaget.
Brændet skal være fjernet senest 8 Dage
efter Salget.

Navne* Konkurrence
Bladet udskriver herved en Konkurrence
om det bedste Forslag paa Navne til de nye
Juniorbaade. Hvis et Forslag skulde egne sig
til Benyttelse, vil det blive præmieret.
Navnene skulde være af en saadan Art,
at de kan benyttes til evt. flere tilkommende
Baade frem i Tiden, vi mener hermed en
Serie Navne, der har Relation til hinanden,
f. Eks. saadan som Frederikssund Sejlklub
har benyttet Navnene fra Eventyret om Sne
hvide og de syv Dværge.
Kan vore Medlemmer hitte paa
lignende?

noget

Forslag indsendes til Redaktøren.
Undertegnede har været
nede for at se den af
Blad og Bestyrelse om
talte

Vejrhytte,

er

der

A G

nogen, som har hugget
den?

Alle Arter af
Ttsttc
— saavel Forenings«
som Private. — —
•
Forlang Tilbud.

Red.

MARKMANDSGADE 9-11

Telf. Sundby 1940
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Fl LmSRFTEn med Bal
afholdes i Marts Maaned
for Medlemmer af S. S. F.

mEDDELELSER
FRA

BESTVRELSEn
Formanden
vil være bortrejst til Udlandet i Tiden 21.
Februar—5. Marts, i hvilket Tidsrum Hen
vendelser Klubben vedrørende bedes rettet
til de respektive Udvalg.
Køb et Byggefondsmærke.
I den almindelige Begejstring og Interesse
for Byggeprojektet med Juniorbaadene maa
vi ikke glemme Klubhussagen. Støt denne
ved en Gang imellem at købe et eller flere
Byggefondsmærker.
Motorerne udenfor Klubhuset.
Da der i de nærmeste Dage skal nedlægges
nye Brændstoftanke paa Pladsen ved Motor
kranen, anmoder vi de Medlemmer, der helt
misforstaaet har lagt deres Motorer til Op
bevaring her, om omgaaende at faa disse
fjernet, da man ikke paatager sig noget An
svar for deres videre Skæbne.
»Motorbaaden«.
Motorbaadsejere gavner sig selv ved at
tegne Abonnement paa Bladet »Motorbaa
den«, der er Organ og Meddelelsesmiddel
for »Dansk Motorbaadsunion«.
Abonnementstegning modtages hos Kasse
reren og koster 3 Kroner aarligt.

Konstruktioner, saavel i Fartøjer som Be
slag. Nilssons Patenblokke har blandt andet
haft en saadan Sukces, at der var Basis for
at starte Foretagendet. Kendt er jo ogsaa
flere af Nilssons Yachtkonstruktioner, sidst
Redaktørens »Marianne«. Det nyeste er, at
vi nu vil fremstille alt Yacht-Beslag i de gode
og hensigtsmæssige, moderne Udførelser,
som vi gennem vore egne og andres Erfarin
ger under Sejladsen har fundet frem til. —
Tidligere har det jo ofte været saadan, at
skulde man have noget helt rigtigt Beslag,
skulde det importeres fra England eller
Amerika, nu lover Yacht-Service at frem
stille alt saadant, til overkommelige Priser.
Programmet er stort lige fra Skødespil til
Yachtkonstruktioner, eller fra Kølbolte til
Mastebeslag.
Ønsker man sit Fartøj ombygget, ny Rig,
Køl, Ror eller andre gennemgribende Æn
dringer, som oftest udføres uden nogen
Sikkerhed for, at Resultatet svarer til For
ventningerne, tilbyder Yacht-Service sin Vej
ledning, gennem Beregning og Tegning ga
ranteres et Resultat, der staar i Forhold til
Udgifterne. Desværre har de forrykte Tider
forhindret det nye Foretagende i at holde
Telefon, men vore Medlemmer vil let komme
i Forbindelse med Firmaet igennem Maler
udsalget, hvor Pladsmanden kan træffe en
Aftale, ellers bedes man henvende sig hos
E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Reporter.

YACHT-SERVICE

Forsikringen af FARTØJERNE

E. NILSSON & E. ANDERSEN

Krigen er forbi. Risiko og Priser er fal
dende, maaske mener en og anden, at hans
Forsikringssum kan nedsættes. Derfor hen
leder vi Medlemmernes Opmærksomhed paa
Sagen. Ønskes en Ændring, bor man i god
Tid tale med vor Kasserer om det.
Bestyrelsen.

SICILIENSGADE 7

Yacht-Service
Som Medlemmerne vil bemærke af vore
Annoncer har to af vore Medlemmer startet
et Foretagende af overordentlig stor Inter
esse for Sejlsportsfolk. Yacht-Service, hvad
dækker nu det? Vor Medarbejder har opsøgt
d'Herrer for at høre nærmere.
Nilsson og Andersen fortæller om deres
Planer; for det første er det jo ikke noget
nyt og uprøvet vi skal til. Gennem en Aarrække har vi arbejdet med Udførelsen af

YACHT SERVICE
udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sometal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.
• Se Udstillingen i Malerudsalget.
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isar~ S j ,
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
• ' *
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset l. Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Nye Medlemmer

I SWMUU}.
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Aktive:
Vagtfunktionær Axel Jonssen, Drogdensgade
3. — Kragejolle »Kammerat«.
Fyrbøder Henry Bender Nielsen, Ungarnsgade 24. — Kutter »Erik«.
Skoleelev Henning Curt Andersen, Ingolfs
Allé 40, Sejljolle »Max II«.
Radiotekniker Anton G. Olsen, Prinsesse
gade 6. — Motorbaad »Guido«.
Fabrikant Jens M. Buch, Thyvej 33.
Kutter »Ita«.
Betjent Henny Eriksen, Biens Allé 4, 2.
Motorjolle uden Navn.
Sporvognsfunktionær Børge Larsen, Morten
Kolds Allé 19. — Uden Baad.
Grosserer Ralf Olsen, Set. Jakobsgade 22, 4.
Motorbaad »Jan«.
Passiv:
Fru Dagny Elvira Thomsen, Lergravsg. 35, 1.
Passiv B:
Arkitekt Carl Bonnesen, Glænogade 22.
Kutter »Vesta«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i

»Klohkemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Udgiver: Sundby Sejls Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amaeer Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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OG JUNIORER
Billedmaterialet velvilligst udlaant af Hellerup Juniorafdeling.

Bygningen af Juniorbaadene og den paa
tænkte Oprettelse af en Juniorafdeling i
Sundby Sejl-Forening er blevet til med en
Tilslutning fra alle Medlemmer, som vist aldrig
for er set i vor Forening, alle vil være med.
Snart er der et og snart noget andet, som
tilbydes. Arbejdskraft har det heller ikke
manglet paa, Interessen for selve Bygningen
af Fartøjerne er saa stor, at d'Herrer Baadebyggere snart maa lukke for Tilskuere. Ikke
saadan at forstaa, at man er uvelkommen,
men der bli'r næsten intet lavet om Sønda
gen paa Grund af de mange Interesserede.
Bidragene strømmer, som det ses af Listen
andets Steds i Bladet, stadig ind. Ja, man
begynder saa smaat at drømme om, at de af
Foreningen bevilgede Midler kan bruges til
2 ekstra Joller, Tiden vil vise det. Imidlertid
har Interessen for Sagen været saa stor, at
vi har ment det passende at fortælle lidt om,
hvorledes Juniorsejladsen foregaar i andre
Sejlklubber.
Paa dette Omraade er Hellerup Sejlklub
saa afgjort førende i Øjeblikket, at man ikke
kan undgaa at bruge netop denne Klub, som
p. t. har omkring 100 Juniorer, som Forbillede
for denne Bevægelse. I et nydeligt Skrift
fortæller Foreningen hvorledes Aaret gaar
for en Junior, vi tillader os at gengive for
skellige Steder af det interessante Junior
program:
Flellerup Juniorafdeling startedes i 1926,
oprindelig som en Afdeling af Klubben, for
unge Mennesker med eget Fartøj, men alle
rede 3 Aar efeter omdannedes Juniorafdelin
gen til en rigtig Sejlskole for Drenge. Der
blev bygget 3 Juniorbaade, men her som alle
Steder, hvor denne for en Klub saa fornøje
lige Bevægelse blev startet, var Tilslutningen
saa stor, at det stadig blev nødvendig at
skaffe yderligere Materiale. I 1943 raadede
Klubben saaledes over 10 Juniorbaade og 2
Sejljoller. Juniorbaadene er af samme Type
som dem vi bygger, K. D. Y.s anerkendte
Type: et 15 Kv.-m. Sejlfartøj, 5,70 m langt og

1,79 m bredt, Baaden er forsynet med 275
kg Jern i Kølen, en Kølvægt som har vist
sig at svare udmærket til Sejlarealet. Det er
et klinkbygget og utroligt sødygtigt lille Far
tøj. En Juniorbaad kan ikke synke, da den
for og agter og i styrbord og bagbord Side
er forsynet med lufttætte Tanke, og skulde
Baaden blive helt fyldt med Vand, kan den
flyde med 4—5 Drenge ombord — den nor
male Besætning er 3 Drenge. I Tilknytning
hertil nævnes det, at det ofte indskærpes
Juniorerne, at de, hvis Baaden bliver fyldt,
aldrig maa forlade Fartøjet og f. Eks. prøve
at svømme i Land. Det at blive om Bord i
det lille vidunderlige Fartøj, hvad enten det
er over eller under Vand er det sikreste ind
til Hjælpen kommer. Til yderligere Sikring

forsynes Baaden med en Redningsvest til
hver Mand om Bord, det forlanges selvfølge
lig at enhver Junior kan svømme, hvilket
undersøges ved en Svømmeprøve.
Videre fortæller Hellerup om, hvorledes
Juniorerne i det tidlige Foraar tager fat saa
snart Sneen er smeltet. Juniorerne gor selv
deres Fartøj klart til Sommerens Sejlads. —
Alt Arbejdet udføres af Juniorerne selv, ledet
af deres Baandsmænd under Juniorudvalgets
Opsyn. Der arbejdes med Liv og Humør, og
der høres Sang og glade Stemmer paa Baadepladsen. Alle er i fuld Sving med at spule,
rense, slibe, male og lakere, ogsaa Smaahavarier repareres, saaledes at Juniorerne
lærer at behandle et Stykke Værktøj.
Paa hver Juniorbaad har man en 1. og 2.

Juniorbaade løber i Havn.
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Hellerup Sejlklubs Juniorflaade.
Baadsmand, som siges at »eje« Baaden. En
Junior kan blive Baadsmand, naar han har
taget sin Førerprøve og hans Arbejde for
Afdelingen gør ham fortjent dertil. Alle
aktive Juniores inddeles i Hold, Førere saavel som ikke Førere, under Ledelse af Baadsmændene. Disse er ansvarlige for deres Holds
Uddannelse. Dette System, at de ældre Juni
ores oplærer deres yngre Kammerater, bliver
brugt saavel om Foraaret og ved Sommerens
Sejladser som ved Vinterens Kursus, og det
har den store Fordel, at Drengene lærer at
tænke og handle selvstændigt og i en ung
Alder føler, hvad det vil sige at have et
Ansvar.
Det varer ikke længe før Baadene er klar
til Søsætning, Ungdom er utaalmodig, men
først skal Rig og Sejl efterses, der er en Del
som skal splejses eller takles og det er stadig
de Unge, som selv skal gøre det.
Saa oprinder endelig Standerhejsningen.
Alle Juniorbaadene ligger skinnende og duf
tende af Maling og Lak ved Bolværket, klar
til den forestaaende Præsentationssejlads,
dette er et fornøjeligt Led i Programmet for
en Klub med Juniores. Juniorerne, som er
opstillet i Række og Geled foran Klubhuset,
venter med Længsel paa at komme til at sidde
ved Rorpinden med Skødet i Haanden.
Juniorbaadene er i uafbrudt Brug hele
Sommeren igennem, og Unge hærdes, dyg
tiggøres og lærer at handle i rette Øjeblik, og
paa rette Maade overfor de forskellige Situa
tioner, som opstaar ved den stadige Skiften
mellem Storm og Stille, Sol og Regn. Det er

vidunderligt, naar man med en Juniorbaad
stamper sig igennem Øresund paa et haardt
Kryds, hvor Søen slaar ind over den lille
sødygtige Baad og Vinden suser igennem
Riggen, medens Baaden smider til, saa Van
det staar helt op til Lugekarmen og kun ved
Førerens Dygtighed forhindres i at trænge
ind i Cokpiten.
Og saadan henter Hundreder af Juniorer
en Kraft, Sundhed og Styrke i de forskellige
Juniorklubber Landet over.
Sæsonen gaar alt for hurtigt og de Junio
rer, som skal til praktisk Førerprøve, maa
træne for fuld Kraft med at løbe til Bøje,
Mole o. s. v. Noget som altsammen tager Tid
og kræver Erfaring og Kendskab. I Somme
rens Løb konkurrerer alle Juniorerne om
forskellige af Klubben udsatte Vandrepræmier, ligesom der udsættes en Flidspræmie
for de Unge.
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Naar Standeren er strøget og Fartojet er
paa Land ligger Juniorafdelingen ikke i
Vinterdvale, saa samles de Unge en Gang om
Ugen og under Havnefoged Winsløvs Ledel
se arbejdes der med Tovværket, en rigtig
Junior ved Besked om Ting som Øjesplejs,
Faldrebsknob, Kortsplejs o. m. a. Teoretisk
Sømandsskab skal en Junior ogsaa lære,
Navnene paa Baadens forskellige Dele,
Kendskab til Kompasset o. s. v. o. s. v. —
Selvfølgelig gaar Vinteren ikke uden Fester.
Der er Underholdningsaftener, der arrange
res Bal, Udflugter til Søfartsmuseum f. Eks.
og lign. Steder. Hellerup-Juniorerne har
deres eget Blad, og en Gang om Aaret væl
ger de ved deres egen Generalforsamling
Redaktør m. m.
Hellerup Sejlklub, der paa denne Maade
har redegjort for deres Juniorarbejde Aaret
rundt, giver os et fuldgyldigt Indtryk af,
hvilket værdifuldt Arbejde der gøres for at
oplære de Unge i Kærlighed til Søen, samt
hvilken glimrende Sejlerskole man har. —
Drenge og Piger udgaaet fra en saadan Juni
orafdeling vil altid færdes paa Søen uden
at udsætte sig selv og andre for Fare. Klub
ben selv og dens Medlemmer faar deres Løn
for dette store Arbejde, som det afgjort er
at have en Juniorafdeling, gennem det for
nøjelig raske og glade Liv de Unge tilfører
Foreningen. Denne Beretning om sit Juniorarbejde afslutter Klubben med følgende
smukke Vers af Hugo Marx Nielsen.
Havets Sang:
Bærer det fremad, naar Vinden er god,
glider vi let gennem Livet.
Sker det, at Stormene er os imod,
knytter vi Næven og staar, hvor vi stod,
hver paa den Plads vi blev givet.
Roret og Skødet vi selv ta'r i Haand,
river os fri af hvert hæmmende Baand.
Svaghed kun trives i Land —
Havet gør Drengen til Mand.
Dette Juniorarbejde kan selvfølgelig ikke
sættes i Scene og virke uden faste Regler og
Love for de Unge. Medlemmerne vil sikkert
have Interesse i ogsaa at hore lidt om de
Bestemmelser, der gælder i Klubbernes Juni-

Gunnar jensen
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Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service

CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

Køb og Salg a£ alt Yachttilbehør
Paa Sommertur.

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.
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orafdeling, vi bringer her enkelte særprægede
for hele Bevægelsen.
Juniorernes Paaklædning til Sejlads skal
være: Blaa Sweater med Kiubemblem, blaa
Benklæder samt blaa Hue.
Det er forbudt Junirerne at ryge Tobak og
nyde Spiritus i Klubhusene, paa Broerne og
i Baadene.
Det er forbudt Juniorerne at ryge Tobak og
nogensomhelst Betjening af Klubopsynsmand
samt at benytte Joller og andet uden Til
ladelse.
Enkeltmandssejlads er forbudt. Naar Dren
ge og Piger sejler sammen, skal der være 2
Drenge og 1 Pige eller 2 Piger og 1 Dreng
i Fartøjet.
Saafremt der under Sejladsen opstaar daarligt Vejr skal der søges Havn og straks rin
ges hjem til Klubben.
Det paalægges Juniorerne altid at udvise
Høflighed og Beredvillighed overfor Klub
bens Medlemmer og ydermere henstilles det
paa det bestemteste at undgaa Højrøstethed
i Klubhus, Havn og særdeles fremmed Havn.
At vi i Sundby Sejl-Forening straks skulde
være i Stand til at føre en Juniorafdeling ud
i Livet med Traditioner og Indretning som
alt det foranstaaende, er der jo ingen der
drømmer om, i Særdeleshed naar vi betæn
ker, at LIellerup Juniorafdeling allerede er
omtrent lige saa gammel som vor Klub, men
det er jo interessant, naar man begynder paa
noget Nyt at høre om andres Erfaringer, og
dette har da ogsaa været mit Formaal med
denne Omtale af en fremmed Sejlklubs
Juniorafdeling.
Red.

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
SICILIENSG ADE 7
YACHT

SERVICE

udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.
• Se Udstillingen i Malerudsalget.
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juniorer til Tovværkskursus.

Motorbaads-Konkurrencer?
Vor Motormedarbejder »Sindbad« har
denne Gang været paa Jagt efter noget nyt
for Motorbaadssporten. Det er det gamle
kedelige og opslidte »Paalidelighedsløb«, der
gerne skulde aflives. Maaske vil en og anden
ved første Gennemgang af dette nye finde,
at der er for meget Papir i den Sag, dog
forekommer det os, at man ved fornyet og
opmærksom Studie vil finde det hele mere
enkelt og interessant. For Motorbaadsfolk er
det i alle Tilfælde rart at faa Lejlighed til
at prøve noget nyt, naar vi om forhaabentlig kort Tid atter kan invitere til Motorbaadskonkurrence. løvrigt spejder vi stadig efter nyt paa dette vanskelige Felt, er der ikke en
Motorbaadsmand, som kender et godt Grundlag?
Sejladsudvalget.

)

Motorbaads-Konkurrence efter den svenske KMS-KSSS Regel
(dog noget modificeret.)
Konkurrencen gaar i korte Træk ud paa at holde denne Fart jævnt under hele Løbet.
gennemsejle en Bane efter en forud opgiven
Til Kontrol af Farten noteres Passagetids
Kurs med en af Deltageren selv valgt og i punkt for forskellige dels kendte og dels
Forvejen opgivet Fart og saa vidt muligt hemmelige Kontrolsteder. Passeres et Kon-
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Tidstabel

1.
Afstand
mellem
Kontrolpkt.

Sejltid

Distance
i Sm.

Tim.

Min.

Sek.

Kontrol
passage
Kl.

Bemærkninger

Startet — 1
1 -2
2— 3
3— 2
2— 1
1 — Maal

Total Banelængde er af undertegnede opmaalt til:
Dato:

Sm.

M/B:

Ejer: ..

Start Kl

Fart i Knob:

2.

Passage Klokkeslet

Kontrol Nr.:
Tim.

Min.

Sek.

Tim.

Min.

Sek.
Fremgangsmaaden er iøvrigt følgende:

Fartøj Nr.:
Fartøj Nr.:
Fartøj Nr.:

3.

SSereguingsskenia

Distance:

Dato:

Fier:

M/B:

Ejerens opgivne Fart:
Afstand fra kendt Kontrol Nr :

Tim.
Deltagerens Tidsangivelse
ved Kontrol Nr
Fradrag
Beregnet Tid
Passage Tid
Tidsfejl
Urkorrektion

trolsted tidligere eller senere end det forud
beregnede Tidspunkt gives 1 Strafpoint for
hvert % Minut Tidspunktet afviger fra det
beregnede.
Forinden Løbets Start afleverer Deltage
ren Resultatet af en af ham foretagen Opmaaling af den totale Banedistance. Afviger
denne mere end 1/10 Sm, fra den af Dom
merkomiteen foretagne Opmaaling, tildeles
Deltageren 1 Strafpoint for hver 1/20 Sm.
hans Opmaaling er for stor eller for lille.
Den Deltager der har færrest Strafpoint
(Tidsfejl + Maalefejl) er Vinder.
Har 2 eller flere Deltagere samme Antal
Strafpoint bestemmes Rækkefølgen efter
jævneste Fart.
Som det fremgaar af ovenstaaende, kan
alle Motorbaade deltage paa lige Fod uanset
Type, Størrelse og Fart. Reglen er første
Gang anvendt i 1939 og virkede efter Sigen
de meget tilfredsstillende.
Ved Konkurrencens Afholdelse kræves en
Dommerkomité paa 3 a 5 Mand og et Antal
Kontroller, 3 pr. Kontrolsted, d. v. s. 9 a 12
Mand.
For hver Deltager anvendes en Tidstabel
(mrk. Nr. 1) og ved hvert Kontrolsted et
Kontrolkort (mrk. Nr. 2). Desuden et Beregningsskema (mrk. Nr. 3) og endvidere benyt
ter Dommerkomiteen en Resultatliste (mrk.
Nr. 4).

Min.

Sek.

Tim.

Min.

Sek.

Sek. total

Anmeldelse om Deltagelse sker 8 Dage
før Løbet afholdes. Samtidig med Anmeldel
se opgiver Deltageren hvilken Fart han vil
sejle med. Denne Fart noteres straks paa
Deltagerlisten og paa Beregningsskemaet (3).
2 Dage før Løbet afholdes afhenter Del
tageren en Tidstabel og en Beskrivelse af
Ruten og de faste Kontrolsteder (Beskrivel
sen kan evt. være udført som et Kort). De
dertil bestemte Rubrikker paa Tidstabellen
udfyldes af Deltageren med Blæk, og den
udfyldte Tabel afleveres til Dommerkomi
teen senest 2 Timer før Løbets annoncerede
Start.
Komiteen bestemmer Startrækkefølgen i H.
t. de af Deltagerne opgivne Farter og paa
forer Tidstabellen Startklokkeslettet inden
dette udleveres. Efter at have modtaget den
udfyldte Tabel tilbage paafører Komiteen
herfra Beregningsskemaet (i) Klokkeslet for
Passage af Kontrolsteder og den udregnede
lokale Distance.
Tidstabellen (1) leveres Deltageren tilbage
til Brug under Sejladsen.
Efter Løbet paaføres Beregningsskemaet
(3) de virkelige Passageklokkeslet efter Kon
trolkortet (2) og Tidsfejlenc udregnes. Disse
overføres paa Resultatlisten (4) sammen med
Maalefejlene og Rækkefølgen bestemmes.
I Beskrivelsen af Ruten er anført en Ræk
ke faste eller -»kendte« Kontrolsteder for at
vildlede Deltageren. Kontroller udlægges kun
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Resultatliste
Strafpoint ved Kontrol
X

4

Y

Straf
for
Maalefejl

Total
Strafp.

Række
følgen

Fartøj Nr.:
Fartøj Nr.:
Fartøj Nr.:

paa eet af disse »kendte« Steder, medens de
øvrige Kontroller X og Y udlægges paa Ste
der, som kun er kendt af Dommerkomiteen
og de beregnede Tidspunkter for de enkelte

Fartøjers Passage af disse hemmelige Kon
troller udregnes af Komiteen og paaføres
Beregningsskemaet til Sammenligning med de
virkelige Tider for Kontrolkortene.

Indhegning J af Havn og Plads?
Da Indhegningen omkring vort Omraade
efterhaanden maa siges at være i en mildest
talt miserabel Tilstand, en Tilstand, som alle
rede i Fjor var tilstede, og da man stadig
ikke fra Bestyrelsens Side synes at have be
mærket dette, har vi forsøgt gennem Formand
og Havneudvalg at finde frem til, hvad man
har tænkt at gøre ved den Sag. Vor Hoved
indgang, Laager og Plankeværk er jo raadent,
ind mod Haverne ved Helgoland er der
ingen Afspærring og fri Adgang for alle, det
maa jo ikke gaa til Juniorbaade og nyt Klub
hus alt sammen.
En Henvendelse til Bestyrelsen har resul
teret i følgende Redegørelse af Problemet:
Indhegningen om Sundby Sejl-Forenings
Plads! Ja, her rører man ved et af de kildne
Spørgsmaal, som før eller senere maa og skal
have en Løsning og helst indenfor en over
skuelig Tid.
Spørgsmaalet er Aarsagen til mange graa
Haar hos Bestyrelsen, og der er sjældent et
Bestyrelsesmøde, hvor man ikke har det
fremme til Drøftelse, uden at man indtil
Dato har taget nogen afgørende Stilling til
Sagen af forskellige Aarsager, # som jeg senere
skal komme tilbage til.
Men lad os først se rent objektivt paa
Spørgsmaalet. Hvad siger vor Kontrakt med
Kommunen herom?
Ved den sidst foretagne Udvidelse af Hav
nen i 1938 blev der til Kontrakten lavet en
Tilføjelse og det hedder heri:
»Vedligeholdelsen af Havneanlæget med
Bolværker, Stensætninger, Broer m. v. paa
hviler Lejeren og skal udføres paa forsvarlig
Maade efter Magistratens Skøn, ligesom og-

saa Vedligeholdelsen af de Kommunen til
hørende Hegn (Plankeværker og Traadhegn)
paa de paa Skitse II med A-B-C-D-E-F-G...
o. s. v. betegnede Strækninger paahviler
Lejeren.«
»Lejeren er pligtig paa egen Bekostning at
opsætte fornødent Hegn i det lejede Areals
sydlige Grænselinie.«
Om Hegningens Art og Beskaffenhed hed
der det i den først udfærdigede Del af Kon
trakten, der er oprettet i 1928, at:
»mod Hovedpassage eller Gade skal stedse
hegnes med høvlet, pløjet og graamalet
Plankeværk af mindst 3Vi Alens Højde.«
Ja, dette er altsaa de Betingelser, der er
tilstede for Indhegningen af Pladsen, rent
kontraktmæssigt, saa kan Læseren selv for
søge at fortolke, hvad der ligger heri.
Lad os saa forsøge at se paa Indhegningen,
saaledes som den ser ud i Dag.
I den sydlige Grænselinie har vi det af For
eningen selv opsatte Traadhegn, der vel nær
mest kan betragtes som en ren midlertidig
Foranstaltning, og som selvfølgeligt ikke er
nogen effektiv Hegning af Omraadet. Det er
maaske heller ikke saa nødvendigt her, idet
det vender ind til de midlertidige Nyttehaver,
som jo i sig selv er afgrænsede af Planke
værk ud til Vejen. Dette Areal syd for vor
Plads var jo før Krigens Begyndelse projek
teret til Parkanlæg i Forbindelse med Bade
stranden, og saa vidt mig bekendt var man
umiddelbart før Krigen inde paa den Tanke
at paabegynde dette Arbejde som Nød
hjælpsarbejde, hvilket Krigen og det dermed
opstaaede Behov for Nyttehaver satte en
Stopper for midlertidigt.
Man kan jo saa haabe, at man snart lader

denne Tanke komme til Udførelse, og det
vilde saa efter min og andres Mening være
fejlagtigt at begynde at anvende vore smaa
Midler til nogen Bekostning her, før man har
set, hvordan Projektet ser ud. Imidlertid er
det Tanken i indeværende Foraar at plante
Poppel i Hegnet her i Lighed med, hvad der
er gjort i det nordlige Hegn. Vort Æresmed
lem, fhv. Borgmester Hedebol har beredvil
lig som altid naar det gælder Sundby SejlForening, lovet os Stiklinger hertil af egen
Produktion.
Mod Nord findes ligeledes et rent interi
mistisk Traadhegn i Forbindelse med de tid
ligere nævnte Popler, der jo efterhaanden har
vokset sig store og smukke. Dette Skel ligger
som de fleste vil vide ikke fast, idet For
eningen kun disponerer over Arealet, hvor
vi nu har vore Nyttehaver, rent midlertidigt,
og kun med Benyttelsesret eet Aar ad Gan
gen og med Pligt til øjeblikkelig Rømning,
naar det kræves. Det vilde derfor være ab
surd at tænke paa at foretage noget mere her
foreløbigt, før man ved, hvor et evt. Hegn
skal staa og hvad man paatænker at benytte
de udenfor liggende Arealer til.
Og saa kommer vi til Smertensbarnet,
Plankeværket og hvad dertil hører mod Ama
ger Strandvej, altsaa den vestlige Afgræns
ning.
Her findes det omtalte »høvlede, pløjede
og graamalede, mindst 3% Alen høje Planke
værk«, som jo efterhaanden er kommet i en
noget miserabel Forfatning, selv om vi fra
vor Side har gjort, hvad vi har kunnet for
at »vedligeholde« det. Sidste Vinter ofrede
vi flere Hundrede Kroner i Materialer og
Arbejdsløn paa at reparere Plankeværket,
det var fuldstændig raadnet op i Grunden.
Der blev sat Egetræs Forstærkninger paa
begge Sider af hveranden Stolpe, saa man
maa forvente, at det nu kan staa i et Par

Kongens
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Aar til, selv om det ikke er kønt. Det værste
Stykke er vel nok det udfor Pladsen nord
for Renden, det med Port og Indkørsel, er i
en mildest talt sørgelig Forfatning, hvilket
er saa meget værre som det er det, der giver
førstehaands Indtrykket af hele Foretagendet.
Og hvis man saa skal diskutere, hvad man
kan og skal gøre ved Miseren, saa er der
mange Ting at tage i Betragtning.
En Ting kan vi med det samme slaa fast
med Firetommersøm. Pengekassen er tom i
Øjeblikket. Efter Udgravningen af Sejlren
den og Fornyelsen af den nordre Bro er den
kemisk renset, støvsuget. Saa paa nuværende
Tidspunkt kan der intet gøres.
Men i Løbet af Foraaret begynder Pengene
jo igen at indgaa, og saa kan man jo be
gynde at diskutere, hvad der skal foretages.
Jeg vil dog gerne straks udtale min person
lige Mening, at man skal ikke være alt for
ivrig efter at begynde at bruge store Beløb
paa Foretagendet. Sagen er jo nemlig den, at
Amager Strandvej nu er i en saadan Forfat
ning, at man fra Kommunens Side ikke kan
forsvare at lade den ligge i den Forfatning
ret meget længere, jeg vil tro, at saa snart
Materialesituationen bliver lidt mere afkla
ret, vil man gaa i Gang med at sanere videre
paa Vejen i Lighed med det man har gjort
længere syd paa. Og saa opstaar Spørgsmaalet, hvor Skellet eller Hegnet skal være, der
snakkes jo om, at vi skal afgive noget af
Grunden, saa alene af denne Aarsag vilde det
være forkert at sætte Penge heri.
Hos de kommunale Instanser, hvor vi hid
indtil har haft Forbindelse, kan man imidler
tid rent øjeblikkeligt ikke give os Oplysning
om, hvilke Planer man har i den nærmeste
Fremtid, men saa snart Spørgsmaalet, — forhaabentligt inden ret længe — bliver helt
aktuelt, vil Bestyrelsen selvfølgelig rette en
Henvendelse til rette Vedkommende, om det
nu er Vejafdelingen eller Byplankontoret.
Og saa finder hele Sagen sikkert en tilfreds
stillende Løsning.
Ja, det er hvad der rent øjeblikkeligt fra

Jeg
forbereder
Sæsonen
- /££. Uac fnitoC (faci* udefor at skaffe de gode
gamle Farver og Lakker
til Foraarets Arbejder. —
Bestilling paa Fendere modtages.
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min Side kan siges i Sagen, men Spørgsmaa
let udløser et andet, et Spørgsmaal, som vi
sikkert snarest og helst paa den kommende
Generalforsamling bliver nødt til at tage op
til Drøftelse, nemlig Spørgsmaalet om
Skurene.
Vi kan vel alle være enige om, at disse for
skelligartede Skure er noget af det, der skæm
mer hele Foretagendet mest. Jeg vil tro, at
den eneste rigtige Løsning paa dette vilde
være, at man fik bygget ensartede Skure i
det fornødne Antal, saaledes at disse kunde
lejes af Medlemmerne for en rimelig Leje
pr. Aar, og saaledes at Byggeomkostningerne
kunde dækkes paa et kort Aaremaal, f. Eks.
5—6 Aar. Saa er der kun Vanskeligheden
med den rent øjeblikkelige Finansiering af
Foretagendet, men det fandt man vel en Løs
ning paa, naar Foretagendet var rentabelt.
Det vil være den eneste Maade at faa et
ordentligt og tiltalende Udseende paa disse
Materielskure, og saadan har man jo ogsaa
baaret sig ad i adskillige andre Klubber.
Men i dette Forhold mangler man ogsaa
Oplysning om Planerne for Vejens Udvidel
se, og her skal ogsaa tages Hensyn til Byg
ningen af det nye Klubhus.
Ja, der er Problemer nok, men ved fælles
og enig Hjælp skal det nok lykkes at løse
den, kun synes man maaske af og til, at det
gaar for langsomt. Men Rom blev jo ikke
bygget paa en Dag. Og Penge skal der jo til
alt, og dem har vi ikke mange af, samtidigt
med at man skal passe paa at holde Princip
pet, at S. S. F. ikke maa være en dyr Sejl
klub.
Formanden.

Sejladschefen

-

om Skolens nye Fartøjer

for mange af dem? 2 smaa Pøse, Mastebeslag,
Rorbeslag, Røstjern, Svøb, Klinker, og saa
mangler der vist snart ikke mere. Hvis der
nu er nogle, der vil hjælpe med en af Delene,
for Eks. en Fok, der kan sys om, eller en der
kan lave et Rebe-Apparat til os, saa er jeg
til at træffe i Klubhuset hver Søndag.
Saa er der jo en hel Del Medlemmer, der
har støttet Sagen økonomisk, det viser alli
gevel, at der er meget stor Interesse for Juni
orsagen. Tak for Hjælpen.
S. A. Larsen.

B I D R O G LISTE "rr,
Til JUDIORBflBDEnE
Skov Jørgensen
Holger Petersen
Hougaard Johnsen
G. Johansen
Mogens Malmberg
Th. Sparre
Thomas Hansen
Kurt Holst
Henri Madsen
S?
Skipperklubben
Elis Møller Nielsen
W Baaden Bris
Jørgensen, Amg. Nøglefræseri
S. Hougaard
Aug. Petersen
Helmer Møller Nielsen
Petersen 484
V. Jørgensen, Nr. 99
Knudsen, Ternen
Vagn Paulsen
Nr. 425
Elert Jensen

10,00
5,00
10,00
10,00
5,00
25,00
10,00
20,00
25,00
10,00
100,00
5,00
100,00
25,00
10,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00

lait
754,00
Medlemmerne kan vel have lidt Interesse
i at følge med i Regnskabet og se hvad vi Sejerbo: 2 Sæt complet Lufttanke eft. Regn.
giver Pengene ud til, og her er Regnskabet
til Dato 3. Februar 1946:
2 Stk. Jernkøl a 275 kg
Fragt af samme
Ror, Spejl, Koltræ, Stævne
Klædning
Galvanisering
Skærepenge (Køltømmer)

'JktyC&//b(wC(m

406,71
8,80
292,00
Indmeldelser modtages indtil Søndag den
367,51
3. Marts, der er kun 20 Pladser ledige paa
6,93
Seniorholdet, som vil blive besat med dem,
16,00
der melder sig først. Den 3. Marts møder alle
lait
1097,95 Kl. 1,00 for at faa Holdene inddelt. Der gives
Dette er til begge Jollerne, saa efter Be Undervisning ? Sejlads første Sommer, hvor
regningen er der 1900 Kr. tilbage af de 3000 efter der er Navigationsundervisning om
Kr., som der er regnet med, og hvad mang Vinteren, som skal fuldføres for at kunne
ler vi? 2 Master, 2 Bomme, Rufsider, Luft deltage i andet Aars Sejlads, hvorefter Fører
kasser, sidstnævnte vil Sejerbo skænke os, prøven kan aflægges og der udstedes Certi
og har allerede bestilt dem, hvad jeg takker fikat, saa man kan gaa op til Kystskipperprømeget for. Saa er der Sejlene, hvor skal vi ven.
Husk! Der forlanges flade Gummisko af
faa dem fra? Er der nogen, der har en god
Fidus, saa lad mig det vide —! 2 Rebe-Ap- Deltagerne, og det er muligt i Øjeblikket at
c . T
parater, Redningskranse, 2 Stk., Rednings faa disse.
6.
A. Larsen.
veste, 6 Stk., der er maaske nogen, der har
Gullfossgade 5, 4.

SIDE 7

SSF

NR. 2

FORTØJNINGEN
ved den nye nordre Bro

-

Fartøjsejerne ved den nordre Bro har nu
faaet en dejlig ny Bro, men lige som ved den
søndre Bro er det en helt Del besværlig at
faa anbragt Fortøjningerne. — Dels for at
hjælpe, dels for at faa nogen Ensartethed
over Broen bringer vi her et Forslag til
Spørgsmaalets Løsning.

•. H

•ilillllil

•

i

Fortøjning

\cd at betragte Broen, vil man lægge Mær
ke til, at mellem alle de vandrette Bærere
er der et Mellemrum paa ca. 5 Tommer. —
hvis man her imellem spænder en % Tomme
5 18 Tomme Bolt — husk at faa den galvani
seret — har man et glimrende Sted at an
bringe Fortøjningen.

Juniorbaade paa Togt.

Sundby Sejl-Forenings Feslsal i del nye Klubhus
ALTAN MED NØDUDGANG

STOLEMAGASIN
SAL MED c a . 350 SIDDEPLADSER
ERING

Køb et Byggefondsmærke l

.

Rnno?

NR. 2

SSF

SIDE S

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isar?
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.
\j

dlEDLEIHSAFTEl)
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.Film

Nye Medlemmer
i Sundåf Sejlfozmuiq.

Lørdag d. 9. Marts 1946 Kl. 18 45
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

RESTAURANT H f l R n f i P P E n

A k t i v e :

Telefonmontør Svend .Dørge Kaj Hansen,
Burmeistergade 3.

Niels Hemmingsensgade.

Fyrbøder Henry Bendix Nielsen, Ungarnsgade 24, 4. — Kutter »Erik«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.

Der forevises
i ca. 1 Time

herefter

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i

STORT BAL
Alle Arter af
A G

Billet til FILM og BAL 2 Kr.

Billetter faas hos HENRY i Klubhuset.
MARKMANDSGADE 9-11
p| n p I
I M M '

Ttsltc
— saavel Forenings,:
som Private. — —
•
Forlang Tilbud.
Telf. Sundby 1940

D a Salen kun rummer 400 Pladser,
maa

Billetter begrænses til
Medlemmer med Damer.

»KloUhemttfferen«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.

Intet Billetsalg ved Indgangen.

Festudvalget.

Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Marketenderiet
aabner daglig Drift fra 1. Marts.

Tovrærhshursus
afholdes Marts—April. Interesserede hen
vender sig til Sejladschefen.

Udgiver: Sundby SejlsForening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.

V/ a

MEDLEMSBLAD FOR SUNDRY SEJL-FORENING
MARTS 1946

Nr. 3

5. Aarg.

MØ D O P !
Ordinær halvaarlig

Generalforsamling
afholdes

Tirsdag den 26. Marts 1946 Kl. 1830 prc.
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade.

D a g s o r d e n :

Saa skal vi altsaa til det igen, Tirsdag den
26. Marts afholder S. S. F. sin Foraarsgeneralforsamling.
Da vore Møder de senere Gange har været
betydende for Bestyrelsens Arbejde, og da
det ogsaa denne Gang maa formodes at faa
endog meget stor Betydning, om vi skal fort
sætte Arbejdet, maa vi paa det kraftigste op
fordre alle til at møde op, dette er dog et
rimeligt Ønske i Forhold til den Tid vi andre
maa ofre paa Foreningens Vel.
Husk, det er den sidste Uge i Marts, Tirs
dag den 26.
Bestyrelsen.

Punkt 1. Valg af Dirigent.
2. a) Protokol, b) Beretning.
3. Eksklusioner.
4. Aarsr egnskab.
5. Bevilling af Midler.
»

6. a) Indkomne Lovændringsforslag, b) Andre indkomne Forslag.

»

7. Valg.

»

8. Eventuelt.

I *
<!

Vi erindrer om

]'

I IH ED LE Hl SAFTE 11 j

Følgende Poster staar til Valg:
a) Kasserer Th. Sparre.
b) Sejladschef S. A. Larsen.
c) Kapsejladschef E. Nilsson.

{

d) 2 Repræsentanter: H. Sørensen og P. Munch Jørgensen.

FILIIIOGDflnS

ii

Lørdag den 9. Marts Kl. 18,45

;>

;!

i Restaurant KARNAPPEN,

!|

e) Revisor Østergaard.

][

Niels Hemmingsensgade.

<!

f) 2 Maalere: E. Nilsson og E. Andersen.

jj

*

i|

J;

Billetter faas hos Henry.

<!

*

I:

(H. Sørensen ønsker ikke Genvalg).

Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være Forman
den i Hænde senest den 18. Marts.
Kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen.
B e s t y r e l s e n .

MØD TALRIGT OP
Indkomne Forslag opsættes i Klubhuset efter 18. Marts.

Da Salen kun rummer 400 Pladser maa
Salg af Billetter begrænses til Med
lemmer med Dame.

Intet Billetsalg ved Indgangen.

SSF

SIDE 2

UNDBY

NR. 3

R E G N S K A B

EJL-t?"ORENING

for Tiden l.-l. til 31.-12. 1945
Transport.

Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1. Januar 1945 ...
Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1945
Postgirokonto pr. 1. Januar 1945
Indskud
Kontingenter:
6,793,00
Aktive
819,50
Passive
46,50
Juniorer
Indgaaede Restancer
254,00
Pladsleje
Indgaaede Restancer
Marketenderiet:
Indbetalt i 1945 iflg. Regnskabet
2 pCt. af Over
skud til Øvelsesfond
61,08
Rest af Overskud
til Byggefond
2,992,81

9,500,50
157,35

533,86
4,779,49
852,29
3,155,00

Bladet:
Trykning, Clicheer, Porto etc
Annoncer
367,00
Indgaaet fra Medl
1,082,00

7,913,00

Fester:
Standerhejsning
Fællestur
Afriggergilde
Diverse Smaafester

9,657,85

3,349,31

3,053,89

295,42

374,00
128,00

246,00

50,00
150,00
167,80
40,88

408,68

Salg af Emblemer, Nøgler og Standere
Køb af Nøgler
Diverse Indtægter:
Lejeafgift Malerudsalget
Lejeafgift Baadebyggeriet
Indvundne Renter
Telefonautomaten
Kr.

27,841,59

Udgifter:
Lønninger:
Kasserer
Pladsmand .

1,233,00
1,500,00

Forsikringer:
Brandforsikring af Baade
Indkassering af Præmier ...

3,674,98
150,00

refunderet af Medlemmer
Lovpligtig Ulykkesforsikring
Tyveriforsikring
Brandforsikring, Klubhus, Inventar
Lejeafgift til Kommunen
Reparationer og Vedligeholdelser:
Klubhus og Inventar
Drejeskiver, Vogne og Skinner ...
Spil
308,30
Salg af brugt Spil
25,00
Vandledning
Pladsen
Plankeværk
Pramme
Bøjer
Broer
Uddybning af Sejlrende
Standere
Vindmaaler
Skure
Laase etc
Flagmast
Øvelsesbaad

555,23
31,00
13,50
62,30

1,158,12
96,18

Øvrige Udgifter:
Kontorart., Porto, Tryksager etc....
Skatter og Vandafgift
Repræsentation
Renovation
Blomster og Telegrammer
Generalforsamlinger og Møder ...
Kapsejladser
Abonnement paa Falck
Kontingent K. D. Y. m. fl
Diverse

497,25
837,60
110,27
417,00
4295
1,063,83
455,22
43,75
120,00
134,30

1,223,57

1,061,94

3,722,17
Navigationskursus:
Lærerhonorar ...,
Leje af Lokale
Rekvisitter etc.

400,00
86,80
38,80
525,60
294,00

Bankkonto:
Saldo pr. 1. Januar 1945
Indsat

231,60

3,953,77

4,779,49
17,763,22
22,542,71
21,304,94

Girokonto :
Saldo pr. 1. Januar 1945
Indsat
662,03
j,400,00

1,449,00
252,17
440,65
268,30
197,00

Hævet

3,824,98
3,269,75

2,672,57

Overskud v. Stiftelsesfest

Indb. af Elever
2,733,00

18,010,71

1,237,77

852,29
2,151,13
3,003,42
1,780,00

Hævet

1,223,42

Kassebeholdning 31. December 1945
40,30
165,30
283,30
94,00
398,75
5 35,28
15,00
102,35
150,40
5,982,00
43,75
22,50
54,00
8,90
109,50
210,35

Transport.

1,130,41
Kr.

Medlemsantal:
Aktive 472

27,841,59

Passive 169 — Passive B. 8 — Juniorer 18.
T. SPARRE
Kasserer.

Aftrykte Regnskaber er reviderede og fundet rigtige.
De anførte Beholdninger var til Stede.
København, den 10. Februar 1946.
8,215,68
18,010,71

G. ØSTERGAARD
Revisor.

E. HAAGEN MELBØL
Revisor.

SIDE 3

SSF

NR. 3

Festregnskaber 1945

Status pr. 1. Januar 1946
Aktiver:
Kasse- og Bankbeholdning samt Giro
Varelager i Marketenderi
Broer og Indhegninger
Vogne og Skinner
Øvelsesbaad
Skure- og Cyklestativer
Flagmast
Klubhus
_ Inventar
Depositum til Kommunen
Restancer:
Kontingent
Pladsleje

3,591,60
126,73
1,00
600,00
750,00
1,00
1,00
500,00
600,00
3,000,00

Standerhejsning 10. Juni 1945:
Traktement for Gæster etc
Musik

158,27
93,90
Kr

252,17

Fællestur 2. September 1945:
Kaffebord
Musik
Præmier
Tryksager

212,50
108,00
105,70
14,45
Kr

621,00
114,00
735,00
330,00

-i- forudbetalte Kontingenter
Præmier i Behold, anslaaet
Bankbog: Øvelsesfond
Bankbog: Byggefond

Afriggergilde 21. Oktober 1945:
Traktement
Musik

16,958,35

Passiver:
Depositum H. Bergmark
Skyldig Omsætningsafgift 21. Februar 1945
Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
—
Foreningens Formue
Kr

521,30
95,00
616,30
348,00

405,00
100,00
1,692,82
5,190,20

Kr

440,65

300,00
729,65
5,000,00
1,692,82
5,190,20
4,045,68

"Hndgaaet fra Deltagere
Kr

:...

268,30

Stiftelsesfest 25. November 1945:
Optræden
Musik
Lokale
Fortæring
Kontrol, Scenepasning etc
Tryksager

250,00
280,00
100 00
192,82
35,50
20,50
87832

Salg af Billetter
Salg af Baltegn

16,958,35

735,00
240,00

975,00

Kr

96,18

Diverse Smaafester:
Musik

Sundby Sejl-Forenings Marketenderi
Driftsregnskab for Aaret 1945
Marketenderiet har i 1945 haft følgende
Afgiftspligtigt 01
Afgiftsfrit 01 og Vand
Vin og Spiritus
Kaffe og Brød
Tobaksvarer
Chokolade etc

Omsætning og Bruttofortjeneste
19,803,00
7,935,57
783,30
124,99
20,358,50
9,095,25
2,887,55
1,241,21
3,175,09
460,75
246,00
66,73

Naar herfra skal trækkes følgende Omkostninger:
Lønninger
4,289,83
Omsætningsafgift
10,040,40
Lys og Brændsel
293,71
Vask og Rengøring
410,78
Vedligeholdelse
77,74
Telefonregning
65,20
Is
155,76
Bogføring
300,00
Diverse
237,19
fremkommer en Nettofortjeneste paa
der er anvendt saaledes:
Indbetalt til S. S. F
Betalt skyldig Omsætningsafgift for
December 1944
...
Forøgelse af Varelager

1,026,39
976,00
95,00
2,992,81
100,00

Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1946...

5,190,20

ØVELSESFONDET:
Indestaaende i Bank 1. Januar 1945
Indgaaede Bidrag
Amerikansk Lotteri ved Afriggergildet
Amerikansk Lotteri ved Stirtelsesfest
2 pCt. af Marketenderiets Overskud

1,288,57
190,00
61,94
121,23
61,08
1,722,82
30,00

Indestaaende i Bank pr. 1. Januar 1946...

15,870,61
3,053,89

1,692,82

Kassererens Kommentarer
Til enkelte af Posterne paa Regnskabet skal jeg knytte føl
gende Kommentarer:
Indtægter:
Indskud Kr. 3,155,00 fremkommer saaledes:
Nyindmeldelser aktive 110 Stk. a Kr. 25,00
Kr. 2,750,00
Nyindmeldelser passive 15 Stk. a Kr. 5,00......Kr.
75,00
Nyindmeldelser passive B 7 Stk. a Kr. 500
Kr.
35,00
Nyindmeldelser juniorer 17 Stk. a Kr. 5,00
Kr.
85,00
Overflyttet fra passive 11 Stk. a Kr. 20,00
Kr. 220,00

3,349,31
422,90
11,33

729,65

BYGGEFONDET:
Indestaaende i Bank 1. Januar 1945
Salg af Byggefondsmærker
Ekstrakontingenter
Andel i Marketenderiets Overskud
Indgaaede Bidrag

Tegning til Juniorbaad

3,783,54
Herfra skal trækkes
Skyldig Omsætningsafgift
for December 1945

197,00

3,053,89
ref. Indskud ved nægtet Optagelse

København i Januar 1946.
A. JENSEN, Regnskabsfører.

Kr. 3,165,00
Kr.
10,00
Kr. 3,155,00

SIDE 4
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Marketenderi Kr. 295,42.
Naar der paa Foreningens Regnskab, trods Vedtagelsen om,
at Marketenderiets Overskud skal tilfalde Øvelses- og
Byggefond, figurerer en Indtægt paa Kr. 295,42, er Aarsagen
den, at Marketenderiets maanedlige Indbetalinger er a conto
Betalinger paa Overskuddet, og ved Opgørelsen af disse
maanedlige Indbetalinger tages der ikke Hensyn til Forskyd
ningerne i Varelager og skyldig Spiritusskat, idet dette
først sker ved Opgørelsen af Aarsregnskabet. Beløbet frem
kommer saaledes:

F

NR. 3

Øvrige Udgifter Kr. 3,953,77.
Forøgelsen ca. Kr. 600,00 falder for den største Posts Ved
kommende paa Kapsejladser, idet disse figurerer med Kr.
455,22, medens Resten ca. Kr. 150,00 er uvæsentlige Forskyd
ninger.
Som det vil ses af Regnskabet er Posten Øvelsesfond udskilt
af Foreningens Regnskab, idet der for Oversigtens Skyld nu
opstilles særligt Regnskab for Øvelses- og Byggefond.

Skyldig Spiritusskat for December 1945
Skyldig Spiritusskat for December 1944

Kr. 729,65
Kr. 422,90

Der var pr. 1. Januar 1945 et Medlemstal paa ialt
+ Tilgang (aktive 110 - passive 15 - passiveB 7 - Jun. 17)

546
149

Forøgelse af Varelager

Kr. 306,75
Kr. 11,33

~=~ Afgang (Udmeldte 27 - Dødsfald 1)

695
28

Medlemstal pr. 1. Januar 1946

667

Kr. 295,42
Udgifter:
Reparationer og Vedligeholdelser Kr. 8,215,68.
Naar der ses bort fra den ekstraordinære Udgift til Uddyb
ning af Sejlrenden Kr. 5,982,00 har Foreningens Udgifter til
Reparationer og Vedligeholdelser været ca. 3,800,00 Kr.
mindre end i foregaaende Regnskabaar. Denne Nedgang
falder i det væsentligste paa Klubhus, Skinnemateriel, Spil
og Broer.
Bladet Kr. 1,223,57.
Forøgelsen af denne Udgiftspost med ca. Kr. 400,00 skyldes
i det væsentligste Udsendelsen af Ekstraudgaver i Forbin
delse med Generalforsamlingerne.
Fester Kr. 1,061,94.
Denne Udgiftspost er forøget med ca. Kr. 600,00. Kommen
tarer hertil er formentlig overflødige, idet 1945 jo var det
store Glædens og Festernes Aar.

Slettede MEDLEMMER
Aktive:
E. Hansen, Byglandsgade 9, 2. S.
G. P. Sandberg Jensen, Mjøsensgade 9, 2. S.
O. V. Rasmussen, Milanovej 6, 3. S.
Walter Henriksen, Vestre Boulevard 7, K.
H. Meilby, Ndr. Fasanvej 90, 2. F.
Einar Christiansen, Hjorth Lorentzensgade
19, 3. N.
M. E. Friis, Reberbanegade 17. S.
Rudolf Jørgensen, Agnetevej 22. S.
E. Holm, Lybækgade 10, 1. S.
O. Kisby, Haraldsted, Hovedgaden 53, 1.
Lyngby.
F. C. Brandt Nielsen, Polensgade 18, 3. S.
A. Møller Pedersen, Ørnevej 28, St. NV.
Otto Kristian Jensen, Øresundsvej 16 E, St.
P. A. Christiansen, Lyøvej 12, 1. F.

Medlemstallet er i 1945 forøget med 121 Medlemmer, hvoraf
Størstedelen aktive, hvilket tydeligt viser, at der er en voksende
Interesse mellem Folk for Sporten og en vaagnende Forstaaelse
af, at Sejlsporten (for at citere vort Æresmedlem, Hr. fhv. Borg
mester Hedebol) bør blive Danmarks nationale Idræt. Idet jeg
med min Redegørelse haaber at have belyst eventuelle Tvivlsspørgsmaal vedrørende Regnskabet, anbefaler jeg dette til Med
lemmernes velvillige Behandling paa den kommende General
forsamling, og ønsker at S. S. F. i 1946 maa yderligere udvikles
og styrkes, specielt med Hensyn til den nyoprettede Junior
afdeling, ved Hjælp af hvilken S. S. F. forhaabentlig kan ud
danne mange dygtige Sejlsportsmænd, som vil forstaa at skabe
Respekt for vor Stander.
Kassereren.

skabet, og det som ikke duer mere rent regn
skabsmæssigt set er kasseret. Ovenstaaende
tidligere Medlemmer er derefter slettet af vor
Medlemsprotokol og videre — de maa ikke
færdes i Foreningens Omraade, vort Emblem
skal inddrages, ligesom Sejlsportskasketten.
Egentlig kunde vi som sædvanlig forbigaa
disse flove Tilfælde i Stilhed, men en Gen
nemgang af Listen har vakt Minder hos os.
Den opmærksomme Læser har vel, som vi,
stoppet op ved forskellige Navne paa Listen
med Bemærkningen: Ja, men det var jo ham,
og var det ikke ham? o. s. v., som var Leder
imod vor Bestyrelse ved den eller den Lej
lighed, og satte Gemytterne i Sving, saa vi
baade maatte bekoste for flere Hundrede Kr.
Møder og havde et farligt Splid bagefter.

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen. Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Pladsleje og Kontingent
Kassereren træffes 1. Søndag i Maaneden i Klubhuset Kl. 10—12, samt hver
Fredag Kl. 18—20, Højdevej 39, 3.

Men ak! Saadan har det jo desværre været
i »Sundby«, (den er jo endnu ogsaa kun et
stort uartigt Barn), og vi maa vel en Dag
er fra 1. Marts aabent hver Dag.
komme til Erkendelse af, at disse ganske nye
og ivrige Folk, som begynder paa en hel
Passive:
Masse og saa løber fra del, De kender vist
M. S. Thøgersen, Adr. ubekendt.
Typen, disse Himmelstormere og Omvæltere, Paa Grund af Regnskabet
A. Jepesen, Moldaugade 13, 4. S.
de maa først vise om de indeholder noget og
og mere har vi maattet udskyde meget
Olander Bøtcher, Saxogade 78, 4. V.
de maa som mindste Krav først lære vor For Stof til næste Nr.
H. V. Holm, Lybækgade 10, 1. S.
enings Love før der blir lyttet til dem. Jeg
Henning Bruno Zuschlag, Holmbladsgade kan godt tænke mig, at der i Dag sidder nogle
Medlemmer med flov Fornemmelse og kik
76 2. S.
Udgiver: Sundby Sejl»Forening.
ker paa denne Liste, det er jo flovt at saaAnsvarhavende Redaktør:
Jørgen Jolin, Nyrnberggade 30, 2. S.
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
kaldte Oppositionsførere pludselig skal smi
Telefon Sundby 3655
Slettet p. G. a. Restance. Aarsregnskabet des ud af Mangel paa Interesse for Sagen.
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amaeer Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
Red.
er afsluttet, Revisionen har gennemset Regn

Marketenderiet
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5. Aarg.

S Æ S O N E N S T A A R F O R D Ø R E N
Midt i Marts, da vor Fotograf var paa
Pladsen for at tage Foraarsbilleder, var alt
dødt o g stille, men længe varer det ikke, før
de store mørke Fugle, som Billedet viser,
folder sig ud som smukke hviae Svaner.
1 disse Dage er Foraarsarbejderne
med p
Klargøring jo i fuld
Sving egentlig kan
man ikke sige, at det
er blevet lettere efter
Krigens Afslutning. —
Enhver har sikkert
allerede
erfaret, at
Malervarer, Lakker og
alt det øvrige, der skal
bruges til en Overha
ling, slet ikke er saa
let at faa, ja, enkelte
vil endog paastaa, at
det var lettere under
Krigen, dertil kommer,
at de smaa Lagre, som
alle Sejlere havde fra
før Krigen, nu for de
flestes vedkommende er opbrugt. De mange
Motorbaadsfolk, som i Aar skulde give Far
tøjet en rigtig fin Behandling efter 6 Aars
Oplægning, vil ikke mindst ærgre sig over
de knappe Varemængder, navnlig af Lak.
Sejlerne, som snart ikke har andet end Lap
per paa Masten, sukker ogsaa, hvor bli'r dog
det fine lyse ægyptiske Bomuldsdug af. —
Tovværk er det saamænd heller ikke særlig

Benzinen til
Motorbaadene
Som det vil være de fleste Medlemmer
bekendt fra Dagspressen, blev der i et mini
sterielt Cirkulære af 18. Februar, samtidigt
med at der blev tildelt Benzinrationer til
Automobilejere, der ikke driver erhvervs
mæssig Korsel, ogsaa givet Tilladelse til, at

godt med. Suk og Jammer, og alligevel er vi
optimistiske. Foraar i Luften. Der skrabes
Farve af, uden at ane, om der er noget andet
at smøre paa igen. Der bankes Rust. Der læg
ges Planer. Mon ikke man ku' naa i Aar at

korder. Sundet med det dejlige friske Vand
blinker allerede nu indbydende ind til os.
Mangen en Fartøjsejer kender den Længsel,
der opstaar naar man fra sit opklodsede Far
tøj, under en Pause i Arbejdet, retter sig op
og kikker ud over det
""
] blaa Sund, man kan
j|.
næsten ikke blive hur
tig nok færdig synes
man. Søndag den 5.
Maj har vi Stander
hejsning, jeg tror alle
er i Vandet til den
Tid, husk paa, i Aar
rr.aa der sejles, det er
næsten ikke til at væn
ne sig til Tanken. —•
Skulde vi ikke prøve
at komme rigtig mange
og rigtig hurtig i Bal
len i Aar, paa med
Masten, og alle Flag
til Tops den Dag
Standeren hejses. Det
siges jo, at netop For
blive færdig til en Paasketur. Allerede nu sæsonen er den bedste, saa jeg tror jeg skal
opstaar der Strid, om ham der staar forrest ha' fat i »Forgasten« til paa Søndag, saa skal
paa Sporet og i Vejen. Jo det er sikre For- den ha' en ordentlig Skalle. Jeg selv vasker
aarstegn. Motorbaadsfolket taler kun i Fleste- og spuler indvendig samt ordner hele Bun
krafter, Liter og Benzinmærker, og inden den. Forgasten skal saa vandslibe Siderne
man er rigtig klar over det, er det første udvendig, skrabe Kahytsiderne, male Dæk
Fartøj i Vandet. Mon Skov bli'r først i Aar i og Ruflag samt lakere det hele første Gang.
igen. Jeg tror, der er nogle Stykker med | Optimistisk — nej ikke et Spor, vi ska' nok
Motor i, som har travlt med at slaa hans Re | klare det paa en Søndag, —
Skipper.

bl. a. Motorbaade kan faa Benzintildeling
efter Regler, som maatte fastsættes efter Ben
zinnævnets nærmere Bestemmelser.
Straks efter dette Cirkulæres Fremkomst
satte man sig fra Dansk Motorbaads Unions
Side i Forbindelse med Benzinnævnet, og
efter Forhandlinger med Nævnet er man nu
naaet saa langt, at der i den allernærmeste
Fremtid kan forventes et endeligt Resultat.
Hvor store Tildelingerne vil blive, kan
ikke med Bestemthed siges, medens disse Li

nier skrives, idet det er afhængig af flere
Forhold, saasom Motorernes Flestekræfter,
Forbrug og andet.
Til Bestemmelse af disse Forhold vil der
blive udsendt Ansøgningsskemaer, der skal
udfyldes af hver enkelt Motorbaadsejer.
Skemaerne skal derefter underskrives af Klub
bernes Formænd og gennem Unionen tilstil
les Benzinnævnet.
Disse Skemaer er nu under Trykning, og
vil være klar til Udlevering en af de første
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Dage. Ordningen træder i Kraft fra 1. Maj,
idet der gives Tildelinger for de 5 Sommermaaneder fra Maj til September.
Vore Motorbaadsejere bedes derhos for
høre sig hos Henry, der saasnart Skema
erne foreligger, vil have disse til Udlevering.
Man skal derefter udfylde Skemaerne efter
bedste Overbevisning og fremsende dem til
Formanden, der saa foretager det videre for
nødne.
Ved Udfyldelsen af Skemaerne er det som

nævnt særlig Motorens Hestekræfter, man
maa hæfte sig ved. Det kan maaske have
nogle Vanskeligheder for enkelte at opgive
dette, jeg tænker her paa ældre eller ombyg
gede Motorer, men det er en Selvfølge, at
Motorer af samme Fabrikat og Type maa ud
vise samme Hestekrafttal.
Altsaa, spørg ved Lejlighed hos Henry
efter Skemaer, udfyld dem og send dem
snarest til Formanden, eller aflever dem til
Henry.
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Ben-.:n - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K2-K4K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper.

FORAARS

Generalforsamlingen
Formanden Akilles Jensen aabnede Mødet
og bød Velkommen til den talrige Forsam
ling. Til Dirigent valgtes som saa ofte før
Jørgen Nielsen. For at spare Tid, enedes man
om at undlade Protokollens Oplæsning og
lade Formandens Beretning dække for denne.
Formandens Beretning. A. Jensen begyndte
med en Omtale af de udførte Broarbejder
samt de hermed forbundne Udgifter. Næste
Punkt, der redegjordes for, var de afsluttede
Regnskaber, og Udgiften vedrørende den ud
førte Udgravning af Sejlrenden. Det meddel
tes dernæst, at Forhandlinger om et nyt
Tankanlæg i Havnen var afsluttet, og kunde
forventes udført af D.D.P.A. i April Maaned.
Dansk Sejlerdags Aarsmøde blev refereret,
og det meddeltes, at det af S.S.F. indsendte
Forslag om. Sejlplanets Højde blev vedtaget.
Vedrørende Benzinskatten havde Henven
delser herom til Ministeriet været negative,
derimod var der givet bestemt Tilsagn om en
Benzintildeling for Motorbaadsejere, herom
vil sandsynligvis blive udsendt Spørgeske
maer til de interesserede Parter, da Tildelin
gen vil blive sat i Forhold til Hestekraften.
Formanden maatte dog indrømme, at en
egentlig Sejltilladelse for Motorbaade endnu
ikke er givet.
Angaaende Foreningens Navigationskur sus
— der havde været besøgt af 41 Elever, hvor
af 3 havde bestaaet Kystskippereksamen, —
meddelte Formanden, at Undervisningen var
gaaet paa sædvanlige gode og betryggende
Maade under vor udmærkede Navigations
lærer, Styrmand Bendtsens Ledelse, herefter
overrakte Formanden Foreningens 3 nye
Kystskippere deres Certificater under For
samlingens Hyldest, særlig til Fru Valborg
Hansen, som S.S.F.s første kvindelige Kyst
skipper. Formanden havde da ogsaa taget en
Blomsterbuket med til den dygtige Sejlerpige.
Derefter oplyste vor Formand, at et Kur
sus i Tovværksarbejder var paabegyndt under
Rigger Hansens kyndige Ledelse, som havde
faaet saa stor Tilslutning, at man maatte
stoppe for yderligere Tilgang. Om Krigsforsikringen og de Efterregninger der kunde

ventes, havde Formanden forgæves henvendt
sig til Forsikringsselskaberne, der var bebu
det en Efterregning paa 5 pCt., dog mente
Formanden, at der vilde gaa lang Tid før
Sagen fandt sin Afslutning, og den vilde sik
kert give Anledning til megen Spektakel.
Slutteligt omtalte vor Formand, de i Sæ
sonen afholdte Fester samt redegjorde for
Sommerens Program, som vi omtaler andet
Steds i Bladet.
Efter at en enkelt Taler havde haft Ordet
til Beretningen, gik man til næste Punkt paa
Dagordenen, Eksklusioner.
Formanden redegjorde hvorfor dette Punkt
var sat paa Dagsordenen. Paa vor foregaaende Generalforsamling havde nogle Medlem
mer for sent indleveret et Forslag om Eks
klusion af Værnemagere, dette havde man
forventet indsendt, hvilket dog ikke havde
været Tilfældet, imidlertid var de Sigtede
slettet p. G. af Restance. Ligeledes skulde den
bebudede Politisag imod Bestyrelsen have en
Afslutning. Sidste Generalforsamling var jo
endt, med, at man vilde afvente Resultatet af
den bebudede Politisag. De i Sagen implice
rede var tilskrevet om at give Møde, og man
udbad sig nu en Redegørelse og et Resultat
af denne Politisag.
Bernh. Nielsen maatte tilstaa, at han endnu
intet havde hørt, og mente at Sagen endnu
ikke var afsluttet. Han paabegyndte da under
Forsamlingens tydelige Protest, en Gennem
gang af hele Historien, som vi kender den
fra Efteraarets Generalforsamlinger. Dirigen
ten anmodede ham om at holde sig til Sagen,
en Redegørelse for Resultatet af Politiunder
søgelsen.
E. Lund fik Ordet til Forretningsordenen,
han mente, at man maatte høre hele Bernh.
Nielsens Indlæg, idet han vendte Sagen saaledes, at det var Bernh. Nielsen, som var den
angrebne. Nielsen fik igen Ordet, og mente
af Hensyn til nye Medlemmer burde hele
Sagen gennemgaas. Han gav saa en Beret
ning om sit illegale Arbejde under Krigen,
Farten paa Sverige fra S.S.F.s Havn og nævn
te to Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og
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Henri Madsen, som skulde have modarbejdet
ham i dette Arbejde.
Olsen fik Ordet til Forretningsordenen,
han forstod det saadan, at det var Politisagen
man skulde høre om, og efterlyste Resultatet.
E. Lund foreslog Sagen henlagt og taget til
Efterretning. Dirigenten vilde nu have Sagen
stillet i Bero og afvente Udfaldet af Politi
sagen. Bernh. Nielsen fik atter Ordet og
understregede med kraftige Ord, at hvis Sa
gen var afsluttet, vilde den komme igen og
atter igen. Kaj Jensen mente, at Formanden
og Madsen skulde nedlægge deres Mandater
til Sagen kom for en Ret. Sandberg meddelte
ganske umotiveret paa dette Tidspunkt, at
hvis han skulde ekskluderes, saa skulde han
slaa til, men det hele var ret uforstaaeligt for
de fleste. Jensen syntes, det var en daarlig
Idé at sætte Formanden og Madsen ud. Fru
Thode forstod ikke, hvorfor hun havde faaet
et Brev og skulde ekskluderes, Dirigenten
ønskede ingen Redegørelse, en saadan var
givet tidligere. Lorentzen kunde ikke forstaa
de udsendte Tilsigelser. E. Lund gentog, at
man burde have taget Sagen til Efterretning,
men gik nu ind for, at alle Parter og alt
skulde høres.
Formanden tog nu Ordet, det havde ikke
været hans Mening at tale mere i denne Sag,
men nu var han vred, usandfærdige og for-
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drejede Beretninger havde nu længe nok
spildt Forsamlingens Tid, og nu skulde han
hjælpe med at klare lidt paa Begreberne. —
Han oplæste Ordlyden af de Breve, som var
tilsendt de 4 særligt indbudte, hvori intet,
som det var blevet paastaaet, stod om Eksklution. Bernh. Nielsen, Ole Petersen, Fru
Thode og Sandberg havde alle rejst ærerørige
Beskyldninger, imod Bestyrelsen, og Forsam
lingen skulde straks faa Anledning til at
dømme Parterne imellem.
Den meget omtalte Politisag — Bernh.
Nielsen havde slet ikke indgivet nogen Politi
sag mod Bestyrelsen — men en Tjenestemand
var lettere at ramme, derfor havde man for
søgt et Angreb paa Politibetjent Henri Mad
sen, dog skal det bemærkes, at da Forunder
søgelsen skulde finde Sted var Hr. Bernh.
Nielsen end ikke mødt. Formanden opgav
Navnene paa Anmelderne, som alle tilhørte
tidl. og nuværende Medlemmer af S.S.F., derpaa oplæste Formanden et Brev fra Politiet,
hvoraf det fremgik, at hele Sagen var henlagt.
Nu fremkom Form. Jensen med en hel
Atombombe, den Mand, som havde stukket
det illegale Arbejde i S.S.F., var fundet, han
havde faaet Betaling for hver Rapport han
afleverede om bl. a. det illegale Arbejde i
S. S. F., og Sensation — Manden var at finde
mellem de 20 af Foreningen ekskluderede
Fiskere.
Formanden henstillede nu til Forsamlingen
at spare Tiden, gaa til Sagen og træffe Af
gørelsen.
Ole Petersen ønskede Formanden var frem
kommet med disse Oplysninger før, saa var
megen Diskussion sparet. Lund vilde have
Navnet paa Stikkeren. Melbøl foreslog man
gik til Eksklusion. Olsen saa, at nu var Sagen
klar, enten Bestyrelsen eller dens Angribere
maatte vige Pladsen.. E. Lund var imod Eks
klusion. Kaj Olsen anbefalede Lunds Forslag.
Sandberg sagde atter, at man havde været
bange for Bestyrelsen. Christensen redegjor
de klart for, at man kan ikke tilgrise Besty
relsen og bageefter tage til Efterretning, saaledes som alt nu laa, der maatte træffes en
Afgørelse og nu med det samme. Bernh.
Nielsen var ikke ked af at blive ekskluderet,
da man saa ikke kunde tage hans illegale
Arbejde til Indtægt for S.S.F., og nu var der
ikke flere illegale i S.S.F — Protester fra
Salen. — Bernh. Nielsen bebudede en ny
Politianmeldelse.
Formanden omtalte slutteligt en Episode
mellem ham og Bernh. Nielsen paa Pladsen,
hvorefter der begæredes Afslutning.
Der var opstillet en Resolution, hvorefter
Bestyrelsen skulde modtage en Undskyld
ning Bestyrelsen ønskede ikke denne Afslut
ning.
En ny Resolution blev indleveret. Forslags
stilleren Olsen redegjorde for denne, der kort
gik ud paa paa Eksklusion af Bernh. Nielsen,
Ole Petersen, Fru Ellen Thode og Sandberg.
Resolutionen sattes under Afstemning og

vedtoges med 78 Ja-Stemmer imod 46 NejStemmer, og hermed afsluttedes en lang, lang
Sag, som tog sin Begyndelse allerede i Aarene for Krigen, Fiskeri i Sundby Sejl-Forening
— — for og imod — — Midlerne og Meto
derne blev efterhaanden temmelig skrappe og
særlig vor nuværende Bestyrelse har maattet
tage mangt et Angreb, nu fik de sidste impli-
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cerede i denne kedelige Affære deres Dom
af Foreningens Medlemmer, og Bestyrelsen
kan nu helt hellige sig det egentlige: Sejl
sporten.
Regnskabet toges nu til Behandling. Øster
gaard, Foreningens Revisor, manglede for
skellige Bilag, han efterlyste Regnskab for
Annoncer samt Bilag for Fester og Malervarer
til Øvelsesbaaden. Da ingen andre havde
noget at indvende, godkendtes Regnskabet.
Bevilling af Midler: Formanden ønskede
en Bevilling til Verandaen foran Marketen
deriet. E. Hansen ønskede Skruestikke og
Indkørselsporte paa Sdr. Plads.
Punkt 7. Lovændringsforslag. Fra Bestyrel
sen forelaa følgende Tilføjelse til § 3:
Klubben optager som Medlem enhver
hæderlig Person fra det fyldte 12. Aar.
Medlemmerne deles i A-Medlemmer, BMedlemmer og Juniorer.
Som B-Medlemmer optages kun A-Med
lemmers Hustruer eller Forloveder, samt
Medlemmer af andre Sejlklubber, der ønsker
deres Fartøjer taget paa Land paa Forenin
gens Plads for Vinteren.
Som Juniorer optages Ungdom fra det
fyldte 12. til det fyldte 20. Aar. De, der ved
denne Paragrafs Vedtagelse er passive Med
lemmer, overføres som B-Medlemmer.
Formanden motiverede. E. Lund proteste
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rede. — — Hans Sørensen anbefalede, man
kan ikke have passive Medlemmer, der del
tager i Sejlerskolen, nu fik man i Stedet en
Ordning som i andre Klubber. A-Medlem,
B. Medlem og Juniormedlem. Forslaget ved
toges med 98 Ja-Stemmer, 6 var imod.
Det andet Forslag var, som Formanden op
lyste, rent redaktionelt, idet det drejede sig
om at rette en Fejl i vore Love, hvori var
glemt: Valg af Kasserer. Forslaget, der ved
toges med 96 Ja-Stemmer imod een NejStemme (hvorfor?), lød:
Stk. 3 foreslaas ændret til:
»Generalforsamlingen vælger særskilt For
manden, Kassereren o. s. v.«
Stk. 6 foreslaas ændret til:
»Bestyrelsen vælges for 1 Aar, i Oktober
vælges Formand samt 3 Repræsentanter, i
April vælges Kasserer o. s. v.«
Lovændringsforslag Nr. 3, der var indsendt
af Lorentzen, havde følgende Ordlyd:
Undertegnede tillader sig hermed at foreslaa Generalforsamlingen, at § 10 i Forenin
gens Love faar følgende Tilføjelse: »Forman
den og Kasserer samt Bestyrelsesmedlemmer
og Revisorer er kontingentfrie«.
Lorentzen motiverede sit Forslag. Han
mente, det var paa Tide at man i alle Tilfæl
de paa denne Maade viste en Anerkendelse
for det store Arbejde, der gøres for Forenin
gen, og dette Arbejde bliver jo bestandig
større. Ingen andre ønskede Ordet og man
gik til Afstemning. Resultat: 75 Ja-Stemmer,
39 imod.
Fra Bestyrelsen forelaa nu et Forslag. Man
kunde ønske Marketenderens Løn hævet med
ca. 50 Kr. maanedlig under Henvisning til, at
Henrys Løn var uændret under hele Krigen.
Formanden motiverede, og Lund protesterede
— — Lund vilde udbetale Henry Dyrtidstil
læg for hele Krigsperioden. Han foreslog man
udbetalte Henry 2000 Kr. for hele Krigen.
Formanden kunde godt indse, at en Form
for Erstatning var rimelig, hvilket ogsaa var
tilsigtet gennem Bestyrelsens Forslag, men
hvorfra Lund vilde tage de af ham foreslaaede
2000 Kr. anede han ikke, idet S.S.F. p. T.
ingen Midler har. Lorentzen kunde tænke sig,
at man i Aar lønnede Bergmark med 5000
Kr og saa tog Sagen op til næste Aar. Lund
gik atter kraftigt ind for sit Forslag 2000 Kr.
til Henry, de kunde laanes i Banken. Olsen
mente, at en Løn fremefter paa Kr. 500 pr.
Maaned var passende. Melbøl gik ind for
Bestyrelsens Forslag og man kunde hertil
vedtage at betale Henry 15 pCt. i Drikkepen
ge. Formanden efterlyste en Udtalelse fra
Bergmark. Kassereren kunde tænke sig, at
Foreningens Kasse kunde klare de 2000 Kr.,
hvis man vedtog at udbetale dem med 500
Kr. pr. Kvartal. Lund kunde tilslutte sig dette.
Efter nogen Diskussion enedes Parterne om
at fremsætte Bestyrelsens Forslag, dog med
den Tilføjelse, at der skal udbetales Marke
tenderen 500 Kr. pr. Kvartal i 4 Kvartaler.
Forslaget vedtoges ved Haandsoprækning.
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For Pladsmandens vedkommende forelaa
et lign. Forslag. Bestyrelsen kunde ønske
hans Løn hævet med 20 pCt., hvilket vilde
svare til 25 Kr. pr. Maaned. Formanden
motiverede og Lund protesterede — — For
manden mente, at man ikke kunde give Hen
ry tilbagevirkende Dyrtidstillæg og nægte
Pladsmanden. Lund mente nok, at E. Madsen
havde holdt sig skadesløs for det manglende
Dyrtidstillæg og antydede Værnemagerarbejde. Formanden paatalte Lunds Hentydninger,
der var for Pladsmandens vedkommende
Tale om Arbejde som Lønmodtager, og hvor
mange kunde sige fri her? Han mente iøvrigt,
at havde man været flot over for Bergmark,
kunde man ikke snyde sig udenom her.
Efter nogen Diskussion vedtoges det af
Bestyrelsen indsendte Forslag, Pladsmandens
Løn hæves med 20 pCt., men der betales her
intet Dyrtidstillæg.
Valg: Kassereren modtog Genvalg med
Akklamation. Sejladschefen Sv. A. Larsen og
Kapsejladschefen E. Nilsson genvalgtes paa
samme Maade. Den ene Repræsentant Munch
Jørgensen ligeledes, hvorimod det ikke lyk
kedes Forsamlingen at bevæge Hans Søren
sen til at modtage Genvalg. Hans Sørensen
redegjorde for sine Motiver til ikke at lade
sig genvælge. Han var, imod almindelig Kotume, utilfreds med Forsamlingen, alt for ofte
saa man det Tilfælde, at Forslag gennem
arbejdede af Foreningens Bestyrelse blev
ændret til urimelige Ting paa vore General
forsamlinger, Sager, der havde kostet Timers
Forarbejde, kunde ændres paa 5 Minutter i
Forsamlingen, og bagefter stod saa Bestyrel
sen og skulde arbejde paa disse Grundlag,
han henviste til flere Eksempler, nu var han
blevet træt, kunde ønske en Pause efter ca.
10 Aars Indsats, det var ogsaa rart en Gang
at have Tid til at passe Baaden, for det kunde
man ikke som Bestyrelsesmedlem i S.S.F. —
Hans Sørensen sluttede alligevel med at takke
for den Tillid, han trods alt havde mødt. —
Sv. Aa. Rasmussen benyttede Lejligheden til
straks, at takke Hans Sørensen for alt, hvad
han havde været for S.S.F. i de svære Aar,
der var gaaet, mindede Forsamlingen om
dette og fik Tilslutning gennem en Hyldest
til Hans. Da Hans Sørensen stadig ikke
kunde bevæges til Genvalg, valgtes den foreslaaede Kandidat, vor udmærkede Dirigent
gennem mange Aar, Jørgen Nielsen til at
løfte den tunge Arv efter Hans. Formanden
bød det nye Medlem i Bestyrelsen velkom
men og ønskede samtidig at bringe Hans
Sørensen endnu en Tak for det gode Arbejde
der var gjort for S.S.F. Til Revisor genvalgtes
Melbøl, paa Dagsordenen stod Østergaard,
hvilket var en Fejl. Til Suppleant valgtes
Svend Carlsen. De to Maalere E. Nilsson og
Erik Andersen blev ligesaa genvalgte.
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te man være glade for, paa Grund af deres
store Arbejde med Juniorbaadene.
Kassereren Th. Sparre rejste en Kritik af
den Maade, Henry havde drevet Marketen
deriet i de senere Aar, henviste ogsaa til Kla
ger indgaaet til Bestyrelsen, ønskede ens Be
handling for alle Medlemmer og faste Aabnings- og Lukketider, haabede at en Ændring
vil mærkes omgaaende.
Fru Hansen takkede for den Ære, der var
vist hende, og opfordrede alle Klubbens Da
mer til at deltage aktivt i Sejlsporten, takkede
Sv. Aa. Larsen for hans Arbejde for Sejler
skolen og Juniorbaadene.
Sv. Aa. Larsen syntes ikke om den megen
Ros, og ved Bygningen af Juniorbaadene
mente han, nærmest at være Stikirenddreng.
Henri Madsen havde bemærket Ønsket om
dobbelt Dør og Skruestik paa Sdr. Plads,
som var blevet taget til Efterretning.
Formanden gjorde nu opmærksom paa det
fremskredne Tidspunkt, Mødet maatte afslut
tes, forinden motiverede han et Leve for
S.S.F. — Dirigenten takkede for god Ro og
Orden samt saglig Behandling, og Mødet
hævedes Kl. 22%.
Reporter.

Motor-Nyt!

Nu er der Lejlighed til atter at faa Motoren
i Gang, og straks opstaar hos enhver Far
tøjsejer Lysten til atter at bruge deres kære
Maskiner. Motorbaadsejerne har længe for
beredt denne Dag, medens Sejleren under
hele den tørlagte Periode har talt i haanende
Vendinger om Baadmotoren.
Der er dog allerede nu foregaaet et betyde
ligt Omsving i Sejlernes Mening om Baadmotorer, ja flere betragter allerede Sagen af
gjort, de vil have en Hjælpemotor, for det
er nu saa rart paa de vindstille Tidspunkter.
Motorbaadsfolk finder maaske ud af, at
den Motor, som var god nok før Krigen,
ikke har haft saa godt af de 6 Aars Oplæg
ning, derfor opstaar hos begge Parter en stor
Trang til at vide noget om, hvad der er af
Motorer paa Markedet i Dag.
Medlemsbladet har henvendt sig til Jern
holms Motor Import for at spørge Motornyt.
Hvad er der paa Markedet?
Hvad koster det?
Jernholms Motor Import fremstiller den
landskendte KIM Motor, og kan levere paa
14 Dage — 3 Uger. Motoren, der er af dansk
Fabrikat, har et særdeles godt Navn blandt
Fartøjsejere. Motoren er forsynet med Kug
lelejer overalt, der er ingen Fedtkopper, der
skal passes, som f. Eks. paa den svenske
Baadmotor. KIM Motoren leveres i IV I til
6—7 HK., og koster alt efter Størrelsen fra
600 til 1800 Kr. KIM Motoren leveres paa
meget fordelagtige Vilkaar, idet det er muligt
Eventuelt. Formanden takkede alle, der at købe Motoren med en Trediedel Udbeta
havde arbejdet for Juniorsagen økonomisk ling og Resten i Rater.
og praktisk, særlig Olsen og Lorentzen maatJernholms Motor Import har endvidere en
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rigtig Lækkerbisken for Kapsejladsfartøjer
eller Fartøjer, som ikke ønsker fast Motor
installation, idet man har overtaget Import
og Eneforhandlingen af den engelske Paahængsmotor »Britannia«.
»Britannia« er en rigtig Paahængsmotor, 2
Cyl., direkte omstyrbar, Udstød under Van
det og mange andre nye Ting. Naar man saa
hører, at Paahængsmotoren har været brugt
under Krigen, idet den kastedes ned fra Luf
ten til nedskudte Flyvere paa Havet, og har
reddet mange Menneskeliv, forstaar man, at
her maa være Tale om noget der er drift
sikker. Iøvrigt er Jernholms Motor Import
gerne til Raadighed for Interesserede i saavel KIM Motoren som »Britannia« Paa
hængsmotoren.
Red.

Motorbaadssejladsen
og Minefaren
I Modsætning til hvad der gælder for Sejlbaadene, er der endnu ikke givet Tilladelse
til Lystsejlads med Moto'rbaade. Men man
maa forvente, at en saadan Tilladelse vil
blive givet i den nærmeste Fremtid. Under
hvilken Form og i hvor vid Udstrækning
Tilladelsen vil blive givet, kan der paa nær
værende Tidspunkt ikke siges noget om.
Sagen er jo nemlig den, at Minefaren maa
anses for at være større for Motorbaadenes
Vedkommende end for Sejlfartøjer, idet Mo
torstøjen som bekendt ogsaa vækker de saakaldte akustiske • Miner. Denne Fare er saa^
ledes særlig stor for Dieselmotorers Vedkom
mende.
For at give yore Motorbaadsfolk Anled
ning til at erfare lidt om dette saa aktuelle
Spørgsmaal, vil der paa Initiativ af Køben
havns Motorbaadsklub blive afholdt et Møde
for Motorbaadsfolk fra de københavnske
Motorbaadsklubber, hvor man har formaaet
Hr. Kommandørkaptajn E. M. Dahl til i
et Foredrag at fortælle om Minestrygningsarbejdet. Foredraget er betitlet »Motorbaads
sejladsen og Minefaren«, og der vil blive
Lejlighed til at stille Forespørgsler efter
Foredraget.
Vi har herved Fornøjelsen,at indbyde vore
Motorbaadsfolk til dette Fællesmøde, der af
holdes i Guldaldersalen, Etablissement Lorry,
Allégade 7—9,
Onsdag den 10. April 1946 Kl. 19,30.

DØDSFALD
Et af vore mangeaarige Medlemmer Chr.
Nielsen, Spartavej 14, er afgaaet ved Døden.
Begravelsen foregik fra Sundby. Krematorium
Søndag den 31. Marts. Foreningen sendte ( ,en
Krans til Nielsens Baare. Chr. Nielsen var
Ejer af Motorfartøjet »Sano«.
Æret være hans Minde.
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sommEREns
Sæsonens Program er nu saa vidt tilrette
lagt', at vi kan røbe de nærmere Enkeltheder.
Angaaende Motorbaadssejladserne foreligger
et Program, men selvfølgelig er det en For
udsætning, at Benzin og Petroleum er tilstede
i de Mængder som skal til for den Slags
Sport. I den Forbindelse skal nævnes, at man
har tænkt at arrangere Aftenmatcher for
Motorbaade ligesom Tilfældet er for Sejlbaadene.
Den egentlige Sæson aabnes 5. Maj med
Standerhejsningen. 29. Maj begynder Onsdagssejladserne.
Saa kommer vi til Pinseturen. Da Pinsen
falder saa sent som 9.—10. Juni, og da det
er første Gang efter Krigen der kan arrange
res en rigtig Fællessejlads for baade Sejl og
Motor, og ogsaa fordi en saa stor Flaade
s^m Sundbys skal ha' Plads, har man tænkt
Pinseturen skal gaa til Helsingør.
Bestyrelsen har drøftet de forskellige Van
skeligheder, der kan være ved at faa alle
Fartøjer frem og tilbage i rette Tid, dog me
ner man Arrangementet kan gennemføres
paa den Maade, at Fartøjerne alt efter deres
Sejlevne deles i forskellige Grupper, og man
haaber saa at faa en større Motorbaad til at
være Opsamlingsskib for hver Gruppe. I alle
Tilfælde skal det nok blive en mægtig Tur,
der arbejdes allerede med Arrangementet, og
Havnen er jo betydelig mere tryg end f. Eks.
Rungsted.
Søndag den 23. Juni har vi Set. Hans
Aften, der er tænkt en større Fest med Illu
mination og Fyrværkeri. Dagen indledes
iøvrigt med en større Motorbaadssejlads,
sandsynligvis vil man prøve det af Øster
gaard fremsendte Forslag til Motorbaadskonkurrence.
Søndagen efter, den 30. Juni, arrangeres en

C O-UACOH!
Jeg har Malervarer til Jer alle. Rigtige
Fernisfarver, Mønje o. s. v. Rengørings
materialer har jeg ogsaa i Aar.
Kom og se paa Varerne.

DET NYE MALERUDSALG

lukket Kapsejlads for vore Kapsejlere. Det
ligger lidt nær til Ferien vil man sikkert mene,
men det er jo ikke alle der skal paa Ferie,
saa vi forsøger, fordi det er svært at faa en
Søndag, der ikke falder sammen med andre
Arrangementer. Juli Maaned er reserveret
Sommerferieture, dog vil Aftenmatcher finde
Sted, hvis Tilslutningen er stor nok.
Søndag den 18. August har vi en af Klub
bens store Dage, der skal vi have aaben
Kapsejlads med forhaabentlig stor Deltagelse
fra alle københavnske Klubber.
Søndag den 15. September afholdes saa
igen stor Motorbaadssejlads. Var det ikke en
Idé at invitere nogle fremmede Klubber med
her, det kunde give et nyt og festligt Præg
over Motorbaadssporten.
Søndag den 22. September optager vi igen
de før Krigen saa populære »Skiften Skib
Sejladser« efterfulgt af et Pølsegilde.
Saa lakker det mod Sæsonens Slutning og
Lørdag den 19. Oktober har vi Afriggergilde.
Som man vil se er der rigeligt for enhver
i det foreslaaede Arrangement, og vi skal
senere bringe Enkeltheder vedrørende Turene
og Sejladserne.
Nogle vil maaske sige, er det et Efterkrigsprogram? Hvor' er Natsejladserne? Og hvor
er Navigationssejladserne? Og hvad med
Foreningens traditionelle Tur Hveen rundt?
Ak ja, det vilde man ogsaa gerne have
med, men Verden er jo som bekendt ikke
helt paa Plads endnu, og S. S. F. og dens
Bestyrelse har ikke faaet nogen Repræsentant
i UNNRA — UNO og hvad det nu hedder
alt sammen, derfor er der altsaa endnu et
Par Mangler hist og her.
Dog mener vi, at der er mange og afveks
lende Arrangementer, som vi skal bringe en
nærmere Omtale af efterhaanden som det
bliver aktuelt.
Red.

JUIH0RBAADEI1E
Hvorledes ser Regnskabet ud siden sidst?
Endnu er det meget godt. Indtægter er større
end Udgifter, der udgør som nedenanført:
Tidligere Udgifter refereret i Februar 1097,85
Lys
5,75
Skruer, Messing
12,20
Træ
5,59
Tommestok
1,80
Sandpapir
1,20
7 kg Klinker
30,50
4 Pk. Skiver
18,91
Ruf sider
121,67
Svøb
90,00
lait Kr. 1385,57
Bidraglisten:
C. Frederiksen
10,00
Olga Neerup Hansen
10,00
Carl Hansen
10,00
Preben Holmlund
5,00
Piratens og Skipperklubbens Andespil 150,00
Kutter »Erik«
5,00
»Nøkken«, N. Karlson
5,00
Fra Syklubben
50,00
»Svava« Jørgensen
25,00
Gøtke
10,00
A. Bendtsen
10,00
Hvem ved hvad
5,00
Aage Nielsen
3,00
Amrk. Lotteri, Filmsaften
62,00
Rob. Frische
25,00
Kleindienst
5,00
R. K
25,00
Pan
100,00
A. H. Carlsen
10,00
A. M. Kruojser
25,00
Piraten
500,00
Tidligere indkommet
754,00
lait Kr. 1804,00

J /seuieUt'tfy&bofy
FOR LYSTFARTØJER
Som nogle af Medlemmerne vil vide, blev
der for nogle Aar siden af Hr. Albert Lar
sen, Ærøskøbing, udgivet en »Kendingsbog
for Lystfartøjer«.
Da denne Udgave jo selvsagt nu er for
ældet, vil Bogen nu komme i ny og korrige
ret Udgave.
Hr. Albert Larsen har bedt os medvirke
til, at Bogen bliver saa udførlig som mulig,
og man vil til dette Formaal finde en Bro
chure, et Anmeldelsesskema, en Bestillings
seddel samt en adresseret Kuvert indlagt i
dette Nummer af Medlemsbladet.
De Fartøjsejere blandt vore Medlemmer,
der ønsker deres Fartøj optaget i Registeret,
bedes udfylde Anmeldelsesskemaet og i ud
fyldt Stand returnere det til Hr. Albert Lar
sen i den adresserede Kuvert snarest muligt.

Der er endvidere givet Tilsagn om 6 Stk.
Redningsveste. Rorbeslag og Rebeapparater
faar vi af Oskar Christensen,. Fendere og
Fortøjningsender af A. Hansen, og Sejlene
er inden for Rækkevidde, saa det tegner jo
godt. Og tilsidst vil jeg gerne takke alle
Bidragyderne og ikke mindst dem, der ar
bejder paa Baadene, for de lægger megen
Tid og Arbejde dernede for Sejlerskolens
:Skyld, men det bliver vel ogsaa en stor Dag
for dem, naar Baadene glider i Vandet.
S. A. Larsen.

FARVER - LAKKER
INTERNATIONAL FARVEFABRIK
(HOLZAPFEL) A-S
ØRESUNDSVEJ 141
Tlf. C. 5601 - Amg.l 483
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nævnte, at de hører hjemme i Talrækken, og
den er som bekendt uendelig.
Jeg skal anføre de første 10, saa man kan
Hermed sendes Forslag til Navne af de gøre sig et Begreb om den ligefrem majestæ
tiske Fanfare, der er over Udtalen:
5 Junior-Baade:
Primero, Segunto, Tercero, Cuarto, Quinto,
Nr. 1. Niord.
Sexto, Sélimo, Oktavo, Noveno og Décimo.
Raader for Vind og Hav.
Det var mit Forslag Nr. 2.
Nr. 2. Frej.
Gaar vi ud fra, at Juniorbaadenes Antal
Raader for Solskin, Regn og gode
ikke vil komme til at overstige 12, kan man
Tider.
benytte Stjernebillederne eller Dyrekredsen,
Nr. 3. Minuin.
hvis
Navne i Rækkefølge er:
Raader for Minde,
Vædderen, Tyren, Tvillingerne, Krebsen,
Nr. 4. Hugin.
Løven, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Skyt
Raader for Tanke.
ten,
Stenbukken, Vandmanden og Fiskene.
Nr. 5. Dropner.
Det var Forslag Nr. 3, og skulde man her
Raader for Ringen.
imod indvende, at mange af disse Navne er
De to førstnævnte Navne bedes taget med
for lange for disse relativt smaa Fartøjer, saa
i Konkurrencen.
er der jo den Udvej, — (Forslag Nr. 4), —
Med Sejlerhilsen
at man erstatter dem med de kabbalistiske
Passiv Nr. 172 — Im. Larsen.
Tegn for Navnene. Tegnene ser i samme
Rumæniensgade 12, 1. — S.
Rækkefølge saaledes ud:
1 Bladets Januarnummer 1946 findes en
lille Artikel med ovenstaaende Overskrift.
Gaar vi stadig ud fra, at Foreningen ikke
Det fremgaar heraf, at man soger brugbare i Tidens Løb anskaffer mere end 12 Junior
Navne til de nye Juniorbaade, og der stilles baade, vil jeg som Forslag Nr; 5 anføre Nav
det Krav, at det skal være en Serie sammen nene paa Aserne, nemlig: Odin, Thor, Bal
hørende Navne, saa at eventuelle senere til der, Tyr, Niord, Frej, Brage, Heimdal, Vidar,
kommende Juniorbaade kan forsynes deraf, Vale, Høder og Forsete.
uden at Rækken brydes.
Velklingende Navne, hvis Oprindelse en
Uanset Præmiens Beskaffenhed og med hver her i Landet kender.
Fare for end ikke at komme med i Opløbet,
Man kan mod de foreslaaede Asenavne
— (jeg forestiller mig, at der bliver svær indvende, at de alle er Mandsnavne, og da
Trængsel), — finder jeg dog Konkurrencen det jo i gamle Dage var Skik at give Skibe
saa tiltalende, at jeg iler med at stille 7 For Kvindenavne og omtale sit Fartøj som »hun«,
vil mange maaske foretrække Kvindenavne.
slag til Navnekomiteens Raadighed.
Den simpleste Løsning, — og vel nok den, Ogsaa paa det Omraade er jeg leveringsdyg
der først melder sig hos de fleste, — er sik tig, om end det i mit Forslag Nr. 6 maa blive
kert simpelthen at give Baadene Numre. — i mere begrænset Form.
Noget i den Retning er man jo forøvrigt
I Stedet for Asernes Navne kan man i saa
begyndt paa m. H. t. Øvelsesfartøjer, idet Tilfælde vælge Navnene paa Asynjerne. —
man dog her foran Tallet har tilføjet For Disse skal oprindelig ogsaa have været 12,
eningens Initialer S. S. F.
men de 4 er vistnok i Tidens Løb gaaet i
En Juniorbaad, paa hvis Bov, der f. Eks. Glemme, i hvert Fald har jeg ikke Kendskab
kun staar et 3-Tal, er vist ikke noget opløf til mere end disse 8:
tende Syn, saa en simpel Nummerering under
Frigg, Freja, Sif, Nanna, Saga, Gefion
den Form kan man vist se bort fra.
Idun og Eir.
Bedre vilde det vel nok være, hvis man
Skulde der være størst Stemning for Kvin
anvendte Romertallene, de springer dog lige denavne, og finder man, at de anførte 8 ikke
som lidt mere i Øjnene. Saa det vil jeg an vil være tilstrækkeligt, vil jeg som mit 7. og
føre som mit Forslag Nr. 1, skønt jeg selv sidste Forslag henlede Opmærksomheden paa
finder det lidt tarveligt.
de i den danske Flaade til Signalflagene
Saa kunde man jo i Stedet anvende Or- knyttede 21 Navne, nemlig: Anna, Betty,
denstallene!
Caja,. Dorthe, Emmy, Fritse, Gine, Hedvig,
Javist, det kunde man naturligvis.
Ida, Karen, Lotte, Misse, Nancy, Olga, Polly,
Dog tror jeg nok, de fleste »sagkyndige« Rikke, Sara, Tora, Ulla, Vandag og Yrsa.
vilde betakke sig for Navne som: Første,
Flere end 21 Juniorbaade tror jeg ikke, at
Anden, (der kan misforstaas, Flertal: Ænder), selv de største Optimister regner med, at
Tredie o. s. v.
Foreningen nogensinde vil komme til at
Nej, det lyder ikke godt.
disponere over.
Bedre gaar det, hvis man i Stedet valgte
Og hermed overgiver jeg mine 7 Forslag
de spanske Ordenstal. Der er ikke saa lidt til bedømmelseskomiteen, (hvis en saadan
mere Klang og Festivitas over dem, og de findes), idet jeg blot skal bemærke, at per
har endvidere den udmærkede Egenskab, at sonlig synes jeg bedst om Forslag Nr. 2, de
de alle ender med en og samme Vokal, nem spanske Ordenstal.
lig o; og de har det tilfælles med de foran
Med Tak for Optagelsen. G. Østergaard.
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isa\7\p
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1.&3.Søndag i Maaneden Kl.
10—12 sarpt hver Fredag Kl. 18—20, Højdevej 39, 3.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Nye Medlemmer
i Sundby SeitfwewMfy
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Junior-Medlemmer:
Skræderlærling Laus William Hestehave,
Bergthorasgade 18, 5.
Gunner Schmidt, Bredegrund 40.
Grethe Ruth Nielsen, Ungarnsgade 24, 4.
Erling Konsager, Ungarnsgade 39, 4.
B-Medlemmer:
Henning Winther, Solsortvej 54.
Frk. Kamma Villumsen Nielsen, Gormsgade
11, 3.
A-Medlemmer:
Postbud Charles E. Jorgensen, Sverrigsgade
2, 4., — Motorbaad »Aun«.
Baadebygger Niels Nilsson, Hveensvej 1, 1.
Sejljolle »Scandia«.
Salgschef Chr. J. Castenschiold, Skotlandsgade 8, 3. — Sejljolle »Jytte«.
Skibstømrer Carlo B. Breuning Hansen, Tra
nevej 3, 3. — Motorbaad »Vea«.
Kriminalbetjent Knud V. Lindholm Ander
sen, Maltagade 8. — Sejljolle »Uglen«.
Ekspedient Eigil Anton Poulsen, Amagerbro
gade 236, 1. — Kragejolle »Roy«.
Gasværksarbejder Harry L. B. Jørgensen,
Polensgade 5 C, 1. — Uden Baad.
Maskinlærling Aksel Jul. Benzin, Lyongade
18, 2. — Kragejolle »La France«.
Maler Aage Werner Willarsen, Florentovej
9, 2. — Motorbaad »Wea«.
Lærer Emil Ashoj, Hulgaardsvej 56. — Uden
Baad.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Fartøj, kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Sommerhalvaaret.
Udgiver: Sundby SejL*Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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stAndeRheisninq 1946
Standerhejsningen er Lystsejlernes store Begivenhed. Paa
den Dag kundgøres officielt og paa festlig Vis, at nu er den
glade Forventnings og de travle Forberedelsers Tid forbi. Nu
skal det egentlige til at foregaa.
I Anledning af Foreningens Standerhejsning

Og denne Gang er det Alvor. I de lange og trælse Krigens

Søndag den 5. Maj har vi haft den Glæde

Aar samledes vi jo ogsaa til Standerhejsning, og vi sagde

at modtage følgende Indlæg fra vort Æres

hverandre et opmuntrende Ord — saa godt det nu gik under

medlem, fhv. Borgmester Peter Hedebol:

de dystre Forhold, som dengang herskede. Men Sejlads blev
der ikke saa meget af. De fremmede Folk havde lagt Haanden,
ikke blot over Danmarks Jord, men ogsaa paa Danmarks
Bælter og Sunde. Og endda holdt Lystsejlerne fast ved deres
Idræt, som under Datidens Forhold jo mere var blot en Idé
end egentlig Idrætsudøvelse. Ja, endog ny Ungdom sluttede
op og lod sig uddanne, for at være parat, naar der kunde
lægges ud paany. Tak for det, baade gamle og unge!
Ifjor ophørte saa Krigshandlingerne omtrent samtidigt med
Standerhejsningen, og Glæden blev stor og almindelig, som
rimeligt er. Men med Sejladsen blev det alligevel kun saa som
saa. Farvandet var jo gennem 5 Aar blevet spækket med Miner
af begge de krigsførende Parter. Død og Ødelæggelse lurede
allevegne ved de skønne danske Kyster. Og der ligger mange
Miner endnu trods Marinens flittige Arbejde Aaret igennem.
Men Strygningen er sikkert nu saa vidt fremskredet, at der kan
gives rimeligt Raaderum for Lystsejlerne i den Sæson, der nu
indledes. Fredens Aar har taget deres Begyndelse, og maatte
Sejlsæsonen 1946 danne Indledning til en meget lang og
lykkelig Periode for Sejlsporten. Og maatte denne i Fremtiden
samle dansk Urgclcm i sraaigr stigenae Grad saadan, som
vor enestaaende Beliggenhed ved Havet og vor Historie som
søfarende Nation i lige Grad opfordrer til.
Sundby Sejl-Forening vil utvivlsomt tage sin Tørn i Bestræbiloéi) herfor. Og |eg siger: Lykke til!
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Standerhejsning *
Saa samles vi atter om vor kønne Flagmast,
og indleder den første rigtige Sæson efter
Krigen. Det tegner til at mange Fartøjer i
Aar vil være søsat til denne Dag, saaledes at
vi i Aar faar et Billede af de gode gamle
Dage, hvor Fartøjerne laa i Havnen med
smeldende Signalflag naar Standeren gik til
Tops. Det er en Selvfølge, at alle, som ikke
naaede at blive færdige til Tiden, denne Dag
nedlægger Værktøjet og møder op med den
hvide Sejlsportskasket, thi denne Dag er vor
egen private Helligdag.
Som sædvanlig er udgaaet en Række Ind
bydelser til andre Klubbers Tillidsmænd,
hvormed vi har haft et Samarbejde, ligesom
forskellige offentlige Kontorers Embedsmænd,
der i Aarets Løb har vist os Forstaaelse og

Petroleumstildelingen
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Venlighed, er inviteret til vor Standerhejs
ning.
Af særlige Grunde vil vi ikke kunne vente
Brandfolkenes Musikkorps i Aar, men nogen
Musik bagefter, det bli'r der.
Klubhuset, ak ja — det kan jo ikke engang
klare Serveringen af en Kop Kaffe saadan en
Dag, men saalænge der er Plads siger vi:
Velkommen. Vi tror vor Klubkammerat Ar
thur, som lige har overtaget og fornyet »Salt
søpavillonen«, vil tage sig venligt af dem,
som ingen Stol fik hos Henry.
Parolen for 5. Maj maa altsaa blive: Kl.
14: Alt Arbejde nedlægges, paa med den
hvide Sejlsportskasket, og afsted til Festplad
sen for at høre vor Formand og de indbudte
Gæster udtale sig om Sæsonen, der venter os.
Festudvalget.
Ford Motor Comp. oplyser:
»Ford, Model T«: Max. 20 HK ved 1600
O/M. Normalt 13 HK ved 1100 O/M.

Det er meddelt, at Fartøjsejere nu kan faa
tildelt Petroleum til Belysning, Lanterner,
Blæselampe etc. i Lighed med de Rationer,
man tildeler Kolonihaveejere. Saa vidt jeg
har kunnet faa oplyst, drejer det sig om 4
Liter pr. Maaned.

General Motors oplyser:
Chevrolet, 4 Cylindre: Max. 30 HK ved
2200 O/M. Chevrolet, 6 Cylindre: Model 1929
Max. 46 HK. Chevrolet, 6 Cylindre: Model
1930—31—32—33: Max. 50 HK ved 2600
O/M. Model 1934 (Master) Max. 60 HK ved
For at lette Medlemmerne Ansøgningen 3000 O/M.
herom, har vi i sidste Halvdel af April hen
Ifølge Katalog fra Brødr. Hansen (B.H.K.):
vendt os paa Rationeringskontoret og udbedt
Ford A og B: Max 34 HK ved 1600 O/M.
os et Antal Ansøgningsskemaer. Man vilde — Ford V8: Max. 65 HK ved 2500 O/M. —
dog ikke udlevere disse for April, idet Perio
Fordson: Max. 35 HK ved 1400 O/M.
den var saa langt fremme, at der ikke vilde
»Solo« (svensk):
kunne naas at give nogen Tildeling for denne
Type
2 Cylindre: 5 HK, 8 HK, 12 HK.
Maaned.
Type 4 Cylindre: 10 HK, 16 HK.
Derimod vil der umiddelbart i Dagene
(O/M = Omdrejninger pr. Minut).
efter 1. Maj kunne faas Ansøgningsskemaer
hos HENRY i Klubhuset, som man saa selv
skal udfylde og indsende, og der vil saa kun
ne faas Tildeling for Maj.
Formanden.

Motorens
HESTEKRÆFTER
Naar vi nu i de kommende Dage skal til
at udfylde Ansøgningsskemaer til Benzintil
delinger, vil nogle maaske staa overfor det
Problem ikke at vide, hvor mange Heste
kræfter deres Motor yder. Der skulde jo ger
ne paa Skemaerne være en vis Ensartethed
for de samme Typer Motorer, men det kan
maaske volde Vanskeligheder at fastslaa dette
for ombyggede Motorer.
Vi har derfor fra et Medlem, der har
undersøgt dette Forhold, faaet overladt en
Fortegnelse over Kraften i de mest alminde
ligt benyttede Motorer og bringer den her
med.

Det er sikkert ikke for tidligt at minde om
den store Fællestur til Helsingør. Det gælder
jo om at ha' det hele klart til Togtet, en hel
lille Generalprøve paa Sommerferien. — Vi
haaber, at I alle gør jert til, at Udflugten bli'r
vellykket, vi andre skal saa bestræbe os for
at gøre Arrangementet bedst muligt. Det er
ikke særlig let at faa nogen til at tage en saa
dan Invasion paa en Pinsedag, men det skal
selvfølgelig ordnes. Hæng bare i med at
lappe Sejlene og prøve Motorerne, saa skal
det blive en Tur, der har vasket sig.
Bestyrelsen.

M A R K E T E N D E R I E T
aabner alle Hverdage Kl. 9.

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K2-K4K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F.
Kuglelejer.
\
.
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Reparationer udføres,
Reservedele leveres.
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direkte omstyrbar.
Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.
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Selv om Tiden under Krigen og Besættel
sen bød meget ringe Kaar for Sejlsporten,
saaledes at der var meget ringe Muligheder
for Sejlerne for at komme ud paa Vandet og
slet ingen Chancer for Motorbaadsfolkene,
saa man alligevel det Særsyn, at der var en
ualmindelig stor Tilgang til denne Sports
gren, noget vi i vor Klub mærkede stærkt,
idet baade Medlemsantallet og Baadbestanden gik stærkt i Vejret. Ja, Antallet af Far
tøjer blev saa stærkt forøgede, at vi i Dag
lider af en katastrofal Mangel paa Havne
pladser, en Mangel som hele Amagers søsportsinteresserede Beboere rammes af, hvis
ikke Kommunen inden for en overskuelig
Tid finder en Løsning paa dette Problem.
Denne Tilgang af nye Medlemmer og For
øgelse af Fartøjsbestanden, i Forbindelse med
at mange Fartøjer skiftede Ejermænd, gav sig
det naturlige Udslag, at da man sidste Som
mer efter Kapitulationen atter fik Lov til at
gaa til Søs med Sejlfartøjer, var der en Del
Sejlere, der ikke havde det fornødne Kend
skab til Manøvreringen af et Sejlfartøj, og
dette skulde jo uvægerligt føre til en Del

Gunnar jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør

Søn- og Helligdage Kl. 8.

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.

NR. 5

Smaahaverier, særligt ved Manøvrering ud og
ind af Havn.
Problemet har øjensynligt ikke været lo
kalt for vor Klub, idet man saa, at der i
mange andre Klubber fremkom Forslag til
forskellige Regler om Kontrol med Medlem
mernes Kundskaber og Færdigheder i at
manøvrere deres Fartøj. Hele Sagen var jo en
naturlig Følge af, at saa mange interesserede
Mennesker var blevet Fartøjsejere uden at
have den nødvendige Erfaring og uden at
have haft Chancer for at erhverve sig de
manglende Kundskaber.
Ogsaa i vor Klub blev der gjort Forsøg
paa at tilvejebringe Regler for Tilladelse til
at føre Klubbens Stander, Bestyrelsen frem
satte et Forslag, der blev forkastet til Fordel
for et Ændringsforslag, der efter min Mening
vil vise sig ikke at være anvendeligt i Prak
sis. Men det er en anden Historie.
Alt dette i Forbindelse med den glædelige
Kendsgerning, at Motorbaadsfolkene nu
atter efter seks lange Aars Passivitet skal ud
og tumle sig paa Vandet, faar mig imidlertid
til at fare i Blækhuset, og naar jeg fremkom
mer med denne Artikel, er det for at rette
en Henvendelse til Motorbaadsejerne om at
være medvirkende til, at Historien ikke skal
gentage sig i Aar, blot at det denne Gang
bliver Motorbaadene, der giver Anledning
til Miseren. Min Artikel skal optages som
en indtrængende Henstilling til Motorbaads
ejerne om at vise skyldige Hensyn, naar de
nu atter eller maaske for første Gang skal
staa ved Rattet og have Hestekræfterne slup
pet løs.
Og for at Artiklen ogsaa kan indeholde
Realiteter, skal jeg tillade mig at fremsætte
konkrete Raad og Smaavink, idet jeg dog er
klar over, at der foruden det af mig frem
satte kan siges meget mere og meget bedre
af Klubkammerater, der har større og flere
Aars Erfaringer end jeg har i Motorbaadssejlads, specielt fra Sundby Sejl-Forenings
Havn.
Som en første Regel skal jeg pege paa den
i Havnereglementet fastslaaede Paragraf 9,
hvori det siges, at »Motorfartøjers Skrue maa
ikke arbejde mod Spunsvæggen, naar Skru
ens Afstand fra denne er under 4 m.« Altsaa,
lad være med at prøvekøre Motoren med
Skruen sat til, naar Baaden ligger med Agter
enden ind til Broen. Følgen kan blive store
Reparationer, der koster Foreningen en
Masse Penge, og saaledes rammer os alle.
Overtrædelser af Reglen vil selvsagt medføre
alvorlig Paatale.
Et andet Forhold: Husk at lænse Baaden,
naar du er ude at sejle, og ikke naar du lig
ger i Havn. Enhver Motor er mere eller min
dre utæt for Olie, der lægger sig oven paa
Bundvandet, og gaar med ud ved Lænsnin
gen. Herved snavser du Naboens pæne lake
rede Sider, og du forurener Vandet med det
bekendte væmmelige Olielag, der sætter sig
som en grim Rand paa alle Fartøjernes Vand
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linier, og som næsten ikke er til at skruppe af.
Naar du sejler ud og ind af Havn, saa sejl
med Motoren paa l a n g s o m s t m u l i g e
Fart og hold fri af Bøjer og Fortøjninger.
Og hold denne langsomme Fart, til du er fri
af Sejlrenden og vis i Sejlrenden videst mu
lige Hensyn til ud- eller indgaaende Sejlfar
tøjer, der jo ikke har saa let ved at manøv
rere i den ret begrænsede Rendebredde.

YÅCHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
SICILIENSGADE 7
YACHT SERVICE
udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.
• Se Udstillingen i Malerudsalget.

sejl- eller motordrevet, er at man nøjagtigt
kender Færdselsloven til Søs, de internatio
nale Søvejsregler.
Og jeg kan ikke nok anbefale ogsaa vore
Motorbaadsmedlemmer at frekventere vore
Navigationskursus om Vinteren, idet disse
har ligesaa stor Betydning for en Motorbaadsejer som for en Sejler. En Motorbaadsmand skal jo ogsaa helst kunne navigere lidt,
hvis han vil have nogen Glæde og Tilfreds
stillelse ud af sin Sport. Og der gives jo og
saa Førerprøver med Certifikat for Motorbaadssejlere, selv om det ikke hidtil har
været saa almindeligt kendt og udbredt. Spe
cielt under de herskende Forhold, hvor man
ikke kan se bort fra Minefaren, er det en
Tilfredsstillelse at kunne finde ud af, hvor
de strøgne Ruter, og hermed den sikre Vej
frem, gaar.
Og hermed ønsker jeg Motorbaadsfolkene
en god Sæson med Haab om, at Sæsonen
yderligere vil styrke det gode Sammenhold,
der hidtil i Sundby Sejl-Forening har hersket
mellem Sejlerne og Motorbaadsfolkene, og
som ved Hensyntagen fra begge Sider og
Hjælpsomhed i givne Situationer nok skal
vise sig at bære gode Resultater de kom
mende Aar.
Akilles.

De nye

NI

Maal

Efter at det af S. S. F. fremsatte Forslag
om Reglerne for Straffen for for højt Sejl
plan blev vedtaget paa Sejlerdagen i Efteraaret, har vi nu fra Dansk Sejlerdags Sekre
tariat modtaget Meddelelse om, at de af For
retningsudvalget fastsatte NL-Maal for Klassebaade ændres til:
Nyere 30 m 2 Skærgaardskrydsere
6,8 NL
6-Metere
6,8
5V2 m Nordiske Krydsere
6,1
SSB-Baade
6,1
W-Baade
5,5
Nordisk 22 m 2
5,3
Drager
5,2
Gaffelriggede Maager
5,4
Bermudariggede Maager
5,3
5-Metere
5,0
Havlitter
5,0
Starbaade
4,6
55 m 2 Spidsgattere
6,9
45 m 2 Spidsgattere
5,9
38 m 2 Spidsgattere
5,5
30 m 2 Spidsgattere
4,9
26 m 2 Spidsgattere
4,7

Naar du efter endt Tur skal manøvrere ind
paa Plads, saa lad være med at tro, at det
er en Skam at gaa ind med Stævnen først og
vende Baaden bagefter. — Det er kun faa
Motorbaade, der manøvrerer godt i Bak, —
og man ser alt for mange, der under for
gæves Forsøg paa at gaa ind med Agterenden
først, dels laver Ravage paa Sidemandens
Fartøj og dels spilder en Masse Benzin til
ingen Verdens Nytte, kun i misforstaaet
Stolthed eller Generthed. Altsaa, det er
ingen Skam at gaa ind med Stævnen først,
eller gaa til en Bøje og derefter hale sig ind!
Og naar du gaar med Stævnen ind, saa gør
det med Forsigtighed, hverken Stævnen eller
Broen har godt af en for voldsom Berøring.
Alle de her anførte Regler gælder selv
sagt ikke alene i vor egen Havn, men ogsaa
naar du besøger fremmede Havne og viser
Klubbens Stander.
Der kunde siges en Masse mere om denne
Ting, jeg skal dog afholde mig herfra, idet
alle disse Regler kan erstattes med dette ene:
Foreningens Maalere gør opmærksom paa,
Hav fornøden Omtanke og vis størst mulige at Størsteparten af vore Fartøjers MaalerHensyn til dine Sejlsportskammerater i alle breve er udløbet og skal fornyes i Aar.
Forhold.
Jeg kan dog ikke slutte denne Artikel uden
I Sommerhalvaaret træffes Kassereren
at minde om, at en ufravigelig Betingelse for
KUN i Klubhuset.
overhovedet at føre et Fartøj, det være sig

Maalerbrevet!
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MINEFAREN
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ

Redaktøren har været til Foredrag om
Minefare og Minestrygningstj enesten i dan
ske Farvande, og skal nu sin Opgave tro
referere for Foreningens Medlemmer hvad
der blev sagt. Imidlertid er jeg for en Gangs
Skyld en Smule utilbøjelig til at gaa i De
tailler, idet jeg er af den Formening, at man
fik malet Fanden paa Væggen, ligesom jeg
vil mene, at alt for mange vilde komme til
den Opfattelse, at det er ganske uforsvarligt
at sejle ud endnu. Jeg vil ogsaa i denne For
bindelse henvise til de 1000 Lystfartøjer, som
under Krigen og navnlig sidste Sommer sej
lede de danske Farvande tyndt, baade i og
uden for Tvangsruterne, at Hjælpemotorerne
ogsaa var i Gang er vist ingen Hemmelighed,
og til Dato kender man intet Tilfælde om
Minesprængning i Forbindelse med Lyst
sejladsen.
Efter denne forbeholdne Indledning vil jeg
alligevel refere Mødet, udfra den Betragtning,
at det var overordentlig interessant, og at alt
for mange af Foreningens Medlemmer snød
sig selv ved at udeblive fra Mødet.
Mødet var som meddelt i sidste Nr. tilrette
lagt for Motorbaadsfolk fra de københavnske
Klubber. Direktør Røgind fra K. M. K. ind
ledede kort med en Meddelelse om de for
ventede Benzin- og Sejltilladelser for Motorbaadene, hvorefter Aftenens Taler, Hr. Kommanørkaptajn E. M. Dahl tog Ordet.
Kommandørkaptajnen begyndte sit inter
essante Foredrag med at fortælle om hvor
vigtig en Søforbindelse Øresund er. Faa
tænker maaske over, at der passerer omtrent
samme Tonnage i Øresund som i Suezkanalen. Derfor havde og er stadig Minestryg
ningstjenesten sat ind paa at frigøre sikre
Sejlruter i Farvande i og omkring Danmark.
Man havde været ude for mange lokale
Ønsker, Indløbet til Pærekøbing o. s. v.,
Fiskepladser, Lystsejlads og andre kunde
man ikke tage Hensyn til, det afgørende var
at skaffe sikre Ruter for Vare- og Personfor
bindelsen over Vandene.
Det var en uhyre Opgave, der laa for den
danske Marine da Kapitulationen kom. Man
havde i Begyndelsen kun 3 smaa Minestrygningsfartøjer, som laa i Sverige. Den aller
første Tid blev Minestrygningen da ogsaa
udført af tyske og engelske Fartøjer. Den
danske Marine havde ogsaa haft overordent
lig store Personelvanskeligheder at begynde
med, idet alt Personel var splittet efter den
29. August.
Den 24. Maj 1945 blev Minestrygningstj enesten oprettet, og lidt efter lidt kom der
faste Linier over Arbejdet. Men Materialet

var særlig i Begyndelsen meget sløjt. Man
havde paa Grund af dette daarlige Materiale
haft 650 Havarier, dog er der strøget et
Rutenet paa 7500 Sømil sidste Aar. Til dette
Arbejde er medgaaet 7000 Strygetimer, 700
Mand har været ved Minestrygningstj enesten,
og disse har minestrøget 120,000 Sømil. 57
Skibe, foruden 40 tyske Fartøjer, som har
arbejdet i Kattegat under dansk Kommando,
er beskæftiget med Minestrygning.
I 1946 regner man med at stryge over
220,000 Sømil. Man vil udvide Programmet
til Fiskepladser ved Læsø, ved Lillebælt og
et større Areal i Aarhusbugten, ligesom Far
vandene omkring Bornholm nu skal passes.
MINERNE — foruden de gode gamle
»skikkelige« Drivminer har man nu Magnet
miner og Støjminer, samt en Kombination af
de to sidstnævnte, foruden forskellige Varia
tioner i deres Virkningsgrad. Magnetminen
er ligesom Støjminen en stor rund cylinder
agtig Mine paa flere hundrede Kilo, den lig
ger paa Bunden og kommer aldrig til Over
fladen. Magnetminen træder i Funktion naar
et Magnetfelt (Skibsskrog — Køl) passerer
tilstrækkeligt nær forbi den, herved induce
res en Strøm i Minen, som faar en Kontakt
arm til at svinge, og saa er det hele oven i
Købet saa raffineret indrettet, at der skal
sejles maaske 5—7 eller et andet vilkaarligt
Antal Gange over Fyren før der sker noget.
De allerførste Magnetminer, som var engel
ske, blev første Gang prøvet ved KorsørNyborg Overfarten.
Støjminerne, de akustiske Miner, er for
synet med en lille Telefon eller Vibrator, som
optager Lyde eller Rystelser i Vandet. De
kan være indstillet for finere eller grov Lyd.
Lyden, fik man at vide, kom hovedsagelig fra
Skibsskruen, idet denne afgav 90 pCt., mens
det egentlige Maskineri kun afgiver 10 pCt.
Støj. Systemet i Støjminen er i alt sin Enkelt
hed, at Rystelser f. Eks. fra en passerende
Dampers Skibsskrue optages af Vibratoren i
Minen, hvorefter Fyren gaar i Stykker.
For at hindre Stygning af Minerne under
Krigen fandt man snart ud af at blande Syste
met, hvorefter hele Minestrygningsarbejdet
blev forbistret besværligt, hvilket jo ogsaa
var Hensigten. Man regner med, at en Fjerde
del af Minerne er rene Magnetminer, en
Fjerdedel er akustiske og Resten Blandingsminer.
Kommandørkaptajnen havde medbragt
nogle store Oversigtskort, hvoraf det fremgik,
at særlig paa de saakaldte Navigationsknudepunkter var der udlagt Miner. For Eksempel
Nord og Syd for København, ved Indsejling
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til Sundet, mellem Korsør og Nyborg, Ind
sejlingen til Aalborg, ud for Langeland og
flere andre Steder.
Hvor stor var saa Risikoen for et Lystfar
tøj eller nærmere bestemt et Motorfartøj?
Kommandørkaptajnen havde ingen særlige
Kendskaber til Motorbaadssejlads, men kun
de sige: At ethvert Skib, der var i Besiddelse
af visse magnetiske Egenskaber og hvis Støj
var virksom paa den paagældende Vanddyb
de var udsat for Risiko, saafremt man ikke
holdt sig i Tvangsruterne. Men der er minefri
strøgne Ruter, som enhver kan benytte og
endda have Udbytte af sine Udflugter til
Søs. Kort over disse Ruter faas paa Søkort
arkivet ligesom Havnefogden i en Havn altid
kan angive Tvangsruten.
Sluttelig henstillede Kommandørkaptajnen
til alle Lystsejlerne, at de gik godt af Vejen
for Minestrygerne, naar de saa dem arbejde,
de var kendelige paa deres 3 sorte Kugler i
Vantet og om Natten førte de 3 grønne Lys.
2 til 3 Sømil af Vejen for Minestrygere i
Arbejde.
Der blev herefter givet Deltagerne i Mø
det Lejlighed til at rette forskellige Spørgsmaal, og jeg skal nævne nogle af de karak
teristiske: Er det farligt at sejle til Dragør?
Nej! Paa de afmærkede strøgne Ruter er der
ca. 5 Sømil mellem Mærkerne. — Kan man
ikke regne de Ruter, hvor Smaaskibstrafikken
til Stadighed har gaaet, for sikker? Jo! —
Er Isefjorden minefri? Ja! — Hvor stor er f.
Eks. en akustisk Mine? 2 Meter lang og
vejer 500 kg. — Og det interessanteste:
Hvornaar er disse Bundminer ude af Funkttion igen? Man regner, at en Magnetmine
»dør« efter 3 Aar og en akustisk Mine »dør«
naar den er 2 Aar gammel. Altsaa henimod
Slutningen af 1947 er alle Bundminerne døde.
Resultatet af Mødet: Sejler man i det strøg
ne og rene Farvand og paa store Dybder er

Kongens
Nytorv 6,

København K
Telt C. *93«
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Hør bare et Par her:
des i Orden og Stand som et Lystfartøj, kan
man uden for Fare, hvorimod den, der sejler
Ordensreglementets § 1. Medlemmerne af Bestyrelsen bortvises af Havnen.
hvor Fiskerne, Smaaskibstrafikken og de fle
§ 9. Motorfartøjers Skrue maa ikke arbejde
ste Lystsejlere færdes altid løber en vis staar til Ansvar for deres Families og Besø
gendes Opførsel overalt paa Pladsen.
mod Spunsvæggen og alt Sejlads i Havnen
Risiko.
§ 2. Al Urenlighed overalt paa Pladsen og skal ske med mindst mulig Drivkraft. Der
Jeg kan ikke nære mig for at slutte med
i Havnen er strengt forbudt. (Olie og fedtet skal tages Hensyn til andre Fartøjer og deres
gamle Fader Holbergs Digt om Uheld:
Lænsevand).
Fortøjninger.
Naar Uheld være skal
§
6.
Fartøjer,
som
har
faaet
Overvintrings
Ja, saa mange dejlige Lovparagrafer har vi
og Lykken hun er sløv,
plads
paa
Sporet,
skal
være
fjernet
herfra
at
stikke i Næsen paa de »Begyndere«, som
man Finger brække kan
senest 15. April.
mangler Kultur. Ska' vi ikke være enige om
udi en Kærlings Røv.
Om Havnens § 1 læser jeg: Salg eller Byt i Sommer at hjælpe vort Havneudvalg lidt,
ning af Fartøjer skal straks meddeles Havne det vil jo ogsaa gerne ud at sejle. Vi hjælper
udvalget.
dem med at opfordre »Begynderne« til at
Alle Fartøjer, uanset Størrelse eller Art, læse lidt i Lovene og belære dem om hvor
skal være tydeligt mærket med Navn og svært det er, og hvilken Naadegave det er
Hjemsted.
at ha' en Havneplads i Dag, hvor der staar
§ 3. Salg af Fartøj i Forbindelse med Hav mindst 200 paa Ekspetancelisten. Selvfølgelig
Ja, saa fik vi da Skivet i Vandet, gore vi. neplads er forbudt.
skal vi ogsaa hjælpe den uerfarne i Gang,
Det var vel dejligt Paaskevejr, sikke Maler
§ 7 læser jeg med stigende Interesse: Alt, men han maa rette sig efter vore gode Love,
vejr, hva! Det ærgrer mig for Resten at se hvad der henhører under Fortøjning og Af- og sikke et lille Himmerige, der saa bli'r der
alle de Fyre, der nu staar i Vejen for flittige fendring, skal ske efter Ordre, som gives af nede i Sommer, for alle os andre, vi er jo
og ihærdige Folk, der gerne vil søsættes. Vi Havneudvalget.
som vi skal være? Vi gør jo aldrig noget
har den Ballade hvert Aar. Vi maa en Gang
§ 8. Et Fartøj, som trods Paatale ikke hol- forkert?
Skipper.
ha' en Plan over Opstillingen, vi har jo rige
lig Plads dernede, det maa kunne ordnes
med Gange imellem, saa kun 2, højst 3 Far
tøjer er afhængig af hverandre.
Mens jeg er ved Ærgrelserne, saa er der
Klubhuset. Hvorfor kan Bestyrelsen, Udval
get eller Henry ikke ordnet det lidt praktisk,
indtil vi faar det nye og haardt tiltrængte
Klubhus? Jeg hentyder til Pladsmangelen,
naar man skal ind til Frokost. Lad os faa den
Ordning til næste Foraar, at der er Plads Kl.
12 og Kl. 1, saa kan man da vælge en af
Tiderne. I Aar var der alt for mange der
»slog Rod« Kl. 12 og blev til henad 2. Naar
vi nu ikke har Plads, saa lad os faa den
Rationering: 1. Hold fra 12 til 1 og 2. Hold
fra 1 til 2, saa glider det meget bedre.
Paa Søndag skal jeg ellers til Standerhejs
For halv Vind mod første Mærke.
ning med Forgasten, han har faaet Besked
paa at møde med den hvide Hue, thi nu er r
Sæsonen inde. Jeg sad forresten og kikkede
A F T E N S E J L A D S E R N E
i vore Love om forskelligt vedrørende Sæ
begynder ONSDAG DEN 29. MAJ
sonen, der er mange gode, som jeg ku' ønske
Havneudvalget vilde bide sig fast ved.

SÆSOIVE JV

===== begynder

Husk: Intet Medlem af Klubben maa føre
andre Sejlforeningers Mærker i sine Sejl. —
Sundby Sejl-Forening har i Lighed med andre
Klubber Landet over fra Sejlerdagen mod
taget Henstilling herom.

COIHT

Vedrørende Foreningens Kapsejladsnumre
kan man henvende sig til Kapsejladschefen
E. Nilsson.

OH!
Jeg har Malervarer til Jer alle. Rigtige
Fernisfarver, Mønje o. s. v. Rengørings

FARVER - LAKKER

materialer har jeg ogsaa i Aar.
Kom og se paa Varerne.

INTERNATIONAL FARVEFABRIK
Tovværk og Beslag.

(HOLZAPFEL) A-S
ØRESUNDSVEJ 141

DET NYE MALERUDSALG
Ebba og Eio i Starten.

Tlf. C. 5601 - Amg.l 483

SIDE 6

S

tartvanskeligheder

De fleste af os, der har en Motor i Baaden,
har sikkert været ude for, at Motoren har
været vanskelig at starte. Tilfældet kan vel
ofte sættes i Forbindelse med, at man har
haft Motoreftersyn og herunder har haft »det
kære Dyr« splittet i Atomer, men ogsaa uden
et foregaaende Motoreftersyn kan Startvan
skeligheder indtræffe. Det kan maaske der
for have nogen Interesse at foretage en Gen
nemgang af de oftest forekommende Aarsager til denne Kalamitet.
Vil Motoren ikke starte efter et netop fore
taget Hovedeftersyn, og man har overbevist
sig om, at der er Benzin i Karburatoren, bør
man straks underkaste Tændingssystemet en
nøjere Undersøgelse, idet Fejlen som Regel
er at finde der.
Udebliver Tændingen paa alle Cylindre,
bør man, hvis det drejer sig om Batteritæn
ding, først undersøge Lavspændingskredsen.
Batteriets Spænding maales med et Volt
meter, og er denne tilstrækkelig, maa man
systematisk gaa Kredsløbet igennem. Fejlen
kan da være, at Kontakten, hvormed Strøm
men fra Batteriet afbrydes, ikke er sluttet,
men den kan ogsaa skyldes en Kortslutning,
et Ledningsbrud eller en daarlig Kontakt ved
en Lednings Fastspænding.
Fejlen kan ogsaa ligge i, at de rette Led
ninger ikke er forbundne med de rette Tænd
rør, hvilket kan undersøges ved at udtage
Tændrørene, lægge dem paa deres respektive
Cylinderdæksler, dreje Motoren og iagttage
i hvilken Rækkefølge Gnisten indtræffer, og
saa kontrollere, om Tidspunkterne passer
med Krumtapstillingerne.
Strømfordeleren og Knikseren kan ogsaa
være Aarsag til, at Tændingen ikke virker,
idet Kontaktfladerne kan være forbrændte
eller fedtede, eller Knikserens Aabning er
ikke korrekt.
Bestaar Tændmidlet af en Magnet, kan
denne være galt indstillet. Trækker den paa
en 4-Takt Motor med Kædetræk fra Krum
tapakslen, maa man ved Kædens Paalægning
overbevise sig om, at Tændingen finder Sted
i den rette Topstilling af Stemplet, d. v. s.
mellem 2. og 3. Takt.
Tændrørenes Gnistgab kan ved Eftersynet
være blevet ændret og bør derfor kontrolle
res, ligeledes Kablernes Tilstand og Forbin
delser.
Magneten kan ogsaa være Aarsag til Start
vanskeligheder, selv om den er rigtig indstil
let og forbundet. I saa Tilfælde er det dog
som Regel tilstrækkeligt at aftørre Kullene,
for at faa dem til at fungere.
En ret almindelig Aarsag til Startvanske
ligheder, der især optræder efter et Motor
eftersyn. er en urigtig Indstilling af Karbura
toren, hvilket kan medføre, at Blandingen af

SSF
Luft og Benzin enten er for fed eller for
mager og derfor ikke antændelig, eller ikke
tilstrækkelig kraftigt virkende til at holde
Motoren igang.
Smøreolien kan ogsaa gøre Starten vanske
lig, idet den kan være for svær eller for kold.
Men som nævnt kan Startvanskeligheder
ogsaa indtræffe, selv om intet har været ad
skilt, og kan bl. a. skyldes, at Benzintanken
er tom, eller at man har glemt at aabne
Hanen paa Tanken. Disse Fejl hører vel nok
til Sjældenhederne, selv om de virkelig kan
indtræffe; derimod er en mere eller mindre
Tilstopning af Benzinrør, Filter eller Karbu
rator — Straalespids en ret almindelig Aar
sag til Startvanskeligheder, hvorfor man
altid ved Paafyldning af Benzin bør lade
dette passere en Si af fintmasket Messing
tvist. Denne Foranstaltning er dog ikke altid
tilstrækkelig til at sikre en mod de nævnte
Tilstopninger, der ofte, hvis Tanken er af
Jern, skyldes Rustskaller, men selv i Tanke
af Kobber eller Messing kan Iltning af Tank
væggene give Anledning til forstoppede Led
ninger.
At Vand, selv i meget ringe Mængde, i
Benzinen kan være en stor Gene, skal k un
nævnes for Fuldstændighedens Skyld. En
Vanddraabe i Straalespidsen kan have sam
me Virkning som en Tilstopning med fast
Materiale.
Er Motoren indrettet til Petroleumsdrift,
men med Start paa Benzin kan Startvanske
ligheden skyldes, at der staar Petroleum i
Karburatoren, og dette maa da tappes af.
For at undgaa denne Aarsag til Startvanske
lighed kan man enten skifte fra Petroleum
til Benzin nogen Tid før Motoren skal stand
ses, eller — hvad der er bedre — lukke
Tankhanen naar Baaden er fortøjet efter endt
Sejlads, og lade Motoren løbe til Karbura
toren er tom. Men ikke med Skruen mod
Spunsvæggen!
Tilsodede, fugtige eller fedtede Tændrør
er ofte Aarsag til, at Motoren er vanskelig
at starte. For stort eller for lille Gnistgab
kan have samme Virkning.
Af andre Aarsager kan nævnes for lav
Kompression, daarlige Kabelforbindelser, for
lav Spænding paa Akkumulatoren, for kold
Smøreolie, Strømfordeler eller Magnet er i
Uorden, for fed eller for mager Blanding, og
endelig at Lufthullet i Tankdækslet er til
stoppet.
Som man ser, er Aarsagerne til Startvan
skeligheder mange, men har man blot i nogen
Tid beskæftiget sig med sin Motor, vil man
som Regel kende den tilstrækkeligt til at ~~r.
forholdsvis hurtigt vil væri Klar over, hvil
ken af Aarsagerne dti i det foreliggende Til
fælde drejer sig om.
Cludbad.
I So'-iimerhalvaaret træffes Kassereren
KUN
Klubhi
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isa\TT ,
fjordsgade 8, 3., Amager 2687 y.
' * '
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset l .& 3.Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

»Klokkemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Nye Medlemmer ^"
i SutnMy, Sejlfocmmq.
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

AKTIVE:
Pølsemager Helmuth Aage Petersen, Capri
vej 1,3. — Uden Fartøj.
Kartonnagearbejder Oskar Edv. S. Larsson,
Amagerbrog. 149. — Motorb. »Skjold«.
Bryggeriarbejder Axel H. B. Roos, Holm
bladsgade 61 G. — Motorbaad »Ju-Tu«.
Postassistent Chr. Andersen, Grækenlandsvej
44. — Uden Fartøj.
Vægter Niels H. Kjeldsen, Hessensgade 42.
— Uden Fartøj.
Vinduespolerer Arne Knud Nielsen, Søborg
Hovedgade 14 A. — Uden Fartøj.
B. MEDLEMMER:
Fru Gudrun Hansen, Jenagade 1.
Fru Inga Andersen, Lundtoftegade 113.
Fru Johanne Rasmussen, Holmbladsgade 80.
JUNIORES:
Jørn Storm, Palermovej 5.
Gert Rasmussen, Holmbladsgade 114.
Algot O. Henrichsen, Arabiensvej 32.
Holger O. Petersen, Chr.havns Voldgade 9 D.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med*
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
P^eningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt J?aJt?'> kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Soi ,.:r \erhalvaaret.

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S.
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f o r b u 6
De hvide Sejl lyser atter paa Øresund.
Sejlsporsfolkene føler, at det er værd at leve.
De fandt sig daarligt tilpas paa Landjorden.
Nu kan de indaande den friske Luft paa
Sundet, lade Vinden blæse i Sejlene og bryde
Bølgerne mellem den danske og den svenske
Kyst, og naar de faar Lyst, lægge ind i en
svensk Havn, akkurat som om der var Fred.
I Længden kan den Slags naturligvis ikke
passere. Man kan ikke have Folk til at lege,
at det er Sommer og Solskin og normale
Tilstande. Som man kunde vente meddeles
det nu, at der vil blive sat en Stopper for
dette glade og sorgløse Sørøveruvæsen, der
harmonerer saa daarligt med Tiden og dens
Alvor. Justitsministeriet finder det urimeligt

MEDDELELSE fra

Til
De københavnske Sejlklubber!
Sekretariatet tillader sig herved at henlede
Opmærksomheden paa, at det efter Justits
ministeriets Bekendtgørelse om Begrænsnin
ger i Adgangen til Sejlads i danske Farvande
vil være forbudt at sejle til Sverige, og at
Overtrædelse af Bestemmelserne straffes med
Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, lige
som Fartøjer, der har været benyttet i Strid
med Bestemmelserne vil kunne inddrages til
Fordel for Statskassen.
Det tilføjes, at de danske Toldmyndig
heder har truffet et Arrangement med de
svenske, hvorefter det omgaaende bliver rap
porteret til de danske Myndigheder, hvilke
danske Lystfartøjer, der har anløbet svenske
Havne.
Ærbødigst

KAPT. ARENT
Sekretær.

W
Vi bringer med særlig Tilladelse
en Artikkel af »Den Gylden
blonde« i Dagbladet Politiken.

(læser man), at Sejlsportsfolkene skal kunne
krydse Sundet saa ofte de har Lyst, mens
andre Mennesker kun maa komme derover
én Gang om Maaneden. Intet autoritetstæn
kende Væsen vilde finde paa at udligne
Urimeligheden ved at give andre samme
Chance som Sejlsportsfolkene. Der er fra
Myndighedernes Synspunkt kun én Vej til
at stille alle lige, nemlig den at fratage Sejl
sportsfolkene den Fordel de har. Det eneste
retfærdige er, at alle faar det lige trist, et
Maal, som man synes oftere tilstræbes end
det at skaffe alle eller dog nogle af os flere
Goder.
Justitsministeriet, som ved, at Problemer
bekvemmest løses ved Forbud, vil forbyde
Sejlsportsfolkene at sejle til Sverige først og
fremmest, fordi de ikke skal stilles bedre end
andre, men for en lille Del ogsaa, fordi de
nu kan drive Sort Børs Handel. De kan købe
Ting i Sverige, de ikke maa, og indføre dem
uden, at Toldvæsenet kan kontrollere det.
Med denne sidste Motivering kan Justits
ministeriet forbyde Sejlsportsfolkene at sejle
til Sverige for evig Tid, da Tolderne aldrig
vil kunne føre Kontrol med Lystsejlerne, og
muligvis vil Forbudet ogsaa blive varigt. Det
viser sig hvor vanskeligt det er at komme af
med Restriktioner, naar selv en Regering, der
havde deres Afskaffelse paa sit Program,
indfører nye. Sejlerne kunde i gode gamle
Dage før Krigen frit sejle til Sverige, uanset
at der ogsaa dengang var Varer, der var told
pligtige, og andre, som ikke maatte indføres.
Det gælder rigtignok om at forhale Tids
punktet, da de gode gamle Dage kommer
igen, og saa længe de ikke er her, er der
Haab om helt at kunne forhindre dem.
Justitsministeriet, der saa stærkt gaar i
Breschen for Lighed, tænker ikke paa, at
svenske Lystsejlere frit kan sejle til Danmark
naar det passer dem. Uden at krænke vore
Brødre fra den anden Side, kan man sikkert
regne med, at den Procentdel af Befolknin

gen, der kan tænke sig at drive Sort Børs
Handel, er lige stor i begge Lande, og Mulig
heden for Ulovligheder er derfor ikke udtømt
med et Forbud for Danskere i at sejle til
Sverige. Man kan desuden formode, at naar
Tyskerne ikke formaaede at standse den
illegale Trafik mellem Danmark og Sverige
under Krigen, vil det heller ikke lykkes for
Justitsministeriet, der formentlig næppe vil
gaa saa voldsomt til Værks som Tyskerne.
Men Forbudet kan hindre pæne agtværdige
Sejlsporsfolk i en Fornøjelse, som ikke tid
ligere var forbudt i Fredstid, og det er
immervæk i Dag et Resultat.
Den Gyldenblonde.

Bekendtgørelse
om midlertidige Begrænsninger
i Adgangen til Sejlads
i danske Farvande
I Medfør af § 2 i midlertidig Lov Nr. 219
af 1. Maj 1940 om skærpet Straf for Over
trædelse af Borgerlig Straffelov og om Æn
dring af Politilovgivningen fastsætter Justits
ministeriet efter Samraad med Marinemini
steriet, Ministeriet for Handel, Industri og
Søfart og Fiskeridirektoratet herved følgende
Bestemmelser:
§ IBestemmelserne i nærværende Bekendt
gørelse omfatter alle Skibe og Fartøjer, der
ankommer til, anløber eller afgaar fra dansk
Havn, Ankerplads, Red eller Bro, eller som
passerer gennem danske Farvande.
Søværnets Skibe og Fartøjer samt andre
Skibe og Fartøjer, der tilhører Staten eller
andre offentlige Myndigheder, er undtaget
fra de i denne Bekendtgørelse fastsatte Be
stemmelser.
For de svenske og for de forenede Natio
ners Orlogsskibe eller Statsskibe samt for
tyske Skibe, for hvilke der gælder særlige
Regler, kommer Bestemmelserne i denne
Bekendtgørelse ikke til Anvendelse.

NR. 6

SSF

SIDE 2
§ 2.

LYSTSEJLADS, herunder Sejlads med
Kaproningsbaade, Robaade, Kajakker, Ka
noer, Badepramme og Skydepramme, er for
budt i følgende Farvande:
Ved Jyllands Vestkyst fra Landegrænsen
mod Syd til Skagens Nordspids, dog med
Undtagelse af følgende Omraader:
1. Farvandet Nord og Øst for Linien fra
Vester Vedsted Kirke til Manø nordlige
Pynt, herfra til Fanø Sydspids, langs
Fanøs vestlige Kyst til Stejlen og her
fra til Skallingen Fyr.
2. Ringkøbing Fjord Øst for Indsejlin
gerne ved Hvide Sande og Nyminde
gab.
3. Nissum Fjord Øst for Indsejlingen ved
Torsminde.
4. Limfjorden, begrænset mod Vest af
Linien mellem Tyborøn Anduvningsfyr
(Fyrfort Nr. 58) og Svaneholm Forfyr
(Fyrfort Nr. 79).
I Kattegat. Øst for Linien: Strandby Hav
nefyr til Pladsen for Hirsholmene NW. røde
1-Kost, Læsøs Østpynt, Anholts Østpynt og
»Kattegat S.« Fyrskib.
I SUNDET. Øst for Linien: »Kattegat S.«
Fyrskib til Pladsen 56° 10' N. 12° 26,5' E.
Lgd., langs den dansk-svenske Grænse i Sun
det til Lous Flaks Lystønde, Flakfort, Salt
holms Nordpynt, langs Saltholms Vestkyst,
Saltholms Sydpynt, Drogden Fyr og herfra
til et Punkt 3 Sømil Øst for Stevns Fyr.
I Østersøens vestlige Del. Øst for Linien:
Fra et Punkt 3 Sømil Øst for Stevns Fyr,
Pladsen for Hollændergrunds hvide 2-Kost,
Ulvhales nordlige Pynt, langs Møens Nord-,
Øst- og Sydkyst til Haarbølle Bro, herfra
til Grønsunds bageste Ledefyr og langs Fal
sters Østkyst til Gedser Fyr.
Syd for Linien: Fra Gedser Fyr langs Rød
sand til Hyllekrog Fyr, langs Lollands Syd
kyst til Albuen Fyr, herfra til Spodsbjerg
Havnefyr, langs Langelands Øst- og Sydkyst
til Ristinge Hale, herfra til Ærø Hale og
langs Ærøs Sydkyst til Skjoldnæs Fyr, her
fra til Mommark Havnefyr og langs Øst- og
Sydkysten af Als til Breddeparalellen gen
nem Vesterhage hvide 2-Kost (Als Sund).
Ved Bornholm. Udenfor følgende Linier:
Fra Pladsen 3 Sømil Nord for Hammerodde
Fyr, 3 Sømil fra Bornholms Vest-, Syd- og
Østkyst til Pladsen 3 Sømil Øst for Svaneke
Fyr. Herfra til Pladsen 55° 20,9' N. Br. 15°
14,7' E. Lgd. og fra denne Plads til Pladsen
3 Sømil Nord for Hammerodde Fyr.
§ 3.
De i § 2 indeholdte Begrænsninger i Ad
gangen til LYSTSEJLADS finder tilsvarende
Anvendelse paa Personer, som driver Fiske
ri fra Baad, for saa vidt denne Virksomhed
ikke er den paagældendes Hovederhverv.

§4.
Paa de Kyststrækninger paa Als, Ærø,
Langeland, Lolland, Falster og Møen og
foranliggende Øer og Holme, ud for hvilke
LYSTSEJLADS er forbudt, maa intet Skib
— hverken Lystfartøj eller Brugsfartøj —
anløbe Kysten udenfor Klintholm, Hesnæs,
Rødby, Kramnitze og Bagenkop Havne,
medmindre Føreren forinden har indhentet
Tilladelse fra Politiet eller Søværnets sted
lige Myndigheder (Chefen for vedkommende
Marinedistrikt eller Føreren af et af Søvær
nets Bevogtningsf artøjer).
I Farvandet indenfor Rødsand maa intet
Skib eller Fartøj anløbe Kysten udenfor føl
gende Steder: Gedser Havn, Nysted Havn,
Stubberup Bro, Errindlev Havn og Lunde
høje Havn, medmindre der er indhentet Til
ladelse fra de i Stk. 1 nævnte Myndigheder.
I Flensborg Fjord (Vest for Linien fra
Pøls Huk til Falshøft Fyr), hvor Lystsejlads
er forbudt, jfr. § 2, maa Sejlads iøvrigt kun
finde Sted paa dansk Søterritorium. Sejlads
ind i Flensborg Fjord maa kun ske efter
forud indhentet Tilladelse fra Søværnets
stedlige Myndigheder (Chefen for Marine
stationen i Sønderborg eller Føreren af et af
Søværnets Bevogtningsfartøjer) og kun til
følgende Havne: Sønderborg, Graasten og
Egernsund.
§ 5.
Naar et Fartøj, fra hvilket Fiskeri drives
som Erhverv, befinder sig udenfor de for
Lystsejlads tilladte Omraader, maa foruden
Føreren kun den til Fiskeriets Udøvelse for
nødne og dertil antagne Besætning befinde
sig ombord. Føreren skal derhos være i Be
siddelse af Søfartsbog med Fotografi eller
gyldigt Pas og skal medføre Nationalitetsog Registreringscertifikat eller dansk Nationalitetsbevis, hvoraf den til enhver Tid
værende Førers Navn og Hjemster fremgaar.

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K2-K4K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F.
Kuglelejer. .^7*
W
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Eneforhandler for

-»-ALBIN
Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

»BRIT ANN IA«

direkte omstyrbar.
Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.

§ 8.
Det er forbudt Skibe eller Fartøjer, der er
bestemt til udenlandsk Havn, udenfor Havne
eller Anløbsbroer at tage Personer om Bord,
medmindre dette er nødvendigt for at af
værge Søulykker eller komme nødstedte
Personer til Hjælp.

§ 9.
Ethvert Fartøj er pligtigt at efterkomme de
Anvisninger og Paabud, der gives af Told
væsenets Patruljebaade, af danske Orlogs- og
Bevogtningsskibe eller af Politiet. Tegn til at
stoppe vil af Søværnets Skibe blive givet
ved internationalt Signalflag »K« og med
§ 6.
Dampfløjte eller Sirene ved Afgivelse af
Det er forbudt Skibe eller Fartøjer uden
Signalbogstavet »K« (lang-kort-lang Tone).
lovligt Ærinde at anløbe eller paa anden
Undladelse af at stoppe kan medføre Be
Maade søge Forbindelse med tyske Skibe.
skydning af det paagældende Fartøj.
§ 7.
Intet Skib eller Fartøj maa afsejle fra dansk
til udenlandsk Havn, forinden der af Politiet
paa Afsejlingsstedet efter forudgaaende Un
dersøgelse af Skibet er meddelt skriftlig Til
ladelse til Afsejlingen.
Føreren af ethvert Skib eller Fartøj, der
fra udenlandsk Havn ankommer til dansk
Havn, skal straks efter Ankomsten foretage
Anmeldelse til det stedlige Politi.
Foranstaaende Bestemmelser finder dog
ikke Anvendelse paa Passagerskibe i fast
Rutefart. For saa vidt angaar LYSTSEJLADS
vil Sejlads til fremmed Havn derhos ikke
kunne ske, medmindre der undtagelsesvis af
Rigspolitichefen meddeles særlig Tilladelse
dertil, jfr. §§ 2 og 11.

§ 10.
De i Medfør af nærværende Bekendt
gørelse udfærdigede særlige Sejltilladelser
skal altid medføres under Sejladsen og paa
Forlangende forevises for Toldvæsenets eller
Søværnets Skibe eller for Politiet.

Gunnar 3cn$en
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg a£ alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.
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§ 11.
Rigspolitichefen kan efter Forhandling med
Chefen for vedkommende Marinedistrikt i
enkelte Tilfælde, hvor særlige Omstændig
Angaaende Navne til Juniorbaade har jeg
heder kan begrunde det, gør Undtagelse fra
et lille Forslag, hvad om vi kaldte dem
de ved denne Bekendtgørelse gjorte Ind
Maanedernes Navne eller Stjernernes Navne,
skrænkninger i Adgangen til Sejlads.
eller jeg ved ikke om man skal have Konge
husets Tilladelse til at kalde dem Christian
§ 12.
Overtrædelse af de i denne Bekendt I, Christian II o. s. v., ligeledes er der Sø
gørelse indeholdte Bestemmelser straffes med neltenes Navne: Niels Juel, Peder Skram
Bent Kure Nielsen.
Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, for med flere.
jaa vidt højere Straf ikke maatte være for
skyldt efter den øvrige Lovgivning.
Skibe eller Fartøjer, der har været benyttet
til Sejlads i Strid med denne Bekendtgørelse,
vil i Medfør af Straffelovens § 11 kunne ind
drages til Fordel for Statskassen.

UanUuccenctH

Gunner Andersen: Mastebeslag — A. Han
sen: Fortøjningsender.
Endvidere er der solgt overskydende Ma
terialer for ialt 66,79 Kr.
Udgifter:

2 Stk. Bomme
2 Stk. Master
6 Karbinhager
15 Sejlslæder
Tagbjælker
Syløn, Sejl
Vantskruer
Træ Bundstokke
Dæksbrædder
Dæksbjælker
Rundliste
Gaffelsejl
Skruer og Søm
§ 13.
Skærearbejde
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.
Bidrag til Junioorbaadene strømmer stadig Liste
Fra samme Tidspunkt ophæves Bekendt
ind, denne bringer vi:
gørelse Nr. 290 af 21. Juni 1945.

40,70
38,50
15,90
8,25
19,00
109,00
25,00
39,45
66,00
39,36
25,00
300,00
50,92
14,00
2,55

BIDRflGSLISTE
TIL JUniORBflfiDEnE

almindelig S?
Chr. Petersen »Per«
J. P. Raundorf
Justitsministeriet, den 16. Maj 1946.

Hvilket herved
Kundskab.

bringes

til

A. L. H. Elmquist.
/E. Andersen.

Bygningen af

luniORburdede

Som Medlemmerne vil have bemærket, er
Bygningen paa de 2 Juniorbaade gaaet lidt
1 Staa p. t. Det skyldes, at d'Hrr. Baadebyggere for en Tid har maattet arbejde med
deres egne Fartøjer, og saa er det jo ogsaa
Sæson og der skal sejles. Men vi haaber da
at se vore gode Medlemmer afslutte Arbej
det for den gode Sags Skyld, naar først vi
kommer lidt længere frem. Det var maaske
ogsaa nærliggende og høre her, om der ikke
skulde være et eller flere Medlemmer, som
ku' tænke sig at gi' et lille Nap. Vor Sejlads
chef Svend Aage gaar og sukker for at finde
et Offer, han mangler jo ogsaa haardt de
Fartøjer. Vi sejler p. t. med 40 Elever paa
Sejlerskolen og har 25 paa Ventelisten, og
2 nye Fartøjer med 3 i hver i 5 Dage, det
kunde give Plads til 30 nye Elever.
Dog er vi saa smaat begyndt at indstille
os paa, at det maa vente til næste Sæson,
for det skal jo selvfølgelig først og fremmest
være noget godt vi faar bygget, men altsaa
alligevel, hvis der var et Par raske Fagfolk,
der ku' gi' den en Par Timer af og til.
Reporter.

lait

Ialt

10,00 Tidligere Udgifter
10,00
20,00
Solgt Materiale
40,00

793,63
1385,57

Ialt

2179,20
66,79

2112,41
Endvideere har Dørge givet os Klyver — Udgifter pr. 24. Maj 1946 ialt
Tiligren har foræret os 1 Bosch Magnet, 6
Til Slut vil jeg takke alle Bidragyderne
polet, 1 Dynamo, 1 Startmotor, som skal for Bidrag saavel Penge som Materialer.
sælges til Fordel for Juniorbaadene. Saa byd
S. A. Larsen.
bare, de kan ses hos Henry Bergmark. —
Endvidere har vi modtaget igennem Prokurist
Sander 16 kg Malervarer fra Fabrikant Aage
Weihe — 1 Anker med Kæde, Jønson —
H. Madsen: 1 Redningskrans — Anker Pe
tersen en Redningskrans — P. Olsen: Wire
og Tovværk til en Baad — Boe Hansen og

TOU

uæclcålcuiULU

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
SICILIENSGADE 7
YACHT

SERVICE

udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.
• Se Udstillingen i Malerudsalget.

Ogsaa vort Tovværkskursus er nu afsluttet.
Det kom i Gang under store Vanskeligheder
for sent paa Sæsonen, man kunde ikke rigtig
finde Læreren.
Saa fandt vi Rigger Hans Hansen, popu
lært kaldet Hans Sømand, og jeg skal love
for at det var et Emne; en Slags Konkurrent
til vor Navigationslærer. Hans kom, saa og
sejrede, han fyldte hele Klubhuset med sin
Menighed som en anden Vækkelsesprædi
kant. Om der blev arbejdet? Det kan I tro.
I Løbet af faa Aftener var hele Holdet i fuld
Sving med de sværeste Splejsninger og Knu
der. Ved den afsluttende Prøve mødte Hans
frem med henimod 40 Elever, der alle kunde
deres Kram, lige fra Øje- til Langsplejs. Og
vi troede ikke, der var Interesse for Tov
værkskursus! Hvis Hans Hansen leder vort
Kursus til næste Aar, og det gør han! Og det
bliver paa et mere passende Tidspunkt, saa
spaar jeg, at vi maa leje K. B. Hallen!
Red.

I Sommerhalvaaret træffes Kassereren
KUN i Klubhuset.

SIDE 4
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Af
SK0LEI1S den første Juniorbaads
Søndag den 28. April afholdtes Eksamen
for Sejlerskolens Elever i Navigation.
Som Censorer var mødt en Repræsentant
fra Københavns Navigationsskole samt fra
Foreningen Formanden Akilles Jensen og
Redaktøren Sv. Aa. Rasmussen.
Vor udmærkede Navigationslærer Styr
mand Bendtsen har rigtig haft travlt paa det
sidste. Foruden den større Kystskipperprøve,
hvor hans Elever nu var færdige, mødte han
op her med et særdeles pænt Hold Naviga
tører paa 16 Mand, undskyld de 8 var nu
Damer, og det skal siges, at Damernes Gen
nemsnit laa mere end 25 pCt. over Herrernes.
Bendtsen fremførte med stor Rutine sine
dresserede Elever, og det fremgik af Repræ
sentanten fra Københavns Navigationsskole,
at han var tilfreds med den Undervisning og
de Kundskaber, der lagdes for Dagen.
Sundby Sejl-Forening er baade glade og
stolte hver Gang Styrmand Bendtsen sender
et nyt Hold ud for at repræsentere vor Stan
der. De rigtige Sejlere er: Dagmar Chri
stensen — Grethe Frederiksen — Tove Fre
deriksen — C. Boe Hansen — Preben Holm
lund — Birthe Skov Jørgensen — Ebba Skov
Jørgensen — Hans C. Larsen — Else Mad
sen — Rigmor Madsen — Bent K. Nielsen
— Thorkild Nielsen — Ole Olsen — Paul
B. Pedersen — Esther Rasmussen og Axel
Miltoft.
Efter Eksamineringen havde Eleverne ar
rangeret en smuk lille Fest for deres popu
lære Lærer, hvortil man blandt andet havde
forfattet en Sang, — jeg nupper et Par af
Versene:

Historie

Vivi-Olsen og Lorentzen gjorde
den største Indsats.

NR. 6

Kap s ej I « ds nu mr e og
Mærher i Sejlet
Vi anmoder atter vore Medlemmer, som
fører Mærker i Sejlet, om at disse skal være
de af Foreningen anrkendte. Nye Numre ud
stedes hos vor Kapsejladschef.
Følgende Numre er optaget og føres af:
S. s. 1 — S. S. F. 1
s. s. 2 — reserveret
s. s. 3 - Laila
s. s. 4 — Marianne
s. s. 5 — Argo
s. s. 8
Thahia
s. s. 1! - Marie
s. s. 14 - Katia
s. s. 15 — Basta
s. s. 16 — Nutte
s. s. 18 - Lise
s. s. 21 — Let
s. s. 22 - Plaisir
s. s. 25 — Moster
s. s. 30 — Vivi
s. s. 50 — Star
s. s. 53 - Tut
Kapsejladsudvalget.

Vigtig Meddelelse

Kølen var klar.

Da der kan forventes en
Del Arrangementer og
Smaature i den kommende
Tid maa Medlemmerne
følge alle Opslag i Tavlen
ved Broen . . • Bladet
kan ikke naa at faa det
liele med . . .

Her Sundby Sejlklubs »Lemmer«
har Skolebænken slidt,
vi Glædens Harpe stemmer,
vi har det drevet vidt.
Nu er Eksamen sluttet,
men vi har Kundskabstørst,
hej kom faldera, Hurra,
vi drikker derfor først.
Vort Vid vi nu fordøjer
paa Sømandskunst ej dum,
vi glade Sundet pløjer
og elsker Bølgens Skum.
Vi kender alt om Pejling
om Blinkfyr og Kompas,
hej kom faldera, Hurra,
og om hvor mange Glas.
Til Slut er der kun tilbage at byde Jer
Opklædningen begyndte.
velkommen i de fornemme Navigatørers
Rækker og minde Jer om, at Afslutningen
bør blive Kystskippereksamen.
Red.
AAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Kongens
i Nytorv 6,

København K
TeltC. *93«
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NR. 6

tester er sjældne til Aftenmatcherne, hvad
de forhaabentlig ogsaa bliver i Fremtiden,
vel at mærke kun hvis Sejladsen er saa fair,
at den ikke kan give Anledning til Protester.
Paa et Møde mellem de københavnske Ved grov Tilsidesættelse af Reglerne skal der
Sejlklubber er det blevet vedtaget at afholde protesteres, saaledes at Aftenmatcherne ogsaa
3 Fælleskapsejladser i Sæsonen 1946, de bliver en Træning i fair Sejlads.
planlagte aabne Sejladser bortfalder saaledes
Kapsejladsudvalget.
for de københavnske Klubber.

Kapsejlads

SIDE 5

FARVER - LAKKER
INTERNATIONAL FARVEFABRIK
(HOLZAPFEL) A-S
ØRESUNDSVEJ 141
Tlf. C. 5601 - Amg.1483

1. Fælleskapsejlads:
Søndag d. 16. Juni ved Skovshoved.
2. Fælleskapsejlads:
Søndag den 11. August ved Dragør.
3. Fælleskapsejlads:
Søndag den 1. Sept. ved Tuborg Havn.
Indskud: 12 Kr. Som Løbspræmier vil der
udelukkende blive uddelt tretaarnet Sølv.
Af Sæsonens vigtigste Begivenheder skal
Naar dette læses er der kun faa Dage igen
nævnes:
til Pinse, hvor Foreningens store aarlige
29.—30. Juni: Distancesejlads Helsingør— Fællestur skal startes.
Holbæk og Holbæks Jubilæumssejlads Orø
Medlemmerne er jo gennem Opslag og
rundt.
Tegningslister blevet underrettet om Begiven
hederne, men for dem, som skal med i sid
6.—14. Juli: Jyllandsugen.
ste Øjeblik, skal vi alligevel gennemgaa Pro
18.—21. Juli: Svensk Øresundsuge, Hel
grammet.
singborg, Landskrona og Malmø.
Starten foregaar fra S. S. F. Lørdag, alt
Den danske Deltagelse i den svenske Øre efter den Tid man kan slippe af Sted, jo før,
sundsuge er begrænset til 45 Fartøjer, skulde jo bedre.
flere blive tilmeldt, Kommer Klassebaade
Maalet er Helsingør Lystbaadehavn (Grøn
først i Betragtning, og dernæst NL-Fartøjer nehave) — (lige rundt om Hjørnet af Kron
kendt fra Kapsejladsbanerne.
borg og ind til venstre).
I Forbindelse med Pinseturen vil der blive
Turen er tilrettelagt .af de københavnske
Lejlighed til at sejle Kapsejlads, idet Hel Sejlklubber i Fællesskab, med et stort om
singør Amatør Sejlklub afholder Kapsejlads fattende og festligt Program. Vi har regnet
Søndag den 9. Juni.
med, at Motorbaadene naar at komme med,
Aftenmatcherne begyndte som bekendt og i saa Tilfælde vil der blive ca. 400 Far
Onsdag den 29. Maj, i Lighed med de øvrige tøjer som Deltager fra samtlige Klubber. —
Sundklubber har S. S. F. sat Indskuddet op Havnefogeden har da ogsaa meddelt os, at
til 3 Kr. Dette staar i Forbindelse med, a* begge Havnene i Grønnehave (Fiskeri- og
Sundklubberne har vedtaget atter at uddele Lysthavn) stilles til Københavnernes RaadigSølvpræmier til Aftenmatcherne.
hed.
Husk at Yacht Flaget ikke maa føres under
Sejladsen, men først maa sættes ved Fuld
Programmet:
førelse eller Opgivelse af Sejladsen. I Til
Lørdag Eftermiddag og Nat er vist reser
fælde af Protest sættes Flaget i Vantet. Proveret Ankomst og private Modtagelsesfester.

Kl. 18,30: Stort fælles Kaffebord for alle
Turens Deltagere. Prisen ca. 1,50 Kr.
(Der vil blive nogen Underholdning
ved Kaffebordet).
Kl. ca. 20: Det store Sejlerbal begynder og
det varer til?
(Der forsøges paa at bevæge Værten
og Personale til at holde længe a^bent)
Mandag er forbeholdt Hjemturen og Pleje
af de tunge Hoveder. Sejladsudvalget har
imidlertid ikke ladet denne enestaaende Lej
lighed til en Distancesejlads være ubenyttet,
idet der Kl. 10 startes til Sejladsen for ind
tegnede Fartøjer, Helsingør — S. S. F:
Alt dette har Festudvalget ordnet og til
rettelagt, selvsagt under en hel Del Besvær,
til Gengæld beder vi nu Deltagerne i egen
Interesse indtegne sig paa de i Klubhuset
ophængte Lister. Jo før vi kender det sam
lede Deltagerantal, jo før kan vi gøre Krav
om Varer og Betjening, og jo bedre bli'r det
for dig!
I Klubhuset ophænges Tegningslisten for:
Deltagere i Turen, Fartøj, Størrelse, Af
gang af Hensyn til evt. Opsamling af Motorbaad.

Deltagere i Helsingørs Kapsejlads (slutter
Søndag Kl. 9: Store Børnekonkurrencer,
1. Juni).
Æggeløb — Torvtrækning o. s. v.

OH!
Jeg har Malervarer til Jer alle. Rigtige
Fernisfarver, Mønje o. s. v. Rengørings
materialer har jeg ogsaa i Aar.
Kom og se paa Varerne.
Tovværk og Beslag.

DET NYE MALERUDSALG

Deltageere i Spisningen.
(Far gaar med Børnene, medens Mor gør
Frokosten klar).
Listerne nedtages Grundlovsdagen 5. Juni.
Kl. 10: Helsingør store aabne Pinsesejlads
Umiddelbart før Afgang kan hentes et
starter.
Program i Klubhuset.
Kl. 12: reserveret den private Pinsefrokost.
Det er Sejlklubberne: Kastrup, Sundby,
Kl. 14: Tovtrækningsturnering. (Hver Klub Sundet, Øst og Frem som deltager, og med
stiller et Hold paa 12 Mand).
evt. Tilrejsende og Besætninger skal vi let
Kl. 14: Damernes Haandboldturnering. — komme op paa 800 Deltagere.
Vi opfordrer endnu en Gang Medlemmer
(Hver Klub stiller et Hold paa 7 Damer).
ne
til at deltage, det kan ikke blive andet
Kl. 17: Fællesspisning for evt. indtegnede.
Der serveres Kylling og Ostemad for end en fornøjelig Oplevelse. En hel Havn
7,50 Kr. Tegning er bindende og slut fuld af Lystfartøjer med brogede Flag —
ter 5. Juni. — Uden forud Indtegning glade Mennesker — og forhaabentlig blank
er Deltagelse i Spisningen under de Pinsesol.
nuværende Forsyningsforhold umuligt.

Vel mødt i Helsingør.

Red.
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HUN!
En af vore Klubkammerater har fundet
følgende morsomme Begrundelse for at man
sætter Fartøjet i Hunkøn, vi siger jo alle
»hun« om Baaden:
Fordi den ligesom
Magten fra Manden.

Kvinden ofte tager

Fordi den ligesom Kvinden ikke taaler
Overlast.
Fordi den ligesom Kvinden ikke kan
»klare Pynten« uden en Mands Hjælp.
Fordi den ligesom Kvinden skifter Navn,
naar den skifter Ejer.

Hjælp os!
Bestyrelse og Havneudvalg vil gerne efter
komme de mange Henvendelser fra Medlem
merne om at fjerne de mange uvedkommen
de, der færdes i Havnen. Navnlig optræder
der nogle Drengebander, som optræder i
Joller og lignende, eller bruger vort Havne
indløb til Badeplads, til Fare for dem selv
og Sejladsen; men Opgaven er kun mulig,
saafremt vi alle er med. Tag jer selv af jeres
Besøgende, (Drengene paastaar og har altid
en Bekendt at henvise til), og ser I nogen
»løse« gaa rundt, saa spørg hvor de hører
til. Det gælder om, at man faar Indtryk af,
at der er Opsigt med Børnenes Færden.
Bestyrelsen.

V

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isa\TT _
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1.& 3.Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

»Klohhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

En Sejlbaad kan synke dybt ligesom
Kvinden.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJtJWWtAAAAAfWWVtAAIVtAAAAAfl
Fordi der hales ind paa Skøderne i daarligt Vejr.
Fordi den har været Skyld i Mændenes
Undergang.
Fordi det koster mere at vedligeholde
Rigningen end Skroget.
Fordi Sejlbaaden ligesom en Kvinde skal
have pyntet Skroget, før den gaar paa Fart.
Fordi den vugger.

Motorbaadskonkurrence
Søndag den 23. Juni (St. Hansaften) arran
geres Præmiekonkurrence for Motorbaade.
Angaaende Betingelser og Tegningsliste følg
Opslagstavlen ved Broen.
Kapsejladsudvalget.

Fordi den ligesom Kvinden ikke kan und tAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAJUWMWWWWWtArøVMWIrøW
være Besætning.
Fordi en Sejlbaad ligesom Kvinden bør
have en Mand til at styre sig.

St. Hansaften, 23. Juni, er en Søndag i Aar
og Festudvalget har benyttet Lejligheden til
at gøre Rammerne lidt festligere. Klubhuset
illumineres og der bliver Musik, Dans og
Baal. — Vi opfordrer Medlemmerne til at
arrangere Dagen som en Familie-Havnefest
med Illumination af Fartøjet, Fyrværkeri og
Harmonikamusik — lad os faa en rigtig hyg
gelig Aften i Havnen.

Festudvalget.

AAAAAAAAAAAAAAAAA£\AAAA«VA/V\AAAAAAAAAA/VAAAAAAAAAAA/W\AAAAAft

Benzin og Petroleum
Sejlerskolens Lærere i 1945:
Sejladschef Sv. Aa. Larsen — Hasse

Skemaer udleveres hos Henry
lAAAAAAAAAAAAAA/WAAAAAAAA/XAAAA/WtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/WU

»Vivi«-01sen — Carlsen —Carl Hansen.

Foreningens lukkede Sejlads

FLASKER . . . ØL

Søndag den 30. Juni

Vi kan ikke mere faa hele vor Ration fra UWWlAAAAAAAIWIAAAAAA/WVIAAItAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/IAAAAA#
Bryggerierne, fordi vi mangler Flasker.
Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Skænk os nogle af alle de Flasker I har
Ansvarhavende Redaktør:
I Sommerhalvaaret træffes Kassereren
liggende i Fartøj og Skab, eller kom og
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
KUN i Klubbus.
indløs Panten.
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri -Hallandsgade 11 — S.
Marketenderiudvalget.
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F O R Rachel
Ved Standerhejsningen udtalte vort Æres
medlem, at det var beundringsværdigt, at
Sejlsportsfolk — og i Særdeleshed Motorbaadsfolk — havde bevaret deres Interesse
for Sporten usvækket i alle de lange og
mørke Aar, hvor der i hvert Fald for de
sidstes Vedkommende slet ingen Lejlighed
havde været for at dyrke Sporten.
De Ord glædede mig oprigtigt.
For de viste, at ogsaa andre end aktive
Sejlsportsfolk havde bemærket, med hvilken
Kærlighed Sejlsportsfolk hænger ved deres
Baade og deres Sport, og med hvilken Omhu
de — trods de vanskelige Forhold m. H. t.
Vedligeholdelsesmaterialer — har passet
deres Fartøjer.
Men nu lysnede det jo.
Nu kunde vi igen komme ud og tumle os
paa Vandet, om end i begrænsede Omraader,
og selv Motorbaadsfolkene, der havde været
haardest ramte, kunde komme med nu, da
der var givet Tilsagn om Tildeling af Benzin.
Og saa var det i sidste Øjeblik ved at blive
syv Aar for Lea i Stedet for.
Handelsministeren, der formodentlig aldrig
har kendt Glæden ved Sejlsport, ikke har
tænkt paa, hvilket Fond af Sundhed Sejl
sporten skænker sine Udøvere, — en Sund
hed, der nationaløkonomisk betyder færre
Sygedage og bedre Arbejdskraft, — var lige
ved at forhindre Motorbaadsfolkene i at
komme ud ogsaa i Aar.
Heldigvis gik det ikke slet saa galt, selv
om de langvarige Forhandlinger resulterede
i godt og vel en Maaneds Afkortning af den
i Forvejen korte Sæson.
At Varefordelingsnævnet derefter foretog
en højst besynderlig og særdeles uretfærdig
Beregning af de tildelte Kvanta, kan man i
hvert Fald ikke laste Handelsministeren for,
og saa har man jo Lov at haabe, Fordelingen
bliver mere retfærdig næste Aar, eller bedre,
at Rationeringen til den Tid er ophørt.

klaRQøRinq
til feRietuR
Naa, men trods alt fik vi dog altsaa Mulig
hed for at komme lidt ud paa Vandet, Som
merferien staar for Døren, og mange har
travlt med at gøre klar til — om ikke Lang
tur, for det giver Tildelingerne i de fleste
Tilfælde ikke Mulighed for, — saa dog til
Ferieturen.
Og jeg kan levende forestille mig, hvor
ledes det gaar til, for jeg har selv gennemgaaet hele Registret.
Jeg erindrer tydeligt den første Gang, jeg
skulde paa Langtur. Et Par Maaneder i For
vejen udarbejdedes Lister over, hvad der var
nødvendigt at have med, hvad der kunde
tænkes at blive Brug for, og hvad det vilde
være rart at have med paa en saadan Tur.
Det blev en lang Liste.
Alt for lang en Liste.
For hvis alt det skulde stuves i Baaden,
vilde den om ikke ligefrem synke, saa dog
ikke have Plads til en selv, end sige da til
eventuelle andre Deltagere i Turen.
Saa blev Listen kritisk gennemgaaet. Mere
end Halvdelen blev strøget.
Derefter anskaffedes paa forskellig Vis de
Dele, der endnu stod tilbage, og efterhaanden voksede Bunken i betænkelig Grad og
var til Slut ved at fylde hele den ene Stue.
Jeg rev mig i Haaret! Hvordan skulde jeg
dog faa Plads til alt det i min lille Baad?
Der var ikke andet for end resolut at
reducere Lageret til det absolut nødvendige.
Og det hjalp.
Men nu var jeg rigtignok ogsaa kommet
ned til ca. 10 pCt. af, hvad der oprindelig
stod paa Listen. Og denne kom da til at se
omtrent saaledes ud:

Ur, Barometer, Lommelampe, Omdrej
ningstæller, Termometer for Kølevandsafgang. Evt. Radio.
Motor:
Petroleum, Benzin, Smøreolie, Konsistens
fedt, Stævnrørsfedt, nødvend^e Reservepak
ninger.
Baadtilbehør:
3 Stk. Fortøjningsender, 1 Stk. Tovværk,
1 Kasteline, 1 Ankerline (smækker), 1 Anker
line (svær), Fendere, 2 Sidelanterner, 1 Top
lanterne, 1 Ankerlanterne, Kompaslampe,
Projektør, 1 Dræg, 1 Flag, 1 Stander, 1 Ild
slukker m. Vædske, 1 Dunk Pletvand (for
Rensning af Landgangstøj).
Kabysudstyr:

1 Primus, Sprit, Petroleum, Rensenaale,
Tallerkner, Glas-, Kopper, Teskeer, Spise
skeer, Gafler, Bordknive, Brødkniv, Træske,
Vandkedel, Kasseroller, Stegepande, Kaffe
kande, Theæg, diverse Daaser og Glas med
Skruelaag, Sæbe, Soda, Viskestykker, Spækkebrædt, Termoflaske og Tændstikker.
Og endnu en meget vigtig Ting: Toilet
papir.
Proviant i passende Mængder efter ens
personlige Smag og mindst dobbelt saa me
get, som beregnet til Rejsens Varighed.
Listen sluttedes af med mit personlige Ud
styr af Tøj, Barbergrejer, Lommekniv o. s. v.,
men da dette er ganske individuelt i de en
kelte Tilfælde, kan det næppe have Interesse
i denne Artikel.
Men nu staar Ferien som sagt for Døren,
og efter 3 Maaneders haardt Slid med Istandgøreise af Baaden og Eftersyn og Installering
af Maskineriet glæder jeg mig voldsomt til
en 3 Ugers Ferietur paa begrænset Brænd
stof og i begrænset Sejlomraade.
Og til at vende hjem med en Ryg, der er
krum og stiv af at kravle rundt under det
lave Dæk i en alt for lille Baad og øm af en
saakaldt Hvile paa et smalt, haardt og umage
ligt Leje.
Navigation:
Det er nemlig Lystsejlads, at I ved det!
Kompas, Søkort, Havnelodsen, Trekant,
Og saa føles det, at komme ind i de vante
Linial og Passer, Skibspapirer, Logbog. Plus Folder og det regelmæssige Dagligliv, først
rigtigt som en ren Velsignelse.
Landkort for Fodture i Land.
Instrumenter:

G. Østergaard.
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Borgmester P. Hedebol. Medlemmerne vil
sikkert ogsaa synes, at dette er en god Idé,
at de unge i Klubben paa denne Maade min
des om de Mænd, der har haft Betydning
for Udviklingen i S. S. F.
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Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR

No. 1
V

Type K 2 - K 4 K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F.
Kuglelejer.

J

Set. Hans Aften kunde vor energiske
Sejladschef saa melde den første Juniorbaad
klar til Søsætning.
Sv. Aa. Larsen har haft mange Spekula
tioner og megen Tid har han brugt for denne
Sag. Formanden berørte da ogsaa Sv. Aages
Ildhu ved en lille Tale umiddelbart før Sø
sætningen.

Eneforhandler for

ALBIN

4 HK

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

BRITANNIA«

direkte omstyrbar.

Formanden holdt en Tale.

Nu venter vi altsaa paa at se »Ludvig«,
»Lauritz« og »Kristian«.

Ludvig Henriksen døbte »Peder«.

Vor tidligere Formand, nu Æresmedlem,
Depotmester ved Brandvæsenet Ludvig Hen
riksen døbte vor første Juniorbaad, idet han
udtalte alle gode Ønsker for dens Fremtid.
Der har været indbudt til Navnekonkur
rence, og Medlemmerne har haft Lejlighed
til at følge de forskellige Forslag. Imidlertid
fandt Udvalget, at der manglede nogen Til
slutning til Foreningen i det indkomne, og
man enedes om at døbe vore Juniorbaade
med Æresmedlemmernes Fornavn.
Den første Baad kom saaledes til at bære
Navnet »Peder« efter vort Æresmedlem, fhv.

a

Der var stor Tilfredshed hos Medlemmerne
over det smukke Arbejde, som var udført
ved »Peder«, og vi haaber, at Olsen, Lorent
zen, Hans Hansen, og hvad de hed, alle det
første Barns Fædre, vil fortsætte eller bedre
endnu, at deres Indsats skulde faa andre til
at træde til, saaledes at der ku' blive endnu
mere Fart i Byggeriet. Behovet for disse Far
tøjer er meget stort. Der er allerede indtegnet
25 Juniorer til den første Baad, og det kan
jo slet ikke blive til noget ordentlig, altsaa
paa m;d Vanten igen, Sv. Aa. Larsen, og
Lykke og Held med «Peder».
Red.

ERIK WIESE
Isenkram - Køkkenudstyr
Glas og Porcelæn
Holmbladsgade 90
Telf. Amager 7852

Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.

artøjsorsikringen
Paa Trods af gentagne Opfordringer, og i
Strid med Foreningens Love, er der adskil
lige Fartøjsejere, som endnu ikke har betalt
deres Brandforsikring.
Imidlertid er Tidsfristen udløbet og vi gør
her opmærksom paa, at Medlemmer, der ikke
har betalt for Forsikringen, ingen Krav kan
gøre gældende, saafremt nogen Skade
skulde ske, de er saaledes slettet paa den
Liste vi har over Forsikringstagere i S. S. F.
Fartøjsejere, som efter dette skulde kom
me paa andre Tanker, maa selv henvende sig
til et Selskab og tegne en Forsikring.
Det var maaske paa sin Plads her at med
dele vore Erfaringer i Forsikringsspørgsmaalet. Der er stor Uvilje hos Medlemmerne
mod at betale denne Forsikring, Kassereren
har evigt Vrøvl med at inddrive Pengene.
Det bliver ikke dyrere, dersom man gaar
bort fra det kollektive System vi har nu, og
hver Fartøjsejer tegner Forsikring efter Øn
ske; maaske det var en Overvejelse værd at
prøve det.
Bestyrelsen.

Gunnar Jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service

Baadklmker — Plader
Kauser — Tovværk — Staalwire

Køb og Salg af alt Yachttilbehør

Aarer og Aaregafler
»Peder« straalende i al sin Glans.

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 94-M.
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Udvalget henleder Kapsejlernes Opmærk
somhed paa, at Indskud til Aftenmatchen nu
er Kr. 1,50.
Indskudet 3 Kr., var som bekendt indført
i Aar, fordi man ikke ønskede tidligere Aars
kedelige Præmier.
Aftenmatcherne vil saa for Resten af Sæso
nen arrangeres som Pointsejlads, saaledes at
man samler Point sammen og ved Sæsonens
Afslutning arrangeres en Fest, hvor en sam
let Præmieuddeling foretages.
Denne Ændring er fremkommet efter et
Ønske af Flertallet, og da vi ønsker saa stor
Deltagelse i Sejladsen som muligt, haaber vi
at dette vil føre til, at alle opmaalte Fartøjer
deltager i Onsdagssejladsen.
Sommerferiemaaneden Juli er jo det store
Spørgsmaal: Kan Aftenmatchen gennem
føres? Vi har besluttet at opsætte Tegnings
listerne som sædvanlig, men tager det For
behold, at saafremt Deltagelsen ikke er stor
nok i denne Periode atiyser vi.
Husk Fællessejladsen for de københavnske
Klubber ved Dragør Søndag den 11. August.
Vi beder paa Foreningens Vegne om stor,
stor Tilslutning. Sejladsen er jo lagt herude
af H. t. Amagerklubberne og S. S. F. ønsker
at vise, det ikke er Motorbaade alene vi har,
men en stor og konkurrencedygtig Sejlerflaade.
Den 11. August skal vi alle til Dragør, —
Motorbaadene tager med som »Moderskibfe«
haaber vi.
Kapsejladsudvalget.

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
SICILIENSGADE 7
SUNDBY 4381
YACHT SERVICE
udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.

/ Ti I 71 / /
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Udflugten til Helsingør i Forbindelse med
de mange andre københavnske Sejlklubber
blev jo ikke det helt store. Vejrguderne var
os imod.
Sejlsport er en dejlig Drik, sa' Peder Olsen.
Rent sejlsportsmæssig er der ingen, der kan
klage, navnlig Hjemturen var vist en Op
Aftenfesten gik helt godt, mægtig Stem
levelse for de fleste Deltagere. — Smilende
Øresund, blaanende Øresund o. s. v. Jo Tak, ning. Stort Bal. Ungerne fik med lidt Hum
bug-Konkurrence deres Præmier og de voks
der var det hele, men paa Højkant.
ne fik danset sig trætte. Festudvalget havde
sikret sig Etablissementet hele Natten, men
der skete det morsomme, at man ikke kunde
oparbejde en tilstrækkelig Tilslutning for en
Ekstratime, hvorfor man kunde afslutte ved
12-Tiden.
Mandagen oprandt saa i stiv Sydvesten,
høj Sø og Kryds hele Vejen hjem.
Motorbaadene, som var med, særlig fra os
i Sundby, havde ogsaa en begivenhedsrig
Hjemtur.
Alt i alt maa vi vel sige Tak til de Klub
kammerater i de forskellige Sejlforeninger,
Der var Liv i Helsingør Nordhavn.
som havde tilrettelagt Turen, og haaber, at
de ikke paa Grund af Vejret har mistet
Lørdagen tegnede fint fint, gode Udsigter, Lysten til at prøve en anden Gang. For Sej
ogsaa fra Meteorologisk Institut, men det lerne var Turen en Oplevelse og med en lille
holdt ikke.
Smule bedre Vejr var det blevet en meget
Søndagen oprandt i silende Regn. Alle stor Sukces.
Reporter.
Forsøg paa at faa Børnekonkurrencerne gen
nemført druknede i Regn. — Bedre — meget
I Sommerhalvaaret træffes Kassereren
bedre gik det med de voksnes Frokost. Der
KUN i Klubhuset.
var Tid nok og det blev gjort grundigt.

Ellers gik Dagen vel for de fleste med
Besøg og Genvisit, Stemningen var høj over
alt, hvor den beklemte .Festkomité foretog
Stikprøver. Sejlsportsfolk er nu et herligt
Folkefærd at arrangere Fester for, tænk bare
om det havde været en hvilken som helst
anden Sportsgren, der var mødt frem i Tusin
detal i det Vejr, sikken en Fiasko, og saa her.
— Vejret, blev der spøgende sagt, hvad er
der i Vejen med det, det regner jo som det
plejer, bare nu Vinden holder, saa vi kan faa
et rask Kryds hjem, saa er det da en ganske
vidunderlig Tur.

Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.

BENKLÆDER
til DAMER og HERRER
heluldne, engelske, marineblaa Ben
klæder med Stiklommer og Baglomme
med Knap, syet i fineste Forarbejd
ning efter Maal:

KP. 59,SO
(5 Mærker og Textilkort forevises).
Nærmere Besked angaaende Maaltagning, Levering m. m. ØBRO 8980.
Sejlsportsweaters med Rullekrave, hel
uldne, marineblaa Kr. 48,00 (4 Mrk.)
Sokker, engelske, heluldne, marineblaa
kort Facon Kr. 3,70 (1 Sokkemærke:
K. 3 — K. 4 — K. 5)

GRAND P R I X

• Se Udstillingen i Malerudsalget.
Formanden og hans Hund venter paa Mad.

pr. t. Lindenovsgade 7, 1.
ØBRO 8980.
Linie 3, 9 — S. Tog St. Nordhavn.
Lukket fra den 14. til den 28. Juli
paa Grund af Ferie.
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Broen over Slæbestedet til den søndre
Plads er nu lagt paa Plads og aflaaset, efter
en langvarig og indtrængende Henstilling fra
Som det vil være de fleste Medlemmer be »Beboerne« syd for Broen. Medlemmer, som
kendt fra Dagspressen, startede fornylig 3 skal benytte Slæbestedet, kan afhente Nøg
af Sundby Sejl-Foreninges gamle Medlem len hos Pladsmanden formedelst et Deposi
tum af en Daler.
mer paa en Jordomsejling.

under sundbys stander

NR. 7

Rydning af Molerne
I Forbindelse med Pladsens Rydning har
det vist sig nødvendigt i Aar at foretage en
Generalrengøring langs Broer og Moler. —
Særlig Fartøjsejerne ved den søndre Mole
bør kikke lidt paa deres Omgivelser, de har
efterhaanden flyttet hele Baadepladsen med
ud til Broerne og her flyder med alle mulige
Materialer. Det ser rodet og uordentlig ud,
hvorfor vi maa anmode om, at alt løst omgaaende fjernes. Den 15. Juli kører vi rundt
med en Vogn og opsamler alt der ligger og
flyder langs Broerne, saaledes at vi atter kan
faa en pæn, ren Havn.

Broen har altid givet Anledning til Ballade,
idet en Afbrydelse af Forbindelsen her med
den øvrige Havn, tvang alle Fartøjsejerne
syd for Broen ud paa Bjergbestigning, eller
Bagefter vil vi saa forsøge os frem, om det
i regnfuld Vejr over en sølet Plads, dersom
ikke
er muligt at planere lidt paa Vej og
de ønskede at besøge Klubhuset. Navnlig
i Følge med Besøgende var det ubehageligt Sti langs Bro og Plads.
og uretfærdigt mod de af vore Klubkamme
Havneudvalget.
rater, der laa syd for Broen. Det har da
heller ikke manglet paa Klager herover til
Bestyrelsen. Venlige Henstillinger har ikke
hjulpet stort, det vil man vel ha' erfaret, idet
Broen aldrig blev lagt ud, ja der har været
Medlemmer, som ikke vidste der var den
Bro, og som kom og krævede en Bro udlagt.

Fællestur
for Motorbaade

Nu prøver vi den nye Ordning til Glæde
for den halve Havns Beboere, og til kun 20
Sekunders Ulejlighed for de øvrige Medlem
mer. Reglen maa saa i Fremtiden være den,
at man altid lægger Broen paa Plads, ogsaa
medens man evt. vasker sit Fartøj i Bunden,
som sagt det er kun en ringe Ulejlighed og
man kan ikke forlange den halve Havn skal
vandre gennem Pløre og Pladder af bare
Begejstring over, at et Fartøj bli'r skruppet
i Bunden.

Søndag den 4. August arrangeres en Ud
flugt for Motorbaade til Køge eller Tryllevælde Badehotel, efter Turlederens Disposi
tioner.
Der startes fra S. S. F. Kl. 7 Morgen. Tur
leder er Formanden. Motorbaadsejerne op
fordres til at invitere Sejlere, som af en eller
anden Grund er uden Fartøj p. t. med paa
denne Tur.

Tegningsliste vil blive ophængt i Klub
huset. Der vil blive arrangeret Kaffebord
For en Havarist, som skal paa Land om- eller lign. i Forbindelse med Turen.
gaaende, har vi jo det nordre Slæbested. —
Bestyrelsen.
Men husk! Kun for en Havarist. Der gælder
jo den gamle Regel, at ingen Fartøjer maa
sættes op paa nordre Plads i selve Sæsonen.

Lederen af det hele, Sølvsmed Carl Niel
sen, i hvis Lystyacht »Nordkaperen« Færden
foregaar, var tidligere et meget virksomt
Medlem af S. S. F. Saaledes var Carl Nielsen
Fader til flere af vore Revyer. Carl Nielsen
Bestyrelsen.
var ogsaa med i S. S. F.s Bestyrelse i de
begivenhedsrige Aar, da den nye Havn blev
bygget, men da hans Forretning efterhaanden I JULI MAANED er følgende Bestyrelses
medlemmer paa Ferie: Formanden Akilvoksede og krævede alt, forlod Carl Nielsen
les Jensen samt Sv. Aa. Rasmussen og
os, og der har i nogle Aar været helt Ro om
Munch Jørgensen.
hans før saa kendte Navn i Sundby. Men
nu møder Carl altsaa op igen saa det batter,
Standeren skal Jorden rundt. Vi glæder os
til ved Lejlighed at kunne bringe Billeder og
SEJLSPORTSMÆND mødes nu i
nyt fra denne spændende Færd.
Foruden Carl Nielsen deltager to andre af
vore Klub-Kammerater Poul Larsen, 1. Elske
ren fra vore Revyer, videre Præsentation
unødvendig, samt Knud Larsen, som saa vidt
os bekendt er Turens 1. Navigatør.
Turens første Adresse er: L/Y »Nord
kaperen, poste restante, Funcal, Madeira.
Red.
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MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.

Kongens
Nytorv 6,

København K
Telf. C. *93t£

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.
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Aften Matcher
Onsdag den 29. Maj 1946. Vindstyrke: 0—3.
Fartøj

Pofca/er
Paa sidst afholdte Bestyrelsesmøde vedtog
man at udsætte 2 Pokaler for Tursejladser,
henholdsvis for Motorbaade og sejlførende
Fartøjer.
Det vedtoges straks at lade Meddelelsen
gaa videre til Medlemmerne, saaledes at Kon
kurrencen kunde begynde allerede i Sommer.
Reglerne for at deltage i Konkurrencen,
som hermed er udskrevet, er følgende:
1. Turen skal strække sig over mindst 6
Dage.
2. Der skal inden 1. November samme
Aar indsendes en Beretning om Turens
Forløb, evt. vedlagt Kortskitser og
Foto. Der lægges Vægt paa en journa
listisk Fremstilling af Oplevelser og
hændelser, ligesom Angivelse af gode
Anløbssteder, Ankerpladser etc. til
Gavn for andre Tursejlere.
3. For Motorbaade kræves endvidere et
Regnskab for Brændselsforbrug, Oplys
ning om Motorens HK og Fabrikat. —
Der ønskes Oplysning om eventuel
Skade paa Turen og hvorledes den er
afhjulpet.
Der konkurreres om 2 store smukke Sølv
pokaler, som skal vindes 3 Gange for at
blive Ejendom, endvidere modtager Vinderne
en gylden Stander med Ret til at føre samme
i den Sæson de er Indehaver a£ Pokalen.

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

1. Løb:
Bris

5,5

3—19—58

4—40

3—24—38

2. Løb:
Pinsessen
Marianne
Plaisir
Agri

6,6
5,4
5,3
4,9

Udgaaet
3—16—26
3—19—54
Udgaaet

7—04
4—26
4—07
2—52

3—20—52
3—24—01

1. Pr.
2. Pr.

3^4
2

5. Løb:
Vixi
Juron

5,0
5,0

4—09—36
4—12—57

3—11
3—11

4—12—47
4—16—08

1. Pr.

3^4
2

Jeg har Malervarer til Jer alle, Rigtige
Fernisfarver, Mønje o. s. v. Rengørings
materialer har jeg ogsaa i Aar.
Kom og se paa Varerne.
Tovværk og Beslag.

DET NYE MALERUDSALG

Points

Erik
Bris

4,0
3,7

4—51—55
4—45—33

0-00
"H —10

4—51—55
4—44—23

5. Løb:
Svova
Tovaritz
Bente

5,5
5,5
5,5

3—08—17
3—00—40
3—06—13

4-40
4—40
4—40

3—12—57
3—05—20
3—10—53

6. Løb:
Laila
Argo
Krabat

5,8
5,1
4,9

3—12—45
4—00—30
Udgaaet

5—22
3—30
2—52

3—18—07
4—04—00

1. Pr.

3^4
1

7. Løb:
Tabu
Luna

5,4
4,7

4—12—14
Udgaaet

4—26
2—20

4—16—40

1. Pr.

Vk

8. Løb:
Let
Dana
Adyg

4,4
4,1
4,0

Udgaaet
4—39—00
4—33—43

1—19
0—19
0—00

4—39—19
4—39—43

1. Pr.

4%
1

Sejltid

Respit

Præmietid

Præmie

Points

0-54—15

5—36

0-59-51

1. Pr.

3y*

Udgaaet

1—06—23
1-14-53
1-05-02

2. Pr.

2
2

1-14-53
1-01—23

8-42
5—17
4—58
3-39

1. Pr.

3 y*

0—59—17
1-05—50

3-58
3—58

1—03—15
1—09—48

1. Pr.

3y4
i

1. Pr.

3y*

1

4. Løb:

1. Pr.

1. Pr.

1
3^4
1
3%
1

Onsdag den 5. Juni 1946. Vindstyrke: 3—5.
Fartøj
1. Løb:
Star
Bris
2. Løb:
Prinsessen
Marianne
Plaisir
Apri

!

Præmie

3. Lob:
Vixi
Juran .......

Størr.

1-01-06

4. Løb:
Laila
Bente

6-32

5. Løb:
Tabu ......
Argo
Katja

1-04-15
1-03-55
1-05-43

5—17
4—21
3-39

1—09—32
1—09—22

i

6. Lob:
Dana
Adyg
Erik

1—32—33
Udgaaet
1—27—35

0—28

1-33-01

i

^-0—28

1-27—07

1-08-16

1

1. Pr.

3y 4
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Onsdag den 12. Juni 1946. Vindstyrke: 3—5.
Fartøj

*—

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

. Præmie

Points

7,2
5,5

1—11--21
1-12--30

10--06
5--36

1--21--27
1--18--06

1. Pr.

1
3%

5,4
5,3
5,0
4,9
4,4

1-17--46
1—17--03
1-17--36
1-19--01
1-21--44

5--17
4--58
3--58
3--39
1--43

1--23--03
1--22--01
1--21--34
1--22--40
1--23--27

5,5
5,5
5,5

1—12--52
1-15--46
1—15--44

5--36
5--36
5--36

1--18--28
1--21--22
1--21--20

5,8
5,1
4,9

1—17--07
1—18--56
1—22--10

6--32
4--21
3--39

1--23--39
1--23--17
1--25--49

1. Løb:
Star
Bris

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isa\s S F
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1 .& 3.Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

2. Løb:
Marianne
Plaisir
Vixi
Agri
Marie

2. Pr.
1. Pr.

3%

1. Pr.

1
1

1. Pr.

1
3%
1

4,4
4,7
4,1
4,0

1-27--18
1—24--58
1-27--27
1—28--40

1--43
2--52
0--28
0--00

1--29--01
1--27--50
1--27--55
1--28--40

1. Pr.
2. Pr.

4,6

1 — 15--15

2--29

1--17--44

1. Pr.

3%
2

A k t i v e :
E igermester Jens J. Chr. Jensen, Amagerbro
gade 106. — Kutter »Mariposa«.

Styrmand Oscar Anton Nielsen, Marsalavej
11. Rojolle uden Navn.
Fabriksarbejder Erik V. Holst, Struensegade
33. Kragejolle »Tryg«.

6. Løb:
Skjoldungen

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Æskearbejder Kristen Jepsen Kristensen, c/o
H. Hansen, Ryesgade 69 B. U. Baad.

5. Løb:
Let
Svanen
Dana
Adyg

i Simdfy Seflfocenma

3%

4. Løb:
Laila
Argo
Katja

Nye Medlemmer

1
1

3. Løb:
Eio
Tovaritz
Bente

1
3

3U

Repræsentant Rasmus N. P. Jensen, Agnete
vej 6, Motorbaad »Smut«.
Specialarbejder Hans K. Nielsen, Overgaden
o. V. 60 C. ? »Hans«.

Aften-Matchernes points

Gørtler Knud Andreasen, Woltersgade 2.
Uden Baad.

I Point for de hidtil afholdte Matcher
fører
nu »Argo« med 14 Points, derefter føl Radiotelegrafist Erik Birch, Rodosvej 3.
to
Uden Baad.
ger W-Baaden »Bris« med 13 Points, Kutte
Motorbaadssejladsen maatte jo aflyses paa
ren »Plaisir« har 10% Points og 5-Meteren Kleinsmed Benny E. Petersen, Parmagade 60.
Grund af manglende Tilslutning.
Kutter »Rio«.
»Vixi« har 10 Points.
Motorerne er jo ikke i Orden, og de fleste
Fiskeeksportør Poul A. Hansen, Grejsvej 10.
ønsker vel at spare paa Brændstof til Ferien,
Kragejolle »Pahgo«.
endelig er der jo et ikke ringe Krav fra den BEMÆRK! Tegningslisten til Aftenmatcher
Arbejdsmand
Vilhelm F. Holgersen, Egilskære Familie om Udflugter.
ne sluttes herefter Kl. 18,00. Der modtages
gade
64.
Uden Baad.
Vi haaber imidlertid at kunne arrangere et ikke Anmeldelse til Løbene efter dette Tids
Lærling
Knud
Langkow,
Drogdensgade 1. —
punkt,
og
Sejlerne
har
Ret
til
at
nedlægge
Løb senere med stor Tilslutning.
Pram, Navn?
Protest
mod
Deltagere,
som
ikke
har
været
Udvalget.
indtegnet i rette Tid.
Kørelærer Ejvind B. Hernø, Svend Vonvedsvej 15. Uden Baad.

oforbaadssejladsen

FARVER - LAKKER
INTERNATIONAL FARVEFABRIK
(HOLZAPFEL) A-S

ØRESUNDSVEJ 141
Tlf. C. 5601 - Amg.1483

»Klokhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Kystskippere
Atter i Aar har vi Fornøjelsen at kunne
anmelde 3 Sejlere til den eksklusive Forsam
ling af Kystskippere i Sundby. Denne Gang
er Tilgangen desværre ikke saa stor, i 1945
havde vi jo en Tilgang paa 7 Kystskippere,
medens vi i Aar maa nøjes med 3.
De tre nye Kystskippere er: Fru Hansen,
Mogens Beck og Svend Aa. Larsen. Velkom
men i vor Forsamling.
Kystskipperne.

J u n i o r e r :
Karl Krogh Christiansen, Tingvej 71.
Jørn Nielsen, Tingvej 83.
Bjarke Hernø, Svend Vonvedsvej 15.
Aksel M. Søgaard, Palermovej 21.
Jørgen Overgaard, Lemberggade 26.
Keld Augustsen, Lergravsvej 33.
Arne H. Madsen, Strandboulevarden 73.

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.

I Sonimerhalvaaret træffes Kassereren
KUN i Klubhuset.

Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri .Hallandsgade 11 — S.

MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING
AUGUST 1946

DER mnnGLER DOGET
Hvorfor ser den aktive Sejlsportsmand sen paa Sportssiden stort Billedmateriale og
roligt paa, at Sejlsporten overses og megen Omtale.
glemmes af det Offentlige?

Sommerferieturen og de fleste af Sæsonens
Sejladser er nu bag os. Paa Trods af Restrik
tionerne, ingen Sejlads til Sverige, begræn
sede og forsinkede Benzintildelinger, daarlige
Sejl, maa den allerede nu tilbagelagte Del af
Sæsonen vel siges at have været en Oplevelse
for alle Sejlsportsfolk, paa Baggrund af
Krigsaarenes Dødvande for al Lystsejlads
Sejlsporten er faktisk ved at begynde paa et
nyt Afsnit. Mange helt nye Folk er dukket
op i Foreningerne, nye Fartøjer og ikke
mindst en hel Nyordning af alle Sejleres
Sammenslutning, Sejlerdagen.
Men, der mangler noget. — Det er ligesom
man ser med nye og kritiske Øjne paa Sejl
sportens Vilkaar, nu det hele er ved at kom
me i Gang paany. Man sammenligner de Vil
kaar, der bydes Sejlsport og andre Sports
grene. Naar Sejlsportsfolk kommer sammen
drøftes Spørgsmaalet altid: Hvorfor er Sejl
sport i Danmark med sine rige Muligheder
for netop denne Sport, hvorfor er den saa
daarligt behandlet af Kommune og Bystyre,
Havnevæsen og Presse i det ganske Land?
I Forhold til de Kaar og den Bevaagenhed
alle andre Sportsgrene nyder skulde man tro,
at Sejlsport var noget helt nyt og uprøvet
eller værre — en daarlig og umoralsk Sport.
Lad os blot tage et Par Eksempler paa
Pressens Bevaagenhed overfor vor kære, men
forfordelte Sport.
Paa samme Tidspunkt afholdtes i Sommer:
Romesterskaber, Bueskydningsstævne, Spej
derlandslejr, K. D. Y. Sejladser i Jylland
foruden mange andre Sejladser, bl. a. den
svenske Øresundsuge. Man kunde i Dags
pressen gennem Tekst og Billeder følge det
hele, blot ikke Sejlsporten. Udover en gan
ske kort Anmeldelse paa ubemærkede Steder
med ingen eller ringe Overskrift i Dagspres
sen, kunde man intet læse om vor Sport. —
Men om alle andre Sportsgrene bragte Pres

Sejlerne rundt paa Broerne røber af deres
Samtaler, at de godt kunde tænke sig lidt
mere Offentlighed i Sejlsport vilde hjælpe til
Forstaaelse og Interesse hos Myndighederne.
Den Menige, om man tør bruge det Udtryk,
kan forstaa, at naar der gives en Valutatilde
ling til Tennisbolde fra England, Valuta til
fremmede Fodboldhold og Fodboldmateriale,
Valuta til Indførsel af Travheste osv. osv.,
saa er det fordi Landets Regering paa Avisens
Sportsside, — hvem har iøvrigt set noget om
Sejlsport paa »Sportssiden«, daglig kan se:
Katastrofe for den eller den Sportsgren af
Mangel paa vigtigt Materiale, stort Motor
stævne med Deltagelse af Ryttere fra hele
Landet, en haardt tiltrængt Indførsel af nye
Travheste osv. osv.
Men har nogen noget Sted i Dagspressen
kunnet læse om: »Katastrofal Mangel paa
Sejldug til Sejlsporten« - »Tusinder af Sejl
sportsfolk paa Øresund i det gode Vejr i
Gaar« - »Baadebyggeriet gaar i Staa p. G. a.
Materialemangel« - »Kapsejladser truer med
at gaa helt i Staa p. G. a. Sejlmangel« »Myndighederne gør intet for Sejlsporten« »Stor Mangel paa Havneplads for Lystfar
tøjer« osv. osv.
Al denne Omtale af Sejlsporten, som ikke
kan undværes, mangler. Man kan vist ikke
vente, at noget skal komme af sig selv i vor
Tid, og hvis der ikke er Offentlighed og
Interesse for en Sag, bliver den glemt eller
skubbet til Side. Der er saa meget der skal
bruges Penge eller fremmed Valuta til, derfor
er det ganske rimeligt, at de Ting man intet
kender til bliver glemt, f. Eks. Sejlsporten.
Sejlerdagen og dens Ledelse burde gøre
noget i denne Sag. Hele Spørgsmaalet: At
gøre Sejlsport populær — løses vist ikke
gennem de meget omtalte Jollemesterskaber,
og de specielle — iøvrigt udmærkede — Sejlsportsblade som Sejl &. Motor eller Sejlerbladet. Der maa gøres noget for at hele Be
folkningen læser i sin Morgenavis, at nu er

Danmarks Fremtid som søfarende Nation
forbi, for nu kan man ikke afholde en Kap
sejlads i dette Land af Mangel paa Sejl. Der
maa undersøges hvorfor Pressen f. Eks. bru
ger en V4 Side under »Sporten« med Billeder
og Beretning om en Kricketkamp mellem
Smørumnedre og Smørumovre, medens en
samme Dag afholdt Sejlads med Deltagere
fra hele Danmark kun faar en Spalte 100 mm
lang, ingen eller ringe Overskrift og saa paa
sidste Side. Der mangler noget.
Kan nogen finde en Forklaring paa, at
Fodbold, Roning, Bueskydning, Billard,
Brydning, Svømning, Boksning osv .osv.
altid anmeldes paa Pressens Sportsside, og
Sejlsport er noget der holdes uden for denne
Spalte, eller hvorfor Radioavisen bringer alt
om alle i sin Sport, men aldrig, at Martin
for Eks. med »Star« i Dag i et Stævne paa
Øresund vandt over »Gulnare« — det mang
ler. — Mandag Morgen kan vi alle læse i
Avisen om »stor Udflugtssøndag« 10,000 ved
Strand og Skov. Billeder af bilende og cyk
lende glade Søndagsmennesker paa Udflugt,
men at Sejlsportsfolkene har haft en stor
Udflugtsdag med Billeder af overfyldte Hav
ne og utaalelige Vand- og Toiletforhold —
det mangler.
Paa Broerne i Havnene taler vi sammen
om det, vi kan finde ud af, at naar ingen
hører noget om os, saa faar vi heller ikke
fine og dyre Havne, Klubhuse, Toiletforhold,
smukke Anlæg osv. osv for Sejlsporten, som
f. Eks. Cyklesporten, Fodbold og Roning
har det.
Tænk blot paa de rædsomme Forhold, der
bydes Sejlsportsfolk i Sundets og iøvrigt de
fleste Havne. Overfyldte, snavsede, uhumske
Toiletter og een enkelt fjern Vandpost. —
Hvorledes skal det blive anderledes, naar
Offentligheden intet hører om det. Det jyske
»Sejlerbladet« har været inde paa den ud
mærkede Tanke at bruge Sejlsporten i vore
Farvande som Turistpropaganda. Der maa
vist tales meget med By- og Havnestyre før
man inviterer Fremmede til de sølle Forhold,
der bydes dansk Sejlsport i Dag.
Et enkelt Lyspunkt har det været at se
»Drageklubben«s friske Initiativ. Drageklub
ben inviterede simpelthen Pressefolk om
Bord i alle deres Fartøjer, naar den afholder
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Sejladser. Klubben har ogsaa afholdt særlige
Sejladser alene for Pressens Folk. Man har
inden for denne lille Gruppe af Sejlsporten
forstaaet Betydningen af Offentlighed i Sejl
sport. Vi har da ogsaa set, at medens KD.Y
kunde holde Landsstævne for alle Sejlere og
deltage i svensk Øresundsug*. uden særlig
Omtale eller -Reklame for Sejlsport, har den
lille Drageklub opnaaet Omtale i Presse og
Radio, saaledes at det er gaaet op for Publi
kum, at der har været en lille Smule Sejlsport
i denne Sæson.
»Sejlsportens Venner«, Landsforeningen til
Fremme af Sejlsporten i Danmark, har ogsaa
gennem sin Bygning af smukke Lystfartøjer,
som blev sendt rundt i de større Byer, for
talt Publikum lidt om det, der hedder Sejl
sport. Det var en virkelig god Idé man brug
te, da f. Eks. den nordiske Krydser rejste
rundt paa alle de større Byers Torve og
Pladser, i de Dage oplevede mange Sejlere,
at Folk, som havde set Fartøjet, opsøgte dem
for at høre noget om dette ukendte »Sejl
sport«. »Sejlsportens Venner«, som aarlig
afsætter Beløb til forskellige Formaal, f. Eks.
Bygning af Klassebaade, Skolefartøjer til
Juniorer og til Klubbernes Sejlerskole, burde
ogsaa tænke paa et Beløb til Undersøgelse
og Afhjælpning af det Problem som hedder:
Udbredelse og Kendskab til Sejlsporten hos
det store Publikum. — Det mangler.
Nu kan man efter Gennemlæsning af dette
tænke, at her har SSF været for langt ude,
at det er alt for store Problemer vi her rører
ved, men naar Sundby Sejl-Forening i Dag
staar med en af Landets største Lystsejlerflaader og vi herude — som i de fleste andre
Sejlklubber — slaas med Økonomi, Plads
mangel osv. osv., p. G. a. Sejlsportens trange
Kaar i Dag, er der vel ogsaa G und til, at vi
tænker over Problemerne og bringer dem
frem. Maaske der sidder Medlemmer som har
andre eller lign. Tanker om Sejlsportens
trange Kaar, dem saa vi ogsaa gerne i Bladets
Spalter.
Red.

IM
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR

.JuniorBaadene
Interessen for Juniorbaadene er stadig stor.

Det har knebet med at skaffe frivillig Ar
bejdskraft til Færdiggørelsen af det sidste
Fartøj, men vi har nu faaet en Ordning, saa
ledes at dette Arbejde bliver afsluttet i Lø
bet af Efteraaret.

INDTÆGTER
Tidligere indkommet

direkte omstyrbar.

Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.

7 7.™

1844,00
10,00

O. Sliasen

100,00

H. P. Rasmussen

10,00

Indsamlingsbøssen

105,50

K. Jensen, »Anna«

10,00

Motorsejlernes Sammenslutning
lait Kr

100,00
2179,50

UDGIFTER
Skinne
Blyplade

4,38
12,45

6 Blokke

44,00
8,50

Karabinhager

11,10

Dæksbue

1,95
12,00 Vor fine Juniorbaad »Peder« for fulde Sejl.

Beslag
Assistance

Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

»BR IT ANN IA«

••••••7"

Ole Olsen

Vi mangler nogle gode Feriebilleder

Køb og Salg af alt Yachttilbehør

4 HK

Vi bringer en lille Oversigt af Regnskabet
for Juniorbaadene:

og Beretninger om Ferieturen.

Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service

ALBIN

denne Gang er aftrykt.

Kalfatring

Gunnar Jensen

Eneforhandler for

Vi takker for alle de mange ny Bidrag, som

1 Flag

Redaktionen.

Type K2-K4K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K. F.
Kuglelejer.

5,00

26,00

Sjækkel

0,90

Rufwire

26,60

Benzin

3,00

Daab

10,00

Malervarer

36,30

Tegning

30,00

Maskinarbejde

;

7,00

Tidligere Udgifter

2112,41
lait Kr

2351,49

<3 ERIK WIESE
Isenkram - Køkkenudstyr
Glas og Porcelæn
Holmbladsgade 90
Telf. Amager 7852
Baadklinker — Plader
Kauser — Tovværk — Staal wire
Aarer og Aaregafler
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Den lukkede Søndagssejlads
Søndag den 23. Juni 1946. Vindstyrke: 0—3.
Fartøj

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

Præmie

7,2
5,5

3-14-40
3—32—04

20-49
11-40

3-35-29
3—43—44

5,0
5,0

3—52—17
3-51-41

7—58
7—58

4—00—15
3—58—39

5,3
4,9

3—46—30
3—54—33

10—19
7-12

3—56—49
4—01—45

1. Pr.

5,5
5,5

3—31—22
3—33—19

11—40
11—40

3—43—02
3-44-59

1. Pr.

5,8
5,2
4,9

3-32-26
3—33—23
3—46—43

13—25
9—32
7—12

3-45—51
3—42—55
3—53—55

5,1
4,9
4,7

3-40-18
3-49—48
3-49-21

8—45
7—12
5-50

3-49—03
3—57—00
3—55—11

4,6
3,1

4—41—37
4—16—50

5—03
^9—32

4—46—40
4—07—18

1. Pr.

4,2
4,0

4—51—05
4—27—45

1—45
0—00

4—52—50
4—27—45

1. Pr.

1. Start Kl. 10,05.
1. Løb:
Star
Bris

1. Pr.

2. Løb:
d, 2*2-10 - AB

Vixi
Juran

1. Pr.

3. Løb:
Køb et Byggefondsmærke!
#######################################^

Plaisir
Agri
2. Start Kl. 10,10.
4. Løb:
Cio
Tovaritz
5. Løb:
Laila
Vivi
Krabat

1. Pr.

6. Løb:
Argo
Katja
Luna

nflUIGflTIOnSKURSUS
begynder i Oktober. — Se i September-Nr.

1. Pr.

3. Start Kl. 10,15:
7. Løb:
Svanen
Nutte
8. Løb:

S tylsptots

Weo
Adyg

BENKLÆDER
til DAMER og HERRER
heluldne, engelske, marineblaa Ben
klæder med Stiklommer og Baglomme
med Knap, syet i fineste Forarbejd
ning efter Maal:

KP. 59,50
(5 Mærker og Textilkort forevises).
Nærmere Besked angaaende Maaltagning, Levering m. m. ØBRO 8980.
Sejlsportsweaters med Rullekrave, hel
uldne, marineblaa Kr. 48,00 (4 Mrk.)
Sokker, engelske, heluldne, marineblaa
kort Facon Kr. 3,70 (1 Sokkemærke:
K. 3 - K. 4 - K. 5)

{W
OH!/
Jeg har Malervarer til Jer alle. Rigtige
Fernisfarver, Mønje o. s. v. Rengørings
materialer har jeg ogsaa i Aar.
Kom og se paa Varerne.

GRAND PR1X

Tovværk og Beslag.

pr. t. Lindenovsgade 7, 1.
ØBRO 8980.
Linie 3, 9 — S. Tog St. Nordhavn.

DET NYE MALERUDSALG

Kongens
Nytorv 6,

København K
Telt C. *931É

Points

SSF.
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Aften Matcher
Onsdag den 3. Juli 1946. Vindstyrke: 3—5.
Fartøj

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

Præmie

Points

5,6
5,3
5,0

Udgaaet
1—46—12
1-52—06

5—54
4—68
3-58

1—51—10
1-56-04

1. Pr.

3%

5,5
5,1
4,9

1—52—30
2-23-40
2-24-31

5—36
4—21
3-39

1—58—06
2-28-01
2—28—10

1. Pr.

4,9
4,7

2—24—43
2-25-12

2—39
2-52

2—28—22
2—28—04

5,5
4,6
4,4

2-25-22
2-37—55
2-44—17

5-36
2—29
1—43

2-30-58
2-40-24
2-46—00

4,2
3,9
3,7

2—58-45
0-56
2-34-22
0—28
2-51-20 ^ 1-57

1. Løb:

N

Mona
Plaisir
Vixi

2

2. Løb:
ivava
Argo
Krabat

3%
1
2

3. Løb:
Katja
Luna

1. Pr.

1
3 1 /i

1. Pr.

3 Y*

2-59-41
2-34-04
2-49-23

1. Pr.

1
3%
1

4. Løb:
Vi

indbyder

hermed

Medlemmer

med

Kystskippereksamen til at deltage i en »Stu

Tabu
Svanen
Let

1
1

5. Løb:

diekreds« i Vinter.
Formaal: At vedligeholde de lærte Kund
skaber gennem smaa Konkurrencer i for
nøjeligt Samvær. — Møder tænkes afholdt

Veo
Adyg
Peder

1 a 2 Gange pr. Maaned, det bli'r vi enige
om.
Møderne afholdes evt. i vort Klubhus, —
Onsdag den 10. Juli 1946. Vindstyrke: 3—5.

det bli'r vi ogsaa enige om.
Kystskippere, som vil deltage, kan sende
et Brevkort til Redaktøren med en Bemærk
ning om, hvilken Ugedag der bedst passer
for vedkommende.

Kystskipperne.

Fartøj

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

Præmie

Points

5,5

1-05-23

7—09

1-12-32

1. Pr.

Vk

7,2
6,6

—04—21
— 13—37

12-44
10—52

1-17-05
1—24—29

1. Pr.

4 *4
1

5,6
5,4
5,3

-16—58
-12—05

6—46
6—22

1-23-44
1—18—27

1. Pr.

Vk

5,0
5,0

-11—20

5—08
j—08

1— 16-28

1. Pr.

3%

-13-42

1 — 18—50

4,4
3,9

-31—40
-32—10

2-15
0-33

1—33—55
1—31-37

1. Pr.

1
3%

5,5
5,5
5,5

-08-25
-12-04
-12-50

7-09
7—09
7-09

1-15-34
1-19-13
1-19-59

1. Pr.

5,2
4,6

-11-12

-59
-16

1-17—11
1-17-16

1. Pr.

-14—00

4,9
4,9
5,5

-15—17
-20-56
-20—58

4-40
4—40
7—09

1-19-57
1-25—36
1—28-07

1. Pr.

1. Løb:
Bris
2. Løb:

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
SICILIENSGADE 7
SUNDBY 4381
YACHT SERVICE
udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.
• Se Udstillingen i Malerudsalget.

Star
Prinsessen
3. Løb:
Mona
Marianne
Plaisir

1

4. Løb:
Vixi
Agni
5. Løb:
Marie
Reo
6. Løb:
Eio
Tovaritz
Bente

3y*
1
1

7. Løb:
Vivi
Skjoldungen

3Yé
1

8. Løb:
Krabat
Katja
Tabu

3 x /4
2
1
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9. Løb:
Svanen
Dana
Erik

4,6
4,1
3,9

1-38-22
1—34—40
1—51—05

3-16
0—37
0—33

1-41-38
1—35—17
1—50—32

10. Løb:
Peder
Hulda

3,7
3,7

1-38-50
1-33-36

1—52
1-52

1-36-58
1-31-44

1. Pr.

1
3%

Præmie

Points

1
1. Pr.

3Vé

1

Onsdag den 17. Juli 1946. Vindstyrke: 3—5.
Fartøj

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

5,2
4,9
4,6

1-23-46
1-34-10
1-25-35

4-40

1-28-26

2-29

1-28-04

1. Pr.

4%

4,5
4,6

1—49—15
1-54-54

2—06
2-29

1—51—21
1-57-23

1. Pr.

3%
1

4,2
4,1
3,9

1—54—40
0—56
2—02—27
0—28
1—58—20 -*• 0-28

1-55-36
2—02—55
1-57-52

1. Pr.

3,7
3,7

2-00-11
1-51-00

1-58-47
1-49-36

AF

SOESOn-PROGRflmmETS
RESTER

Sæsonen er snart forbi, det gælder derfor
om at faa noget ud af det, som er tilbage,
alt for hurtig kommer den lange Oplægning,
hvor man kommer til det evigt tilbageven
dende, det var for lidt man fik sejlet, men
endnu er der altsaa en Chance for at naa
noget. Vi bringer her noget af Klubbens Pro
gram fra sidste Del af Sæsonen.
SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER:

1. Løb:
Vivi
Krabat
Skjoldungen

1

2. Løb:

Motorbaadssejlads
samt en lukket Sejlads for S. S. F.s
Kapsejlere.
SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER:

S. S. F. 1
Svanen
3. Løb:
Basta
Dana
Adyg

3^4
1
1

4. Løb:
Peder
Hulda

1-24
1—24

1. Pr.

1
3%

Skiften-Skib-Sejlads.
AFTEN-MATCHERNE SLUTTER
Onsdag den 28. August.
HUSK FÆLLESSEJLADSEN
ved Tuborg Havn den 1. September. —
Indtegning senest Mandag den 26. August
Kl. 12.

Det tc Zid at tce<*Ue,

Tovværkskursus beg. i September

paa Navigations- og Tovværkskursus. — En rigtig Sejlsports
mand har deltaget i b e g g e
Kursus.

Indtegningsliste hos Henry.
Udsæt ikke Tilmeldelsen, sidste Aar maatte mange gaa forgæves, der var ikke Plads 1

f e st e r
I Slutningen af September, omkring den
22., afholdes en lille Festlighed med Præmie
uddeling for Deltagerne i Klubbens Sports
konkurrencer.
afRiqqeRQiL6et
afholdes Fredag den 25. Oktober i »Karnap
pen«. Der serveres som sidst: Gule Ærter,
og vi har i Aar lejet den store Sal. Sikke en
Masse Ærter der kan være.
juletuæ

Fra en Undervisningsaften: Hans er ved at lære Eleverne noget svært.

fop

voksne)

Man maa være tidlig paa Færde nu om
Stunder, hvis man skal leje Lokaler, derfor
har vi sikret os Lokale til en Fest den 6. Jan.
Nu passer det saadan, at Lokalerne ved
den Tid er julepyntet med Træer og alt det
der, saa vi vil arrangere et rigtig Juletræ med
Bro, Bro, Brille — Julemand — Godter osv.
osv. for Voksne. — Vi er allerede begyndt
at flette Hjerter og klippe Nisseskæg, der
skal jo meget til.
Festudvalget.
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SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

S

attsfrpauillaueh.

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

Has ActUuc
AMAGER 6270

mEDDELELSER

Forbindelse, er Ind- og Udsejling fra Plad
tr—.
SUNDBY SEJL-FORENING —
sen, gaa lige ud i Bassinet før I drejer af til
Formand: A. P. S. Jensen, IsaF
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Siden, og sejl ikke over Naboernes Fortøj
Sparre, træffes
Kasgerer . Th
ninger, klipper I dem over skal de erstattes.
i Klubhuset 1.&3.Søndag i Maaneden Kl.
Dette er selvfølgelig ikke henvendt til gi.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
erfarne Motorbaadssejlere, de ved jo hvor
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
ledes man manøvrerer en Motorbaad ind og
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.
ud af Havn, men der er desværre kommet
enkelte nye Medlemmer, som tror, det gæl Det er en god Idé
der om at sprutte og hvæse samt ramle sam
allerede nu at tænke paa Vinteroplægnin
men med alt. Det er meget flottere naar det
gen; er Klodser og navnlig Bukke i Orden?
er Føreren og ikke Motoren, der bestemmer
Der er alligevel saa mange Aftener, der ikke
Farten.
sejles, saa gaa op og tag dine Bukke kritisk
i Øjesyn. Der mangler nok en Bolt eller et
Det er nødvendigt
Søm her og der. Giv dem en Gang Maling
atter at minde Medlemmerne om, at Salg — røde — grønne — gule — saa er de meget
af Fartøj i Forbindelse med Havneplads kan lettere at finde. Mal Navn paa dem, saa er
ikke finde Sted, alt for mange møder op og der ingen »som troede« osv.
tror de har Ret til Plads i Havnen, fordi de
har købt et Fartøj af et af vore Medlemmer.
Foreningen har p. t. over 30 Fartøjer paa
Ekspetanceliste, der søger Plads her i S.S.F.

Nye Medlemmer

FRA

BESTVRELSEn

Angaaende Optagelse

L Svutdity SejlpiceMMjj-

af nye Medlemmer beder vi paa given
Foranledning Medlemmerne studere disse
Lister lidt nøjere. Det hænder man kommer
Sejl ikke til Sverige!
senere og protesterer mod en Optagelse, og
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
Bestyrelsen undlader ikke at erindre vore
denne er svær at modtage, naar en Mand de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Medlemmer om Forbudet mod at sejle til
Optagelse:
først har faaet sit Medlemskort.
Sverige. Et Medlem af ØSF er nylig blevet
Aktive:
taget for at overtræde dette Forbud og blandt
Marketenderiets Aabningstider
mange andre Ubehageligheder for Manden,
Kriminalbetjent Frits Arthur Rembov, Ørehar der været nogen Tvivl om, flere Med
forlangte Tolddepartementet, at Synderen
sundsvej 2. — Uden Baad.
lemmer har anket over, at vi lukkede for tid
blev ekskluderet af sin Klub.
Cigarhandler Jørgen Bendtsen, Snebær Allé
ligt. Sagen ligger saadan, at vi har kontra
12. — Uden Baad.
heret med Henry om at have aaben fra 7
Vand til Broerne?
Morgen til 11 Aften Aaret rundt, men dels Kok Lukas Wahlgren, Strandgade 46. —
Vi har forsøgt om det var muligt nu at
Motorbaad »Guido«.
føre Vandledning frem til vore 3 Brohoveder, mangler vi Varer, og Lys og Varme er det jo Overpolitibetjent Oluf Dam, Milanovej 26.
det er som bekendt sparsomt med Aftap heller ikke godt med. Bestyrelsen har derfor
— Motorbaad »Kermath«.
ningssteder for Ferskvand, imidlertid syntes taget sig den Frihed at lade Huset aabne lidt
senere og lukke lidt før. Imidlertid er der nu Svend Aage Petersen, Bjørneklovej 5. —
det som om Sagen maa vente til næste Aar
Motorbaad »Moster«.
fremkommet flere begrundede Anmodninger
(Materiale, Arbejdskraft, Priser).
om, at vi nærmer os normale Tider, hvor der Værktøjsmager Erik Thorkild Rasmussen,
Lillegrund 10 B. — Uden Baad.
maa kunde skaffes Lys og Varme til Aften
Motorbaade, sejl forsigtigt —
møder.
Paa
vort
sidste
Bestyrelsesmøde
ene
Repræsentant
Jens Olav Schou, Finlands
Vi forstaar, at Motorbaaden efter de mange
des
man
derfor
om
til
en
Begyndelse
at
fast
gade
17.
—
Uden Baad.
Aars Hvile har Kræfter der maa luftes, men
Skolebetjent Hans Carlsen Jensen, WittenKunsten er at beherske disse Kræfter, tænk lægge følgende:
Marketenderiets Aabningstider:
berggade 4. — Kutter »No Name«.
derfor paa naar I, for at demonstrere hvor
Maj,
Juni,
Juli
og
August:
Hverdage
Kl.
stærkt I kan sejle, vent til I er ude af Hav
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
9—23, Søndage Kl. 8—23. — April og Sep
nen, det er ikke for at drille Motorbaadene
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
tember lukkes Kl. 21.
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
dette Paabud findes, men dersom I sætter
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
Mødeaftener og lign. Klubeforetagender
saa kraftigt Kølvand op, at I evt. vælter en
efter Offentliggørelsen).
kan arrangeres ved Henvendelse til Udval
brændende Primus i et andet Fartøj, paadra
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
get. — Fester og Klubarrangementer er selv lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
ger I jer et Erstatningsansvar.
følgelig uberørt af disse Aabningstider.
før Medlemskortet kan udstedes.
Et Forhold, som ogsaa forekommer i denne
Vi erindrer om

»Klohhemayeren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Konkurrencen om Cruisingpokalerne. —
Nogle rigtige Foto kan sige mere end mange
Ord. Og saa er det 1. Oktober Fristen ud
løber.

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt
kan der ikke paaregnes Plads i
Havnen for Soi..:r\erhalvaaret.

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.

I So:iimerhalvaaret træffes Kassereren
KUN i Klubhi's^..

Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 —S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
T ryk: Amager Bogtrykkeri -Hallandsgade 11 — S.
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Paa Jordomsejling

&
Vi har denne Gang en rigtig Lækker
bidsken til vore Læsere, idet vi paa
begynder en eventyrlig Beretning
om Sejlads paa fremmede Have, af
vort Medlem, Sølvsmed Carl Niel
sen, der som omtalt i vort Julinum
mer startede paa en Jordomsejling
med sin Lystyacht »Nordkaperen«.
SSF er en Smule vigtig, det er ikke
ethvert lille Klubblad beskaaret at
have saa fin Reporter paa Rejse. —
En tosset Tanke, en skør Idé, naar man
tænker paa at realisere den selv. Den letteste
og behageligste Form for den Slags Eventyr,
er at læse om andres Bedrifter og Oplevel
ser i samme Retning, naar man sidder i en
dyb Lænestol, lunt og hyggeligt inden Dore.
Og har man lidt Fantasi, spinder man en
Ende videre og drømmer sig til fjerne Lande.
Men hvordan begynder nu en Jordomsej
ling, naar man ikke er Millionær?
En Sommerdag i det Herrefolkets Aar 1944
med bagende Sol og energidræbende Varme,
sad min gode Ven Knud Larsen og jeg i den
kølige og hyggelige Restaurant »Niklasson«
paa Vandkunsten, og frydede os over et velskænket iskoldt skumtoppet Glas 01. Kon
versationen var noget treven, men en Be
mærkning løst henkastet blev ligesom hæn
gende i Luften, som Røgen fra vore Cigaret
ter. Vi stirrede paa Røgen med fjerne Blikke:
Naar nu Tyskerne snart er smidt ud, skulde
man bare kunde rejse ud i Verden i egen
Baad. Knud vaagnede med et Sæt, da jeg
sagde: Teoretisk kunde det jo nok lade sig
gøre. Han saa paa mig med en Mellemting
af Interesse og Medlidenhed. Jo, hvis — og
vi regnede alle hvisserne ud. — Puhl! Det
maatte være Varmen. — Vi slettede det hele
ud igen, lo lidt genert af vore Ølfantasier —

bestilte to Glas 01 til — og begyndte forfra
igen. Det gentog sig nogle Gange. Efterhaanden havde vi brygget en Annonce sammen
angaaende Køb af et sødygtigt Fartøj, og
pludselig ringet den ind til nogle Dagblade.
Saa tog vi hvisserne i Rækkefølge.
Først hjem og tale med min Kone, her vil
jeg ikke gaa i Detailler, hun gav sig, omend
modstræbende, hun skulde jo ikke med. Da
hun langt om længe blev klar over, at jeg
var bidt af en Djævel og havde den hellige
Ild straalende ud af Øjnene, var hun vundet
for Sagen.
Dernæst paa Jagt efter en paalidelig Man .i,
der kunde bestyre min Forretning og Værk
sted, medens vi var væk. Saa ud at se efter
Fartøj efter de Tilbud vi fik fra Annoncen.
De kom fra hele Landet, — men ak — det
var ikke for vor Pengepung. Til sidst be

5. Aarg.

stemte vi os efter mange alvorlige Overvejel
ser og store Betænkeligheder for et Vrag af
en Baad, der laa i Helsingør. Den var lige
til Ophugning, bygget af Jern og over fyrre
Aar gammel, men det var Prisen der afgjorde
det, samt at den var forsynet med udmær
kede Sejl, og endvidere kunde vi, da den jo
var af Jern, spare Kobberforhudningen, hvad
der ikke vilde være Tilfældet med et Fartøj
af Træ. Men Prikken over i'et var, at den
var køn, syntes vi. Den var rigget som Yawl,
og var paa 18 Registerton. Vi fik efter en
hel Del Renderi og Vrøvl »Tilladelse« af
Tyskerne til at slæbe Baaden til København.
Eftersynet af Baaden optog os nu. Træet i
den viste sig at være lidt svampet, og vi rev
lidt ned her, og lidt ned der, og saa, saa var
der pludselig ikke mere Dæk, Kahytter eller
andet Trægods tilbage. Da vi begyndte at

»Nordkaperen« ankret op paa Madeiras Red. Bemærk Klubbens Stander paa 1. Mast.
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banke Rust, slog vi Hul i Bunden af Baaden.
Vi fjernede det daarlige, og saa var Bunden
væk. Tilbage havde vi det øverste af Klæd
ningen (over Vandlinien), Kølen og Sejlene.
At Masterne, Riggen og Motoren ogsaa blev
kasseret, bemærker jeg kun for Fuldstændig
hedens Skyld. En lille Trøst var det, at
Kølen viste sig at være Bly.
Imidlertid kom min Svoger Poul Larsen
hjem fra Sverige som Brigader, og vi tre,
Knud, Poul og jeg, bestemte os nu til at
holde sammen, saa begyndte vi at bygge op.
To Somre, to Vintre, Snestorm, Blæst,
Frost, Sol og Regn, alt trodsede vi, og ar
bejdede som smaa Heste, for at naa vort
Maal. De fleste Mennesker, som fulgte Ar
bejdet, rystede paa Hovedet af os, men en
kelte, der troede paa os, hjalp os med Raad
og Daad. Dem vil vi ikke glemme. De stimu
lerede vor Tro, og hjalp os til at holde ud.
Omtrent to Aar har vort Liv været Baa
den. Vi tænkte, talte og drømte ikke om
andet. Om Aftenerne læste vi Navigation,
om Dagen var vi Smede, Snedkere, Malere,
kort sagt vi lavede omtrent alt selv. Nu er
Baaden færdig. En underlig Følelse, en Blan
ding af Stolthed, Befrielse, og — ja, det kan
ikke udtrykkes. I Stedet for det gamle, af
fældige rustne Svampepalads, ligger der nu
een funklende ny Baad »Nordkaperen«, —
Masterne strækker og rækker sig ranke mod
Himmelen, holdt i Ave af nye svære Vant
og Stag. Stævnen har ligesom rejst sig stolt
og spændstig, Baaden duver xet, levende og
utaalmodig for Vind og Sø, og tér sig som
en Konfirmand. Kahytter, Køjer, Skabe,
Skod, Pantry og alt opstaaende straaler af
Lak, saa Teaktræets smukke Spejl rigtig kom
mer til sin Ret, men Skønheden er ikke opnaaet paa Bekostning af Soliditeten, idet
Skrue, Nagle og Beslag er paasat med største
Omhyggelighed. At vi er naaet saa vidt,
skyldes for en stor Del Knud, der med sin
Dygtighed og fagmæssige Kunnen, sin Om
hyggelighed, der til Tider kunde virke irri
terende, naar man var utaalmodig, og sin
aldrig svigtende Tro paa Sagen, har været
den, der trak det tungeste Læs. Poul, der
kom lidt senere, har ogsaa en stor Andel i
Sagen, specielt med at male, lakere og skrabe
med mere, og sit gode Fanden-i-voldskeHumør. Sidst, men ikke mindst de gode
Venner, der troede paa os, der hjalp os i
forskellige Retninger, og som faktisk har
været uundværlige, de vil faa en Hæders
plads i vor Mindebog.

Jeg glemmer ikke, men gemmer til sidst
min Hustru. Hun har som den fjerde, men
usynlige Deltager paa Turen, med stor In
teresse deltaget ved vore Planlæggelser, kræ
set for os om Aftenen, naar vi sad over kræ
vende Navigationsopgaver, broderet Puder
til Kahytterne og paa mange andre Maader
hjulpet os. Hun skal have en særlig hjerte
lig Tak.
Nu maa ingen tro, at vi drømmer om
skønne Sydhavsøer med Palmer, Mimoser og
skyfri Himmel og hvad der ellers findes saadanne Steder. Vi ved, hvad der venter os af
Strabadser og Opgaver i alle Afskygninger,
og det er ikke faa eller smaa. Vi har garderet
os i alle Retninger, og overlader ikke noget
til Tilfældet. Knud, Poul og jeg har sejlet i
mange Aar, ganske vist kun Lystsejlads i
hjemlige Farvande, og er bevandret i Navi
gation, Knud er fuldt saa dygtig som en
fuldbefaren Styrmand. Vi sejler som Sports
folk og Amatører under Klubstander.
Ja, det var Begyndelsen til en Jordomsej
ling, hvis det gaar galt, vasker vi vore Hæn
der (der er jo nok at vaske i), vi har i hvert
Fald gjort hvad vi kan for Sikkerhedens
Skyld. Nu ligger Baaden og venter paa os.
Baaden, der har været vor Verden i to Aar,
og skal være det maaske to Aar endnu, den
er blevet et Stykke af os selv. Vi er eet. —
Snart, meget snart begynder næste Akt.
En Nat, helst naar Maanen skinner, aller
helst en stille Sommernat, naar andre sover,
vil vi lade gaa Fortøjningerne. Vi vil tale
dæmpet, ikke lave Støj for ikke at bryde
Stemningen. Vi vil bevare det sidste Minde
fra Danmark, og saa vil Baaden glide lydløst
ud i Maanestraalerne, ud paa det mystiske
dragende Hav, og vi vil staa beklemte og
vemodige trods det spændende, der venter
paa os, og se de sidste Lys forsvinde i
Kimmingen.
Føler vi Anger? Fortyder vi? Vi skal og
maa, vi har det som Kompasnaalen, der er
noget der drager os — udad.

M

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K 2 - K 4 K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F.
Kuglelejer.

Eneforhandler for

ALBIN
Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

»BRITONIA«
direkte omstyrbar.

Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.

nflUIGATIOnSKURSUS
Vinteren staar for Døren, og Sundby SejlForening kalder sine Medlemmer til det for
nemste ved al Sejlsport: Et Navigationskursus. Undervisningen, der i Aar foregaar paa
Skolen ved Lergravsvej, begynder i Oktober
Maaned.
Tegningslisten for vort Kursus, som atter
i Aar ledes af vor populære Navigations
lærer, Hr. Styrmand Bendtsen, er fremlagt
i Klubhuset.
Deltagelsen i Undervisningen koster 7 Kr.,
som betales ved Indtegningen.

Gunnar jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg a£ alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 942.2.

En hyggelig Vinteraften paa Navigationsskolen. Hr. Bendtsen eksaminerer i Kompas og
Sejladsregler.

SSF
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Aften Matcher

Vil

Onsdag den 31. Juli 1946.
Fartøj

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

7,9
7,2

0—46—05
0—46—17

20—49
18-24

1—06—54
1-04-41

5,5
5,0

0-52—20
0—57—02

10—34
7—41

1-02-54
1—04—43

4,5

1—20—03

4—07

1—24—10

Størr.

Sejltid

Respit

Præmietid

7,9
7,2

1-41-00
1-43-05

9-33
8—19

5,5

1-36-47

5,0
5,0

Præmie

Points

FfELLESSEJLflDS
DRAGØR

1. Løb:
Hvideørn
Star

1. Pr.

1
4Y 2

1. Pr.

3V2

Præmie

Points

1-50—33
1—51—24

1. Pr.

3 1 /4
2

4-40

1-41-27

1. Pr.

3%

2—17—20
2—41—23

3-11
3—11

2—20—31
2—44—34

1. Pr.

3Vé
1

5,4
5,3

1-52-30
1-46-25

4-26
4-07

1-56-56
1—50—32

4,4
3,9

2-57-14
3-52-12

1—19
0-23

2-58-33
3—51—49

5,9
5,2
4,6

2—13—02
2-01-40
udgaaet

5-36

2—18—38

5,5
5,5
5,5

2—19—05
2-19-35
2—35—08

4—40
4—40
4—40

5,1
4,9

2—27—25
2-39-04

5,5
4,9
4,7

2-30-45
udgaaet
2—38—15

4,6
4,1
3,9
3,4

udgaaet
3-41 — 19
3-28-44
udgaaet

3,7
3,7

3—44—56
3—38-30

2 . Løb:

Bris
Vixi
3. Løb:
S. S. F. 1

Onsdag den 21. August.
Fartøj
1. Løb:
Hvideørn
Star
2. Løb:
Bris
3. Løb:
Vixi
Juran
4. Løb:
Marianne
Plaisir

1. Pr.

1
3*/i

5. Løb:
Marie
Reo

1. Pr.

3%
1

2—23-45
2-24—15
2—39-48

1. Pr.

4%

3—30
2—52

2—30—55
2—41—56

1. Pr.

3%
1

4—40

2-35-25

1. Pr.

3U

2-20

2-40-35

0—19
0—23

3-41—38
3—28—21

2. Pr.
1. Pr.

2
3%

1—10

3-43-46
3—37—20

1. Pr.

1
3%

6. Løb:
Fri
Vivi
Skjoldungen
7. Løb:
Eio
Svava
Bente

1
1

8. Løb:
Argo
Krabat
9. Løb:
Tabu
Katia
Luna

Afriggergildet

10. Løb:
Svanen
Dana
Adyg
Thine
11. Løb:
Peder
Hulda

1-10

Fællessejladsen ved Dragør Søndag den
11. August blev en mægtig Sukces. Da Løbe
ne skulde startes Søndag Formiddag, laa
langt over 100 fremmede Fartøjer i Havnen.
Svenske og danske Sejlere i en stor Fami
lie laa de Side om Side. Mange mødtes her
første Gang efter Krigen og vi var Vidne
til, at mange faldt hinanden om Halsen af
lutter Gensynsglæde. Overalt i Dragør By
og Havn mødte man Sejlere, paa selve Hav
nen vrimlede det med Turister, som skulde
ud for at se det festlige Syn, de smukke Far
tøjer, svenske og danske Flag, hvide blaf
rende Sejl. Jo, det var Liv.
En lille Sidebemærkning henvisende til
vor Redaktørs Artikel i Bladets August-Nr.
Der manglede noget. Hvorfor er københavn
ske Sejlsportsfolk saa dumme? Hvorfor hav
de man ikke sørget for noget Presse paa
Forhaand? Hvorfor anbragte man ikke de
deltagende Kapsejladsfartøjer i Orden langs
Molerne med Navneskilt paa Molen og et
trykt Program med Beskrivelse af Fartøjerne?
Publikum vil ha' noget at se paa, det har
man fundet ud af i Provinsen for mange Aar
siden. Og det er Reklame, der skal til.
Tilbage til Sejlerne. — Dragør Sejlklub
havde haft den udmærkede Idé at invitere
Sejlerne paa Week-end. Saaledes mødte da
ogsaa Hovedparten af Deltagérne op om
Lørdagen, trods den ret haarde Tur det blev.
Det var en virkelig god Idé af Dragør
Sejlklub med den Aftenfest før Sejladsen,
der kan de store københavnske Klubber slet
ikke være med. Sikken en Stemning, svenske
og danske Sange lød fra Strandhotellet ud
over den lille By, det var Fest. Klokken blev
mange, før de sidste fik danset af og kom
til Ro.
Søndag Morgen vaagnede man op til det
herligste Sejladsvejr — 5—8 Meter — fin
Løber til Saltholm Syd, rigtig Kryds med
Hav og Sø mod Drogdens Fyr osv. Dragør
burde ha' mere end een Sejlads om Aaret,
indtil de øvrige københavnske Klubber fik
lært Arrangementet.
Reporter.

Fredag den 25. Oktober i Karnappen. Vi
gentager sidste Aars Kæmpesukces med de
Gule Ærter med Flæsk, og klog af Erfaring
har vi sikret os den store Sal, saaledes at der
kan komme flere med til Orgiet, sidste Aar
maatte desværre alt for mange afvises af
Pladshensyn. I andre Foreninger er det Skik
at forskellige Medlemmer møder op med en
morsom Fællessang.
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SIDE 4

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

attsopai/Æouen
MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.
Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

Has ActUuc
AMAGER 6270

G ERIK WIESE
Isenkram - Køkkenudstyr
Glas og Porcelæn
Holmbladsgade 90
Telf. Amager 7852

FORMANDENS
M
MOTORBAAD ^
Som Flertallet af Medlemmerne vil være
bekendt med, blev vor populære Formands
Motorbaad »Akilles« stjaalet fra Havnen en
mørk Uvejrsnat først i September. Vi skyn
der os at fortælle, at Fartøjet heldigvis blev
fundet i uskadt Stand ved en Badebro paa
Højde med Vedbæk efter et Par højst urolige
Døgn for baade den ene og anden »Akilles«.
Tilfældet maner til Eftertanke. Der er sik
kert mange som af den ene eller anden Grund
ønsker Flugt fra Landet; Fartøjsejere bør
gøre deres Fartøj ubrugeligt i de mørke Næt
ter som nu kommer.

„M dfytiq. CJÅAIAUMML'
CARL NEELSEN

t,—

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isa\T~T _
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1 .&3.Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18—20.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Og en vigtig Ting, jo før der slaas Alarm
jo bedre. Det er jo ikke alle, som kommer
ned til Fartøjet hver Aften nu, aftal derfor
med andre Klubkammerater, at I skiftes til
at kigge derned en Gang i Døgnet. Det er
en uhyggelig Tanke, at ens kære Fartøj skul
de ligge og drive rundt paa Kysten i flere
Dage, uden at man anede Uraad.
Red.

Nye Medlemmer ^'
i SumMS#. SeflfccmiMG.

RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

Baadklinker — Plader

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Kauser — Tovværk — Staalwire
Aarer og Aaregafler

Aktive:

i

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN

Jeg har Malervarer til Jer alle. Rigtige

SICILIENSGADE 7
SUNDBY 438 1

Fernisfarver, Mønje o. s. v. Rengørings

YACHT

Kom og se paa Varerne.

SERVICE

udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.

materialer har jeg ogsaa i Aar.

Tovværk og Beslag.

DET NYE MALERUDSALG

Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.

Skiltemaler Børge E. I. Esbensen, Kurlandsgade 16, St. — Kragejolle uden Navn.
Snedker Axel Carl Andersen, Kristtornsallé
2, St. — Ryle, »Rylen«.
Grosserer Ivar J. C. Geismar, Syvens Allé 3.
Ryle uden Navn.
Kemigraf Henning R. Jørgensen, Moselsgade
26. — Uden Baad.
Assistent Einar Johs. Olsen, Hagbarthsvej 8.
Spidsgatter »Skjoldungen«.
Regnskabsass. Leif B. Knudsen, Frankrigs
gade 58. — Kragejolle »Spjæt«.
Overass. Einar Chr. Larsen, Ibstrup Vænge
3. — Motorbaad »M. K. I.«
Ingeniør Valdemar S. Arendal, Svinget 1. —
Motorbaad »Alice«.
Mekaniker Paul Ocalic, Prags Boulevard 16.
Uden Baad.
Bankbud Frederik V. Brems, Skipper Cle
ments Allé 9. — Kragejolle »Hanne«.
Juniorer:
Hans Jørgen Sejerbo, Amagerbrogade 271.
John Erik Eiermann, Parmagade 31, St.
Otto Doctermann, Genuavej 45.
John Jørgen Poulsen, Aalandsgade 9, St.
Flemming Jensen, Parmagade 25.

• Se Udstillingen i Malerudsalget.

Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt Jj-jui*-«. kan der ikke paaregnes Plada *
Havnen for Soi;.:r\erhalvaaret.

»Klohhemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Kongens

København

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.
Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri -Hallandsgade 11 — S.
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GENERAL
FORSAMLING

5. Aarg.

OSLØB

foc Wlotocbaade

Søndag den 15. September lykkedes det saa
at afholde en Konkurrence for vore Motorbaade. Vejret var ikke just hvad man vil
kalde Motorbaadsvejr. Vindstyrke over 8
med indtil 16 i Pusten. Men de fleste Motor-

afholdes
Onsdag den 30. Oktober 1946 Kl. 19,00
i »Amager Selskabslokaler«,
Markmandsgade 9—11,
Motorbaaden »Condor«.

manden i Hænde senest den 22. Okto

Condor Ford T
Pari
Hudson
Ego
Argo
Grace
Svea
Søfuglen
Helle
Per
Rosa

ber, jfr. Lovenes § 14, Stk. 1.
En kort Fortegnelse over de Forslag,
der vil komme til Behandling paa
Generalforsamlingen

samt

over

de

foreslaaede Kandidater vil blive op
hængt i Klubhuset efter d. 22. Oktober.

MØD TALRIGT OP!!!

51—38,8 51—34,5
41—57,8 42—52,2
51-09,8 52—08,5
42-46,7 43—16,5
44-43,7 43-35,4
47—25,6 38—50,0
ikke startet
46—06,0 51-04,0
udgaaet
udgaaet

4,3
54,4
58,7
1,33,2
1,08,2
1,24,4
5,16,0

Condor: 1. Præmie + Vandrep ræmie.
Pari: 2. Præmie.

tSWWlAAAAAfVWUlAAAAIWMIAA/U'

Diff.

Forslag, der ønskes behandlede paa
Generalforsamlingen, skal være For

Sekretæren I. C. Petersens »Ego«.
Sejltid
2. Omg.

Nedenstaaende Poster er paa Valg:
Formand A. Jensen.
Repræsentant S. A. Rasmussen.
Repræsentant I. C. Pedersen.
Repræsentant H. Madsen.

Sejltid
1. Omg.

Punkt 1. Valg af Dirigent.
2. Protokol og Beretning.
3. Lovændringsforslag.
4. Andre Forslag.
5. Valg.
6. Eventueelt.

»Søren« med sin kære »Pari«.

Motor

Dagsorden:

baadsfolk ræsonerede rigtig, at naar Sejlerne,
som var ude den samme Dag, kunde starte,
saa kunde Motorbaadene ogsaa.
Det blev da ogsaa en rigtig rask og for
nøjelig Tur, med mange dramatiske Episoder,
en rigtig Mandfolketur.
Man omsejlede den lille Aftenbane, ca. 4
Sm., 2 Gange. Vinden var vestlig, saaledes
fik man først Søen rigtig at mærke, efter at
man var kommet ud til Mærkerne.
Dagens Vinder, Thomsen med »Condor«,
kunde vise et meget fint Resultat med en
Forskel paa 4 Sek. mellem 1. og 2. Omgang.
Nedenfor bringer vi Dagens Resultater, des
værre uden Motormærker for de flestes ved
kommende. Vi maa bede d'Hrr. Motorbaadsfolk om en anden Gang at oplyse paa Teg
ningslisten om dette interessante Punkt i en
Motorbaadssejlads
Red.

Fartøj

(»Spejlsalen«),

Høeg-Thomsen — Dagens Mand.

Ego: 3. Præmie

SIDE 2
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Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt

Guldsmed Carl Nielsen, der i Øje
blikket krydser Verdenshavene i sin
Baad »Nordkaperen«, og som sidste
Gang fortalte om Indledningen før
den spændende Færd fortsætter her
sin Beretning.
Saa oprandt omsider Dagen, vi var færdige
med at stuve Proviant, og arbejdede feber
agtigt med at gøre nogenlunde klar. Det Ar
bejde og det Besvær, der gik forud — bl. a.
Indkøb af Proviant, Værktøj, Reservedele,
Søkort, Tabeller, Bøger, samt Fremskaffelse
af de fornødne Papirer og tusinde andre Ting
— skal jeg ikke komme nærmere ind paa.
Afrejsen gik ikke helt som vi havde tænkt
os, vi vilde jo sejle stille og ubemærkede,
men det var efterhaanden sivet ud til større
Kredse, og der var troppet en anseelig Bun
ke Mennesker op for at tage Afsked med os^
Familie, Venner, Sejlsportskammerater m. fl.
Blandt de fremmødte var to af vore Konkur
renter, nemlig Jordomsejlerne, Forfatteren
Elmar Drastrup fra S/Y »Skandia« og Kap
tajn Niska fra S/Y »Fenia«. Der havde
mellem os tre været et formeligt Kapløb om
at blive først færdige til Start, og da vi som
de første af os var færdige, fik vi et udmær
ket Indtryk af den gode og kammeratlige
Sportsaand, der præger et saa stort Fore
tagende som en Jordomsejling, idet Drastrup
og Niska næsten var de mest overstrømmen
de og hjertelige i deres Ønsker om Held og
Lykke paa Turen, og hvis de gode Ønsker
som alle undte os, skulde gaa i Opfyldelse,
vilde det blive en smilende, lykkelig Even-

Gunnar jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.

tyrrejse. Efter en bevæget Afsked stævnede
vi sent om Aftenen mod Nord, satte nogle
Bekendte af i Helsingør og landede Tirsdag
Morgen i Frederikshavn. Assisteret af et Par
Venner lagde vi sidste Haand paa Værket,
og endelig Torsdag den 27. Juni > efter at den
sværeste Afsked for mit Vedkommende, nem
lig Afskeden med min Kone, var overstaaet,
forlod vi Danmark. Forlod Danmark med
den sikre rolige Tilværelse med fast Bund
under Fødderne, og stævnede ud paa det
uvisse. Jeg vinkede og vinkede til jeg ikke
kunde se min Kone mere og tørrede i Smug
en forræderisk Taare bort. Det var sværere
end jeg havde regnet med. — Skagen for
svandt efterhaanden — og dermed Danmark.
Paa Gensyn!
Fra vi afgik fra Frederikshavn og til vi kom
i Nordsøen, havde jeg ikke haft Lyst eller
Lejlighed til at skrive, for, hvor utroligt det
end maa lyde, har vi alle tre haft en Snært
af Søsyge. Vinden var frisk, men konstant
og stik i Stævnen ,og Søen alt for høj i For
hold til Vinden. Vi maatte krydse ustandse
lig, og Knud havde travlt med Bestikket for
at lodse os velbeholdne gennem Minefelterne,
idet Regn og Usigtbarhed havde gjort Ob
servation og Landkending umuligt. En Nat
Kl. 2 tørnede jeg ud for at overtage Vagten
efter Poul. En trist Vagt fra Kl. 2 til henad
Daggry, og et endnu tristere Gry med strej
kende Sol. Man keder sig, smaafryser er lidt
utilpas, skal sidde og spejde anspændt efter
drivende Miner, og man ønsker sig uvilkaarlig hjem i sine lune Seng, men op ad Dagen
er det herligt at leve igen. Den foregaaende
Aften havde vi talt om den møjsommelige
Krydsen frem og tilbage, og var blevet enige
om at skære et Hjørne af et Minefelt nord
vest for Skagen for at holde Stræk nedover.
Det havde vi nær fortrudt. Henad Morgen
stunden satte jeg mig behageligt til Rette,
tændte mig en Cigaret og betragtede to Fug
le, en Maageart jeg aldrig før havde set. De
havde fulgt os fra et Sted under Norges Kyst
og er troligt vore Følgesvende. Jeg har set
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dem i Halvmørke om Aftenen og om Morge
nen, mon de aldrig sover? Eller er de vore
Skytsaander? Jeg tror det, for da jeg sad og
betragtede deres elegante Leg, fik jeg en
Skibslængde forude om Bagbord Øje paa
den væmmeligste drivende Mine med Horn
og det hele. Naar man nu ikke har haft
andet end drivende Miner paa Hjernen flere
Dage, faar man et Chok man kan mærke,
naar den pludselig afslører sig for en i sit
uhyggelige Antræk saa tæt paa. Jeg fik travlt
med at skifte Kurs, og den ene Maage satte
sig nok saa nydeligt paa Minen, saa paa mig
som om den vilde sige: »Ka' du saa la' vær'
og snorke en anden Gang«. Jeg purrede
Knud og Poul. Vi stod alle tre og betragtede
Uhyret og blev svært enige om at vende
Kassen for hurtigst muligt at slippe ud af
Suppedasen.
Vi fortsatte med ustandselig Kryds i Regn
og Usigtbarhed ned over Nordsøen, ved
hvilken Lejlighed vi med Glæde konstate
rede, at Nordkaperen klarede sig godt i den
friske Vind og høje Sø.
Vi søgte Kending af Horns Revs Fyrskib,
og Knuds Bestik passede paa IV2 Sømil nær,
det var fint. Men saa gik det galt. — Vi slog
et Slag over mod Jylland for at faa Højde til
Stræk gennem Sejlrenden i Minefeltet. Saa
døde Vinden pludselig, og en kraftig Strøm
satte os sydøst over. Motoren vilde ikke
starte, og da endelig Knud havde skilt og
samlet Motoren igen, var der gaaet 4 a 5
Timer tabt, og vi laa atter og rodede i Mine
feltet. Vi havde Vindstille i flere Dage, og
det viste sig, at Motoren ikke vilde køre med
det Petroleum vi havde i Tanken, og den
Smule Benzin vi havde, maatte vi spare paa.
Men Vejret blev fint, Havblik og straalende
Sol saa vi fik Lejlighed til at reparere et
Par Smaaskader og ordne andre Pillerier. I
et letsindigt Øjeblik havde jeg pralet med at
kunne bage et Franskbrød, og nu var jeg
tvunget til at indfri mit Løfte. Da jeg var
færdig med at ælte, var der Dejg og Mel
over hele Skibet. Bagningen var et Kapitel
for sig. Vi fulgte Processen med stor Op
mærksomhed, snusede, prikkede, diskuterede,
men jeg affejede overlegent de andres mange
Raad og Fiduser. Omsider afdækkede vi
Genstanden, og Resultatet? En underlig ube
stemmelig Klump, sort og haard som Kul
udvendig, til Gengæld det herligste Klister
indvendig, og vægtigt som et velvoksent Bal
lastjern. Vi kikkede undrende paa det, og
gik tøvende i Gang med at save nogle Skiver
af. Vi smagte højtideligt paa det. Efter at
have overlevet Forsøget, blev vi enige om,
at vi naar vi en Gang kommer hjem vil tage
Patent paa Fremstilling af prima, prima
Kraftlim. (Der maa bestemt have været en
Trykfejl i Kogebogen). Omsider kom der lidt
Luft paa Vandet > og vi kom over langs igen.
Indtil vi fik England i Sigte havde vi haft
meget skiftende Vejr, Regn, Sol, Havblik,
Torden og pibende Byger, men næsten altid

SSF
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Kryds, og selv om det kneb i de værste af
Bygerne, bar Nordkaperen fint fulde Sejl.
En Nat Knud havde Vagt, purrede han Poul
og mig ud. Vi var blevet overraskede af en
forrygende Tordenbyge, og laa med alle
Flyvesejl sat. Med Riggen fløjtende og brum
mende, akkompagneret af rullende Torden
og belyst af flammende Lyn, fo'r vi gennem
Natten som den flyvende Hollænder. Hvor
nødig vi end vilde, maatte vi stryge »flyingjib«, Topsej og Klyver, for vi vilde jo nødig
miste nogle af vore gode Sejl. Næste Morgen
fik vi Kending af England holdt nedover til
»Newarp« Fyrskib me& god Vind og Fart,
men Glæden var kun kort, atter svandt Vin
den, Strømmen kæntrede, og da Motoren
som bekendt ikke vilde gaa, laa vi snart igen
som sædvanlig og rodede i Minefeltet. Saa
opgav vi at holde Ruterne, og med Rekord
fart passerede vi en Nat Themsmundingen.
Vi loggede 10,7 Knob. Det hjalp paa Regn
skabet. Det var et uhyggeligt Farvand at
oversejle om Natten. Der ligger nemlig
tusindvis af Vrag, hvoraf de fleste uafmærkede, idet vi kun observerede faa Vragvager,
men et Utal af Master og Vrag, der stak op
af Vandet. Det var iøvrigt et interessant Syn
at se Doverkysten fra Søsiden. De høje Klin
ter, med de skystræbende Radiomaster, de
gamle middelalderlige Borge og Slotte højt
oppe paa Toppen af Klipperne. Vi passerede
Folkstone fire Gange. Aarsagen var den
kraftige Strøm, der løber paa dette Sted^ idet
vi hver Gang blev sat tilbage igen. En Gang
drev vi saa tæt paa Land, at vi tydeligt kunde
se det myldrende Badeliv uden Kikkert. —
Langt om længe kom vi fri, og stævnede ud
mod Atlanterhavet. Vi havde da sejlet gen
nem det farligste Stykke af Kanalen, med et
Søkort (stemplet Juni 1946), der kun forvir
rede mere end det gjorde Gavn. De Fyrskibe
og Blinkfyr, der skulde være der efter Kortet,
fandtes ikke, de var muligvis inddraget, til
Gengæld var der en saadan Mængde af
Blikfyr, Spidstønder og Vragvager, der ikke
stod paa Kortet, at man næsten blev rund
tosset.
Det var unægteligt dejligt at kunne trække
Vejret befriet igen, uden at fare sammen ved
en uvant Lyd eller ligge i sin Køje og vente

Kassereren

spændt paa om man tørner en Mine eller et
Vrag. Selvom »Nordkaperen« ikke stak saa
dybt, som Minerne laa, var det alligevel ikke
en behagelig Følelse. Jeg maatte atter og
atter beundre Knuds urokkelige Ro, og Pouls
dejlige fanden-i-voldskhed ; det stivede svært
af. De er glimrende Kammerater og gode
Sømænd baade over og under Dæk. En Nat
ved Frankrigs Kyst havde jeg Vagt. Som
sædvanlig, fristes man til at sige, havde vi
haft Vindstille et Par Døgn, og Nordkaperen
laa og drejede rundt som den selv vilde, vi
havde ingen Styring over den. Da hørte jeg
Larm af en Damper, der nærmede sig. Den
Lyd havde vi hørt saa tit, saa jeg tog ikke
særlig Notits af den. Men da jeg syntes den
kom foruroligende nær, gik jeg op paa Dæk
ket. Nordkaperen havde været saa elskværdig
at vende Bagdelen til Damperen, saa vore
Sidelys var skjult for dem. Vi havde ikke
Agterlanterne paa, det var maaske Doven
skab, men vi havde regnet med, at Kompas
lampen vilde gøre det ud for det samme.
Knapt 500 Meter fra os kom en Damper lar
mende og brusende lige mod os. Jeg fik
travlt med at faa tændt en Lommelampe,
glimtede og cirklede med Lyskeglen paa Sej
let, samtidig med at jeg prøvede paa at vende
Nordkaperen, men den var upaavirkelig. Jeg
trak Vejret lettet, da hans Styrbordslanterne
forsvandt. Jeg havde glædet mig for tidligt,
for pludselig ændrede han Kurs igen. saa
begge hans Toplanterne stod over et, han
holdt Kurs lige paa os. Larmen fra hans Ma
skine og Bovvand var nu steget til Torden
syntes jeg, og han var ikke 50 Meter fra os.
Jeg signalerede og regerede som en gal med
Lygten, og endelig ændrede han Kurs saa
meget, at han strøg forbi os ca. 10 Meter om
Bagbord. Jeg saa hans Stævn rejse sig i Mør
ket som et Bjerg, hans Skruevand fik Nord
kaperen til at hoppe og danse, saa Sejl, Rund
holter og Rig smeldede og klaprede øre
døvende. Jeg tørrede den kolde Sved af Pan
den, og gik ned for at fortælle Knud og Poul
om Oplevelsen, men de snorksov fra det
hele, saa jeg opgav at vække dem, og jeg
faldt omsider til Ro igen. Poul havde noget
lignende den samme Oplevelse i Kanalen,
saa efterhaanden vil det vel blive en Vane,
men jeg formoder Rorgængeren paa en saa
dan Damper faar sig et billigt Grin, det er
vel en Afveksling i hans ensformige Rortørn
— han skulde bare vide —. Endelig fik vi
Vind, og stævnede over Biscaya Bugten med
en frisk agten-for-tværs. Vi holdt den gaaende med alle Sejl oppe, selv i Vindstyrke 5
til 6 ; alle de blege Dage skulde indhentes.

træffes i Vintermaanederne kun den

HUNDEVAGTSSPIND

1. Søndag i Maaneden i Klubhuset,
men hver Fredag Aften fra Kr. 18—20
Højdevej 39, 3. Telefon Sundby 5673.

Det er paa en Hundevagt i Biscaya'en, man
sidder i buldrende Mørke bogstaveligt talt og
kan høre Søernes rytmiske Brusen, men man
ser dem ikke, før de er over en. Kompas
lampen lyser mat og søvnigt, og man kan
skimte Skæret af de farvede Sidelanternes i

SIDE 3

Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K 2 - K 4
K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F.
Kuglelejer.

Eneforhandler for

ALBIN

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

»BRIT AH NIA«
direkte omstyrbar.
Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.
Forsejl og Rigning. Hvis man bliver lidt
dosig, skal man nok vaagne op, naar der af
og til.kommer en særlig næsvis Sø. Saadan
en Sø har et særligt kraftigt Kog, man kan
høre den længe i Forvejen, men man ser den
ikke før den hænger tre fire Meter over
Hovedet paa en, saa kan man lige skimte det
hvide Skum, der ligner et Negergrin. Nord
kaperen løfter sig over i sidste Øjeblik — i
Reglen da. — Man behøver ikke at kede sig
en saadan Nat, blot man har lidt Fantasi.
Da jeg hørte en særlig kraftig Sø var paa
Vej, udbrød jeg uvilkaarligt »Let nu Rumpen
Gamle!« — Den gamle knirkede med Rig
gen, og det lød som den sagde »Du jager
altid med mig, jeg gør jo hvad jeg kan, men
det bliver aldrig paaskønnet.« Jeg kunde
høre den var ked af det, og for at trøste den ;
sagde jeg samtidig med at jeg skævede til
Kæmpesøen, der var mistænkelig nær, »Du
er Jordens dejligste Baad, og vi holder meget
af dig.« og vips! lavede den et elegant side
læns Hop, og red stolt som en Svane oppe
paa Toppen af Søen. - »Det var ret, Gamle.«
Den tav et Stykke Tid og nød maaske Ro
sens Sødme, men pludselig knirkede den
usædvanlig ivrig, og det lød som om den
sagde »Hvorfor kalder du mig altid Gamle?
Efter den sidste Hormonindsprøjtning I gav
mig, er jeg jo næste ny.« — »Jo, ser du,
»Gamle« er et Kælenavn og en Forkortelse
af gamle Ven, men jeg kan godt lade være
med at sige det.« — »Næh! Næh!« knirkede
den forskrækket og blafrede nervøst med
Fokken. — Der var Tavshed et Stykke Tid,
medens den rystede et Par Søer af sig. Saa
kom der en klagende Lyd fra Masten et Sted.
»Hvornaar maa jeg hvile mig? Jeg har ikke
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været af Kludene i flere Uger.« Jeg svarede
ikke, og den knirkede videre »Og hvad med
min Lak, min Maling, der snart er helt af
skallet.« Jeg maatte i mit stille Sind-give den
Ret jeg svarede »Gamle, jeg ved vi kræver
meget af dig, derfor har vi ogsaa gjort dig
stærk. Det er jo ikke en Lørdag-Søndagstur
vi skal ud paa, og saa maa du huske, at du
har os tre i din Vom, og vi stoler paa dig.
Jeg skal love dig, hvis du holder til det, skal
vi allesammen ud at opleve Eventyr og se
Alverdens Lande.« — »Vel,« svarede den,
»hvis du lover mig det, skal jeg ikke beklage
mig mere. — Kom an!« De sidste Ord var
ikke til mig, men til en Sø, som den knuste.
Saa slog den et koket Slag med Storbommen,
for at tilkendegive at vor Samtale var slut.
En Byge var imens drevet over os, og Søerne
blev mere og mere paagaaende. Jeg lyttede
til den »Gamle«s Knagen og Knirken og
Søernes Larmen, og atter fornemmer jeg
Stemmer. Det var »Gamle«, der skændtes
med Søerne. Jeg anspændte alle Sanser, og
lyttede og saå:

SSF
SAA VAR DER VAGTSKIFTE
Det var i Spanskesøen. — Fli-FluFla, dummelum dum ki, det kom saa hurtigt som
Lyden af en Skæppe Kartofler, der væltede
ned ad Trapperne. Det var en Summen af
Stemmer jeg hørte, fra Kahytten, hvor jeg
sad og skrev. Knud og Poul, der var paa Dæk,
raabte og svarede paa de 1000 Spørgsmaal,
der kom fra 14 Mand paa en Gang, det var
en spansk Fiskesnakke, der var kommet paa
Siden af os. Samtalen blev selvfølgelig »God
dag, Mand — Økseskaft«. Der var ingen af
Fiskerne, der kunde et Ord engelsk. Paa
Baaden, der var meget malerisk, var anbragt
to Udrigger paa hver Side ; hvorpaa der var
anbragt et Utal af Snører, der lignede et
Edderkopspind. Med Kameraet, jeg havde
taget med i Farten, sigtede jeg paa dem.
Men de maa sikkert have misforstaaet Situa
tionen for de vendte sig skyndsomt og for
svandt. Trods det vi manglede Benzin og stor

Der bryder en So over Bagbords Lønning ?
den kom fra den begsorte Nat
fra Biscayaens evigt rullende Dønning,
saa flygted den snar i Porte og Gat.
Den splinterdes til Skum, der blev Sølv og
Rubin
i Lanternens røddunkle Skær.
Den pønsed Skibets Forlis og Ruin,
nu misted den istedet sit Sværd.
Den slikked Saar, og trak sig tilbage
i Havets betryggende Skød.
Men Søskendflokken hørte dens Klage,
den rusted sig til Skibets Død.
Den brysted sig og rejste sig paa Tæerne
og samled stærkere Braad.
Den larmed, rased og rullede paa »R«erne,
pas paa — vi bryder din Traad.
Saa kom den ene, saa kom den anden
i fraadende brølende Sky.
»Gamle« stopped, tørte Sveden af Panden
og fortsatte roligt og støt paany.
De stormede mod Baaden atter og atter,
sled og bed, rased og slog,
men »Gamle« dem mødte med klukkende
Latter,
den Søens Handske gerne tog.
Hold I kun op med de^ Narrestreger,
her kommer I bare til kort.
Hvis en anden Gang I med mig leger
skal Mosten være af stærkere Sort.
Da Søen mærked, at den spildte Kræfter,
dæmpede den sin brølende Sang ;
men kæphøj — det var den stadig i Kæften:
Du skal bare vente til en anden Gang!
Men »Gamle«s Tanker bliver dybe og fjerne,
den rejser Stævnen fra Søens Bryst,
og skuer mod Kimmingens dagblege Stjerne
og har atter glemt den lille Dyst.

Lyst efter Land, har vi troligt holdt os til
Planen: Frederikshavn—Madeira uden Mel
lemlanding. Vi har endda været saa fristende
nær, at vi bogstaveligt talt kunde spytte i
Land. Vore to Følgesvende, Maagerne fra
Norge, har omsider forladt os. Jeg smed en
Dag noget af mit hjemmebagte Franskbrød
over Bord til dem, jeg formoder de er blevet
fornærmet eller simpelt hen opgivet Aanden.
— Det er interessant at se Morilden naar
Baaden sætter i en Sø, det sprøjter som Ild,
som Gnister fra en Ambolt, eller naar Del
finerne springer og farer ned igen i en Ild
søjle. Dagene, medens vi sejlede over Span
skesøen og videre, begyndte at blive ensfor
mige. De var som Perler paa en Snor, lidt
varierende i Facon og Farve, men naar de
blev trukket paa Snoren, synede de ensarte
de. Man begyndte at hefte sig ved smaa Op
levelser. En Morgen hørte vi et Hyl fra
Poul: »Jeg har fanget Flyvefisk ( eller det er
maaske kun Aalekvabber,« kom det lidt for
sagt bag efter. Ved nærmere Undersøgelse
viste det sig, at de to Fisk, der var skyllet
ombord af en Sø, var to smaa tiarmede
Blæksprutter.
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Et lille Uheld havde vi ogsaa. Det var
Poul, der skulde ordne noget ved Storskødet,
saa kom Storbommen susende, »høj Sø,
ingen Vind«, og ramte ham i Hovedet. Det
saa uhyggeligt ud, og det var mærkeligt han
ikke besvimede. Han fik en Bule som et
Hønseæg, og Blodet drev fra ham fra et Hul
ved Øret. Han klagede over Hovedsmerter
flere Dage efter, men vi haaber ikke han
faar Mén af det.
Saa oprandt den Dag, da vi fik Land i
Sigte. Søndag den 21. Juli fik vi Kl. 11 Porto
Santo at se om Bagbord, og nogle Timer
senere tonede Madeira frem i Horisonten.
Altsammen forøvrigt præcist forudsagt af
Knud. Da det blev mørkt, friskede Vinden,
og Søen rejste sig. En Sø ? der kom uregel
mæssig fra alle Sider, hul og krap. Efterhaanden fik vi Vinden ind agter, og det bevirke
de, at Storbommen af og til, tog Søen med et
Brag. Tre Gange sprang en Støttetaille vi
havde i Læ af Bommen. Saa opgav vi at re
parere den mere. Jeg misundte ikke Poul og
Knud, der efter hinanden havde Tørn den
Nat. At styre en Baad i fuldkomment Mørke,
en Baad, der girer og drejer med Vinden
plat ind agter i de Heksesøer, kræver hele
Rorgængerens Opmærksomhed og Anspæn
delse. Da jeg stak Hovedet op af Lugen
næste Morgen, saa jeg en skyhøj Bjergside
en Sømil borte. I den begyndende Dagning
saa den mørk, dyster og humørdræbende ud,
og med de spinkle Røgstriber, der kom fra
de vaagnende Huse, lignede det en sodet
Kæmpebrandtomt. Men saa kom Solen. Den
kastede sine velkomne Straaler paa det præg
tige Landskab, og afslørede et Panorama, der
helt tog Vejret fra os. De solgyldne Toppe,
de rødbrune Klippeø de dunkle Kløfter,
Skove, Vintræer og Græsgange i hele den
grønne Farves Skala, isprængt de tusind smaa
røde Teglstenstage, det hele en Farvesam
mensætning, der med Held vilde kunne kon
kurrere med en dansk Efteraarsbuket med
Rønnebær i. Som Baggrund høje og fjerne
Bjergtinder, der sløredes i Dis, og det hele
indrammet i Himlens og Havets skære blaa
Farve. Øjnene fraadsede, de kunde ikke blive
mætte. Vi fik travlt med at klare Skib, bar
bere og vaske os, og gøre klar til Landgang.
Det var med bange Anelser vi nærmede os
Funchal. Vi anede ikke noget om Myndig
hedernes Syn paa Sagen, om Befolkningens
Holdning over for os, i det hele taget om
Forholdene der. Men vi kunde have sparet
os vore Bekymringer, vi fik en Velkomst, der
oversteg vore dristigste Ønsker. Efter at
Havnekaptajnen,
Karantænelægen
havde
synet, stemplet og godkendt vore Papirer i
Løbet af fire Snapsers Tid »og diverse 01«,
blev vi af tre Herrer »en Englænder og to
Portugisere« inviteret til at se Funchals Café
liv. De tre Hererr^ »Agenter for et engelsk
Skibsagentur«, slæbte os med fra Sted til
Sted, og vilde med Djævelens Vold og Magt
betale det hele. Naa, regnede maaske med at
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tjene det ind paa os igen. Poul, der efterhaanden hørte Fuglesang og mistede Kursen,
forsvandt pludselig fra os. Vore Værter blev
betænkelige, men i Løbet af en Times Tid,
og ved Hjælp af en Gadens Indfødt fik vi
krydset os gennem et Utal af smaale, krogede
og bakkede Gader og Stræder, og fandt ham
endelig diskuterende med to Politibetjente i
al Venskabelighed.

FUNCHAL VED NAT
En laset gestikulerende og pludrende
Mandsperson hænger sig i Armen, lokker,
tigger og haler i en, for at vise Vej til Para
diset, peger paa en skummel Port eller Knej
pe. Saa vokser der en op af Jorden paa den
anden Side, haler og peger den modsatte Vej.
To eller tre Smaadrenge vil absolut pudse
ens Sko, nogle vil sælge Aviser, andre have
en Cigaret eller en Skilling. Allesammen
prøver de at overdøve hinanden. Musik ) Sang
og højrøstet Tale vælder ud af Jalousier fra
alle Etager, og midt i det hele, Autotaxaer,
der i Modsætning til i København, snor og
drejer sig med usandsynlig Fart ind og ud
mellem Fodgængere, der har en fuldkommen
Afsky for at gaa paa Fortovene, naar Taxa
erne saa samtidig bruger Hornet ustandselig,
kan man tænke sig det Inferno. Det varer
omtrent til Kl. fire om Morgenen, hvor de
første Restaurationer begynder at lukke. Da
vi blev færget ud til Baaden, kastede jeg et
Blik tilbage paa Byen, og saa en Stjernehim
mel ligge som en Kæmpeglorie over den.
Stjernene var imidlertid Lys fra de tusinde
af Huse, der laa paa Bjergskrænterne ned
mod Funchal.
Den næste Dag opsøgte vi den danske
Konsul, Hr. P. Mathisen. Da Konsulen havde
erfaret vort Maal for Rejsen og spurgt om
andre Detailler, endte det med, at han invi
terede os til Lunch.
I dette Maaltid deltog den svenske Konsul,
Hr. Andreasen, der ogsaa var Dansker^ og
den varme Hjertelighed de to Herrer viste
os, hørte ogsaa til det man aldrig glemmer.
Næste Dag beærede de to Konsuler Nord
kaperen med et Besøg, hvor vi efter bedste
Evne stillede en dansk Frokost paa Bordet.
Den danske Bajer, Snaps og Cherry Brandy
glattede forhaabentlig de Mangler ud, der
var ved den faste Føde.
Derefter blev hver Dag en Fest. Man kun
de knapt nok faa fæstet den ene Dags Be
givenheder i Sindet, før man var inde i den
næstes. Den ene Dag kørte Hr. Andrasen os
rundt i Omegnen i sin Vogn, og tog os
derefter med hjem til sin pragtfulde Villa,
og beværtede os kongeligt Den næste Dag
til Middag hos Hr. Mathisen, i hvis komfor
table og elegante Hjem vi havde en vidunder
lig Aften. Hr. Mathisen har selv tegnet sit
smukke danskprægede Hus, der ligger 250
m over Havet med Udsigt over hele Funchal.
— Den tredie Dag var vi hos Kaptajn O.

Schlanbusch, der foruden det kulinariske, op
vartede os med herlige Historier fra sine unge
Dage. Kaptajnen, der var 70 Aar og nød sit
Otium her sammen med sin elskværdige
Hustru, fik sit første Skib at føre, da han
var 23 Aar. Det var en Kæde af Udflugter,
Visitter ; Frokoster, Middage og Theselskaber.
Af Hr. Mathisen fik vi foræret en Mascot:
En dansende Negerkvindefigur Hr. Andrea
sen overraskede os med 12 Flasker fin Ma
deira. Alle viste os en Hjertelighed og In
teresse, som virkede overvældende. Fra Baa
den kunde man se Pierne, der er bygget af
det danske Selskab Højgaard og Schultz, og
som udgør det egentlige Havneanlæg. Langs
Havnen gaar en bred Promenade, flankerede
med moderne lave Huse paa den ene Side,
og et Anlæg med smukke Blomster og Pal
mer paa den anden Side. Selve Husene i
Funchal ligner en Legetøjsby, maleriske, lyse
og farverige, men tillukkede. Markedshallerne
og Posthuset er mere moderne end i Køben
havn, men Tempoet ved Ekspeditionen er
fra det forrige Aarhundrede. Brolægningen
er Rullesten paa Størrelse med Kartofler,
som er fuldkommen blankpoleret af Slæder,
der syntes at være det hovedsagelige Trans
portmiddel. Man ser ofte en supermoderne
Luxus Automobil overhale et Oksespand
trækkende en Slæde. Og sikke mange Børn,
smaa snavsede og frække, men kønne Unger,
der altid har noget at slæbe paa, selv en 6
Aars Purk ser man ofte komme vaklende
under usandsynlige store Byrder, og alle er
præget af »business«.
Men vi gør klar til næste Trip: Madeira —
Set. Thomas.

SIDE 5

BEnzin puset*!
Mangen en Motormand spekulerer paa,
hvem der faar alle de mange Penge, han gi'r
ud, hver Gang han har været oppe hos
»Mads« og købe en Pot Benzin.
De fleste er vel klar over, at Madsen ikke
faar alle Pengene, men hvem der saa skal ha'
Resten, kunde man jo godt lidt at høre noget
om. Vi har undersøgt Spørgsmaalet og fun
det følgende Fordeling af »Rovet«:
Indkøbspris i Udlandet
Fragt Aussurance m. v
Lager, Udkørsel, Svind og
Importøravance
Forhandleravance
Afgift til Staten

6 Øre
5 Øre
10 Øre
5 Øre
34 Øre
60 Øre

Der er i Øjeblikket Forhandling mellem
Prisdirektoratet og Importørerne om en Ned
sættelse af Prisen.
Importørerne er imidlertid ikke særlig vil
lige til at afgive noget, de hævder, at deres
Avance er blevet beskaaret een Øre, fordi
Staten beregner Benzin importeret ved 15°
Celsius, men Gennemsnits-Temperaturen i
Danmark ligger betydelig lavere. Som Følge
af Benzinens mindre Rumfang ved Tempe
ratur under 15°, mener Importøren altsaa at
have en Avance, der ligger under det, som
man beregner dem til.

Øvelsessejladsen er Slut for i Aar. De ser her Sejladschefen Sv. A Larsen, som har været
ude med sit Eksamenshold til en sidste Omgang. — — Humøret syntes at være højt.
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Regnskaber, som viser, at det knapt kan løbe
rundt med de nuværende Priser.
Det siges, at Prisdirektoratet har henvendt
sig til Staten, som vel nok er den værste
Prisfordyrer i denne Sag, men naturligvis
uden Resultat. — Ha!
Imedens er Forhandlingerne med England
om vort Olie- og Benzinprogram iøvrigt af
sluttet.
Resultatet er blevet, at England — trods
Forlydender om Nedskæring — alligevel gik
med til at levere os samme Kvantum som
hidtil.
Der er altsaa lange Udsigter til Benzin
rationeringens Ophævelse.
Man har paapeget i Motorkredse, at de nye
Dollarslaan kunde lette Situationen — Ame
rikansk Benzin — men fra anden Side er man
gaaet stærkt ind for en Begrænsning af vort
Valutaforbrug til alt uproduktivt ( der har
endda være luftet saa indgribende Forslag,
som f. Eks. Forbud mod Weekend-Kørsel,
saa vilde det se galt ud for Motorbaadssejladsen.
Trods alt, Sæsonen har vi reddet — dyrt
men dejligt, der er saa Haab om at Parterne
finder ud af det inden næste Sæson. Jeg har
hørt en Motorbaadsmand fremsætte det For
slag, at fik han ingen Benzin til næste Aar,
saa vilde han den unte Brandbrølemig (og
saa bandede han) anskaffe sig nogle af alle
de mange Tons Rulleskøjter, der var købt,
og saa vilde han ud paa Landets fine asfal
terede Veje og afslide nogle af de Penge,
han havde anbragt her.
Red.

50 AAR

»Vavona« Hansen 50 Aar. Ja, hvem skulde
tro det Her gaar han rundt og gemmer sig,
og regnes i almindelig Omdømme at høre
til blandt de yngste.
Til Oplysning for nyere Medlemmer kan
vi meddele, at bag Indianerhøvdingenavnet
skjuler sig et godt gammelt Medlem, Harald
Hansen, som i mange Aar deltog i Bestyrel
sesarbejdet for Foreningen. »Vavona« Han
sen er et Navn Harald fik og aldrig slipper,
i en Tid, hvor den nu passionerede Spids
gattermand, sejlede rundt med 6 Meteren
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»Vavona« og hentede Sølvtøj hjem paa alle
Indtegningslisterne ligger hos Henry, og
Baner.
man bedes indbetale Beløbet ved Indtegnin
Medlemsbladet bringer her Harald en Hyl
dest i Dagens Anledning, noget sent desværre gen sammen med 20 gr Smørmærker.
Indtegningen slutter den 22. Oktober.
— Fødselsdagen var allerede den 30. Sept.
Husk! Den 25. Oktober Kl. 18,30 i »Karnappen«.

POMT-SEJLflDSEIl
Nedenfor bringer vi Resultatet af Point
sejladsen for hele Sæsonen, der blev vundet
af W-Baaden »Bris« med 33% Point i Be
hold.
W-Baaden »Bris« er saaledes Indehaver
af Chr. Foghts Vandrepræmie for Sæson 1946.
Points
Bris
33 %
Vixi
32
Plaisir
25
Argo
24%
Tabu
22%
Star
21
Dana
20%
Marianne
17%
Eio
17%
Svanen
16%
Marie
16
Krabat
15%
Skjoldungen ...14%
Vivi
14%
Agri
13%
Adyg
13%
Hulda
12%
Bente
12%
Peder
11%
Katja
11

Juran
Svava
Reo
Hvideørn
Fri
Weo
Luna
Erik
Tovaritz ..
Prinsessen
Basta
Laila
S. S. F. 1
Mona
Bris
Let
Thine ..
Chance
Moster
Rio

SÆSONENS
sidste

SEJLADS

Points
10%
Kapsejladsernes Afslutning Søndag den
9%
15 September blev desværre ikke det helt
9%
store, som Sejlerne havde glædet sig til.
9%
Over 8 m. Sek. Vind, der blev maalt indtil
9%
16 m. Sek. i Pustene, er nu ikke saa godt til

8%
8%
7%
7%
7%

6%
5%
5%
4

Dommerkomiteen: Nilsson, Akilles og Alf
gør klar til Startskudet.

Lystsejlads, nogen god Sport bli'r der heller
ikke ud af det, det hele er vel nærmest, hvem
bjerger sig bedst. De store eller større Far
tøjer har jo en Fordel saadan en Dag, naar
j~f iaja^e\-aj
Grejet kan holde — altsaa — for Havarier
var der nok af. Selv Fartøjere, om hvem vi
troede Sejlene var fine, kom ind med Laser.
25. Oktober Kl. 183«
Bedst havde det vel været at udsætte Sejlad
Sæsonen 1946 kan vel nu siges at være af sen til den følgende Søndag, men jeg indrømsluttet, og som det har været Skik igennem
Aarene markeres dette officielt ved Afholdel
sen af et Afriggergilde.
Da Sæsonen i Aar jo har været den første
siden Krigens Begyndelse, hvor man under
forholdsvis frie Former har kunnet drive
Sejlads, har Bestyrelsen haft den Opfattelse,
at der kunde være Grund til at gøre lidt
ekstra ud af denne Fest.
Vi har derfor paa fleres Opfordring bestilt
gule Ærter med Flæsk og Pølse samt Æble
skiver i »Restaurant Karnappen«, i Lighed
med sidste Aar, hvor Festen jo havde saa
stor Sukces.
Da vi sidste Aar maatte stoppe for Anmel
delse paa et tidligt Tidspunkt grundet paa
Pladsmangel, har vi i Aar taget den store Sal, Kutternes Start til den stormfulde Tur. Fra
venstre til højre ser man: 5 m Juran, som
saa at alle, der har Lyst, kan deltage.
sædvanlig i god Position til Luvart, Star og.
Prisen bliver Kr. 7,50 pr. Kuvert.
Hvideørn, Agri, Plaisir og 5 m Vixi.
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Søndags=Sejlads
Søndag den 15. Septe. 1946.
Fartøj

Størr.

Vindstyrke: over 8 m Sek.
Sejltid

Respit

Præmietid

Præmie

1. Start Kl. 10,35.
1. Løb:
Bris

5,5

ikke startet

7,8
7,2
7,0

udgaaet
1—53—02
ikke startet

5,0
5,0

2. Løb:
Hvideørn
Star
Miri

46—06

2—39—08

1. Pr.

2—06—35
udgaaet

19—15

2—25—50

1. f r . + Vpr. Æpr,

5,4
5,3
4,9

2—07—36
udgaaet
2—10—46

25—5
17—42

2—28—28

1. Pr.

4,4
3,9

udgaaet
3—06—14

2—20

3—03—54

1. Pr.

5,9
. 5,2
4,6

1—50—59
2—03—20
ikke startet

31—54
22—22

2—22—53
2—25—42

1. Pr. + Vpr. Æpr.

5,5
5,5

1-59—30
2—10—22

26-27
26—17

2—25—57
2—36—49

1. Pr.

5,1
4,9
4,7

2-29-29
udgaaet
2—27—36

22—22

2-51—51

14—12

2—41—48

1. Pr.

5,5
5,0
4,9

2—15—14
2—08^23
2-15—39

26—27
19—15
17—42

2—41—41
2—27—38
2—33—21

1. Pr.

3,1

ikke startet

4,2
4,1
3,9
4,6

ikke startet
udgaaet
3—21—58 ^ 2—20
2—27—35
12—15

3—19—38
2—39—50

2. Pr.
1. Pr. + Vpr. Æpr.

3,7
3,7

ikke startet
ikke startet

3. Løb:
Vixi
Juran
Otto Larsens »Plaisir« og Redaktørens
»Marianne« i Opløbet.
mer, at jeg selv turde ikke, om jeg havde
været i Dommernes Sted, fremføre et saadant
Forslag — Sejlere er noget for sig — de vil
ud og se om det kan holde.
I alle Tilfælde gav Sejladsen Anledning til
at vise hvor mange Folk vi har med de helt
rigtige Sømandskundskaber. Selv de smaa
Fartøjer, som var med Turen rundt, klarede
sig jo fint fint, altsaa bortset fra Havaristerne.
En Oplevelse er en saadan Mandfolketur.
Ud paa Fordækket i Vand til Livet, Sejlene
skiftes, man stoler blindt paa, at Rorsmanden
følger med og skaaner sin Forgast for det
helt ubehagelige. En Sø indover, der fylder
i Cokpiten, hvad gør det, vi er 3 i Baaden
til at dele den, og Konkurrenten er agter
ude. Runde Mærket; skal man foretage det
helt fjolede, bomme i 16 m Luft, selvfølge
lig, vi lukker Øjnene imedens — det holdt.
— Jo, der er Spænding over Løbet saadan en
Dag. Og bagefter — bagefter forstaar man,
at Sømanden skal ha' noget at styrke sig paa
naar han kommer i Land.
Red.

4. Løb:
Marianne
Plaisir
Agri

2—32—41

5. Løb:
Marie
Reo
2. Start Kl. 10,40.
6. Løb:
Fri
Vivi
Skjoldungen
7. Løb:
Eio
Bente
8. Løb:
Svend
Krabat
Luna
9. Løb:
Tabu .:
Ebba
Katja

.:

3. Start Kl. 10,45.
10. Løb:
Nutte
11. Løb:
Weo
Dana
Adyg
Svanen
12. Løb:
Sejrbo og Jensens »Fri«, der har repræsen
teret SSF Standeren bedst paa fremmed Bane
i denne Sæson.

Peder
Hulda

SSF
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SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

$

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.

Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

ActUuc
AMAGER 6270

ERIK WIESE

A

Isenkram - Køkkenudstyr
Glas og Porcelæn
Holmbladsgade 90
Telf. Amager 7852

NR. 10

GIROKORT

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes

Med dette Nr. af Bladet udsender vor
Kasserer Girokort til Medlemmerne, som kan
benyttes til Indbetaling af Kontingent i Vinterhalvaaret.
Erfaringsmæssigt kommer faa Medlemmer
i Klubben i Vintermaanederne, derfor denne
Ordning, som letter det for Medlemmer, som
gerne vil ha' Regnskabet a jour.
Evt. ubenyttede Kort vil Kassereren gerne
ha' retur.
Husk Kontingentet for Oktober er 5 Kr.
pr. Kvartal og der er et Ekstrakontingent paa
5 Kr. i Oktober Kvartal.
X

i Klubhuset 1. i Maaneden K!. 10—12
samt hver Fredag Kl. 18—20.

Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

hMAGE

\

y/m

tiqtify fyulcUmed"

CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

Baadklinker — Plader
Kauser -- Tovværk — Staalwire

YKKERI
TLF. AMAGER

1 ny original
Messingvingelænsepumpe
Størrelse 2, til Salg.
JEAN, BACHERSVEJ 103, 2.

Nye Medlemmer
i SiMoLiy, StflfotetiLttfy

Aarer og Aaregafler

at*/

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN

Jeg har Malervarer til Jer alle. Rigtige

SICILIENSGADE 7
SUNDBY 4381

Fernisfarver, Mønje o. s. v. Rengørings

YACHT

SERVICE

udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.

materialer har jeg ogsaa i Aar.
Kom og se paa Varerne.
Tovværk og Beslag.

DET NYE MALERUDSALG

Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.

NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Partøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt jjaxt?"" kan der ikke paaregnes Plads *
Havnen for Sou.merhalvaaret.

»Klokhemayeren«
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.

Aktive:
Maskinmester Louis K. V. Andersen, Elbagade 43, 4. — Uden Baad.
Bryggeriarbejder Hans V. Mullerup Jensen,
Rinerttoften 16. — Motorbaad »Jan«.
Maskinmester Knud Pedersen, Frederiks
sundsvej 303, 2. — Kutter »Cito«.
Kranfører Kaj M. Simonsen, Grækenlandsvej 9, 4. — Uden Baad.
Cigarhandler Henry Nielsen, Bodenhoffs
Plads 10. — Uden Baad.
Kranfører Hugo S. Svensson, Lombardigade
24, 3. — Uden Baad.
Repræsentant Carl Henry Jensen Hatting,
Østerdalsgade 3 B. — Uden Baad.
Forvalter Erik J. Hansen, Italiensvej 42, 1.
— Kutter »Erik«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).

• Se Udstillingen i Malerudsalget.

URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.

Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Kongens
Nytorv 6,

København K

Udgiver: Sundby Sejl-Forening.

Telf. C. *931é

Ansvarhavende Redaktør:
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31 — S.
Telefon Sundby 3655
Ekspedition: E. Nilsson, Siciliensgade 7.
Tryk: Amager Bogtrykkeri -Hallandsgade 11 —• S.

#
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PLflDSLEJEII
FORHØJES UIED 50 IFJDT.

5. Aarg.
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Generalforsamlings
Ordinær Generalforsamling afholdtes i
Amager Selskabslokaler Onsdag den 30.
Oktober Kl. 19 med følgende Dagsorrden:

Paa Generalforsamlingen vedtoges at for
høje vor Pladsleje med 50 pCt. At et saadant
Forslag ikke kunde gaa igennem uden en
længere Diskussion er forstaaelig. Men Be
styrelsen, som var Forslagsstiller, havde man
ge og vægtige Begrundelser, og Diskussionen
drejede sig da ogsaa mest om, hvorledes
Byrderne skulde fordeles.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af Dirigent.
Protokol og Beretning.
Lovændringsforslag.
Andre Forslag.
Valg.
Eventuelt.

me, Bøjer, Sanering af Plads. Nye Skinner og
Sveller paa Søndre Plads, Hegn, Plankeværk
og nye Porte paa begge Pladser, Reparation
af Broer og Spil, Uddybning af Havn og
En hel Del af Mødedeltagerne ønskede, at Rende osv. osv., og sidst men ogsaa nødven
Formanden aabnede Generalforsamlingen
man skulde nøjes med at lægge 25 pCt. paa digt: Ordnede Toiletforhold.
med at byde Medlemmerne Velkommen og
Pladslejen, og det resterende Beløb skulde
Man havde foretaget en Analysering af udtalte, at han ønskede Forhandlingerne
saa fremkomme ved at hæve Klubkontingen vort Havne- og Pladsregnskab for de sidste maatte foregaa paa en god og værdig Maade,
tet. Herom udspandt sig, som det fremgaar af 4 Aar, det viste følgende:
derefter udbad han sig Forslag til en Diri
Mødereferatet, en heftig Diskussion.
gent. Jørgen Nielsen foresloget og valgtes.
: 1942 Udgift
14,025
Dirigenten takkede for Valget, oplæste
Resultatet blev dog, at man vedtog Far
Indtægt
8,700
Dagsordenen, samt forespurgte, om nogen
tøjsejerne alene skal betale det Underskud,
som til Stadighed fremkommer paa den Del
Underskud
5,325 = 61,2 % havde at indvende imod Indvarslingen af
Generalforsamlingen.
af Foreningens Regnskab, der repræsenterer
i 1943 Udgift
13,839
Ingen begærede Ordet og Punkt 1 var der
Havn og Plads.
Indtægt
9,976
med
behandlet.
Vi forstaar, hvis nogle af de alt for mange
Fartøjsejere, som ikke var tilstede, larmer
over den dyrere Pladsleje, - saadan er det jo,
men det er de Medlemmer, som møder frem,
der bestemmer.
Naar man vedtog denne Forhøjelse, skyl
des de bl. a., at den Nedsættelse paa ca. 2400
Kr. aarlig, vi har nydt godt af i vor Husleje
til Kommunen, nu trods energisk og ved
varende Protest fra Formanden, ophører. —
Endvidere ligger det saadan, at vi til Stadig
hed har brugt flere Penge end vi fik ind.
Vort Marketenderioverskud gaar efterhaanden til Skatter og Overskudet fra Klubkon
tingentet, som skal dække Øvelsesejlads,
Administration osv. osv., er ikke tilstrække
ligt.. — Bestyrelsen havde saaledes kun to
Muligheder at anvise Medlemmerne: For
højelse af Pladslejen eller Udskrivning af
store Ekstrakontingenter, efterhaanden som
Pengene skulde bruges. Hvad Pengene skulde
bruges til, var man jo mest enige om, Løn til
Pladsmand, Leje til Kommunen, Reparation
og Vedligeholdelse af Vogne, Skinner, Pram

Underskud

3,863 = 38,7 %

Punkt 2. Protokol og Beretning.

Dirigenten anmodede Sekretæren om at
oplæse Forhandlingsprotokollen, dog med
Undtagelse af Referatet af ForaarsgeneralforUnderskud
3,457 — 37,3 % samlingen, hvilket ingen efter Forespørgsel
havde noget imod.
i 1945 Udgift
15,700
Efter Oplæsningen fik Formanden Ordet
Indtægt
9,657
til Beretningen. Forinden omtalte Formanden
Underskud
6,043 — 62,5 %
to i sidste Halvaar afdøde Medlemmer, disse
Altsaa et gennemsnitlig Underskud paa mindedes, idet samtlige tilstedeværende rejste
49,9 %, og saa maa det huskes, at i Aarene sig og Formanden udtalte: Ære være deres
43 — 44 og 45 har vi haft en Lejenedsættelse Minde.
I Tilslutning til Forhandlingsprotokollen
paa 2400 Kr. aarlig.
omtalte og uddybede Formanden de mange
Foreningens gennemsnitlige Pladslejer lig deri omtalte Sager, som Bestyrelsen havde be
ger i Dag paa 38,00 Kr. pr. Fartøj, det betyder handlet, saaledes Reparation af Broer og
altsaa, at den enkelte Fartøjsejer i Gennem Spunsvæg, Mødet paa Jordkontoret, Politi
snit skal betale ca. 19 Kr. mere om Aaret, sagen, Lukningen af Klubhuset i tre Vintereller om man vil 1,58 Kr. pr. Maaned, det er maaneder, Sæsonens Sejladser, Nyordningen
saaledes ikke de helt store Beløb, det drejer i Dansk Sejler Dag, Benzintildelingen, og de
sig om, og vi maa trøste os med, at selv efter dermed formodede Misbrug, og udtalte, at
dette sidste, ligger vi stadig 40—50 pCt. bil saafremt hans Underskrift paa Skemaerne til
ligere i S. S. F.
Red.
næste Tildeling var paakrævet, vilde han
i 1944

Udgift
Indtægt

12,712
9,255

SIDE 2

tage visse Forbeehold. Dernæst kom Forman
den ind paa Forholdene i Marketenderiet og
meddelte, at Bestyrelsen agtede at give Mar
ketenderen en Opsigelse med tre Maaneders
Varsel og Fratræden 1. April 1947.
Motivering: Dersom der er noget alvorligt
bag den Utilfredshed med vor Bestyrer, som
Medlemmer til Stadighed giver Udtryk for,
er det nødvendig Foreningen staar frit. —
Bestyreren har 3 Maaneders Opsigelse. Foraarsgeneralforsamlingen kan saa afgøre om
hvorvidt man ønsker Bergmark genvalgt eller
tage Stilling til evt. nye Ansøgere, idet Stil
lingen vil blive opslaaet ledig.
Omtalte derpaa Elevernes Uddannelse i
Sejlads, Navigation og Tovværkskursus, et
Toaars Kursus var nu afsluttet med godt Re
sultat. Takkede Læreren og Eleverne for den
Energi, der var udvist, og Eleverne fik saa
overrakt hver et Eksamensbevis under Med
lemmernes Bifald, tillige rettede Formanden
en Tak til Skibsbygger Olsen for hans store
Arbejde vedrørende Juniorbaadene.
Til Slut kritiserede Formanden Medlem
mernes Ligegyldighed og Sjuskeri med For
eningens Rekvisitter, Fortøjninger og Affendring samt Børns Færden i Havn og paa
Plads uden Forældres Opsyn.
Efter Formandens Beretning fik Olsen Or
det og kritiserede, at den sunkne Kutter end
nu ikke var hævet, mente et saadant Medlem
burde slettes, tillige kritiseredes, at Baade,
som nærmest blev benyttet som Pakhuse, saavel paa Pladsen som i Havnen, kunde tolere
res.
H. Madsen svarede paa Kritikken og hen
viste til Aarsagerne og Vanskelighederne ved
at faa overholdt den Orden, som var ønske
lig, herunder den sunkne Baad.
Da ingen andre begæréde Ordet, stillede
Dirigenten Protokol og Beretning under Af
stemning og Punkt 2 vedtoges enstemmigt
ved Haandoprækning.
Dirigenten foreslog nu, at der valgtes et
Stemmeudvalg, og følgende indvilgede i at
fungere: G. Østergaard, Emil Hansen og M.
Larsen.
Punkt 3. Lovændringsforslag.
Dirigenten meddelte, at der ingen saadanne
forelaa til Behandling, og Punkt 3 maatte
saaledes betragtes som bortfaldet.
Punkt 4. Andre Forslag.
Dirigenten oplyste, at der forelaa 5 Forslag
til Behandling, og oplæste Forslag 1, som
var saaledes:
Forslag om en Bro ved Søndre Side af
Ophalingsbeddingen i Søndre Havn.
Medlem 109, O. Andersen.
Forslagsstilleren havde motiveret sit For
slag skriftlig, som ogsaa oplæstes af Dirigen
ten, og Andersen ønskede ikke at sige mere
dertil.
Formanden fik saa Ordet og motiverede,
hvorfor Bestyrelsen ikke kan anbefale For

SSF
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slaget (Materialemangel), men udtalte, at Haandsoprækning, to stemte for og mange
Forslaget iøvrigt var udmærket, men ikke imod, og Forslaget var saaledes bortfaldet.
Forslag Nr. 3 oplæstes af Dirigenten:
kunde udføres for Tiden.
Dirigenten foreslog, at Forslaget toges til
Bestyrelsen foreslaar, at Paragraf 7 i
Efterretning, og Sagen tages op af Bestyrel
Ordensreglementet for Pladsen udgaar,
sen, naar Materialer kan skaffes, hermed er
og at Foreningen opsiger den kollek
klærede Forslagsstilleren sig tilfreds.
tive Brandforsikring pr. 1. Juni 1947,
Forslag Nr. 2. Dirigenten oplæste dette,
hvorefter Medlemmerne selv overtager
der lød saaledes:
Forsikringsforpligtigelserne.
Bestyrelsen.
Brohovedet paa Midtermolen fjernes,
da dette er til stor Gene for Sejladsen
Formanden redegjorde for Grundene til, at
med kontrær Vind.
Forslaget stilledes, henviste til, at Bestyrelsen
Opsætning af et T Bolværk for Enden ved en tidligere Generalforsamling havde
af Midtermolen, da det i Tidens Løb ønsket samme Forslag vedtaget, men den
ellers vil blive dyrt for de Medlemmer, Gang forkastet. Han mente, at der nu var
der har Baade liggende paa de yderste større Stemning og Uvilje imod den tvungne
Pladser.
Forsikring, tillige et stort Arbejde for Kasse
Medlem Nr. 12, G. Schmidt. reren ,og paaviste Umuligheden af at over
G. Schmidt motiverede sit Forslag, henviste holde Paragraf 7.
Emil Hansen anbefalede at beholde For
til de mange Paasejlinger og andre Ulemper
for Baadene, men han var af faldne Udtalel sikringen, og mente, at de Medlemmer, der
ser klar over Vanskelighederne ved Anskaf ikke betalte Afgiften, burde slettes af For
eningen.
felse af Træ.
Endnu tre Medlemmer havde Ordet og saa
Formanden beklagede, at Bestyrelsen ikke
ogsaa
helst, at den kollektive Form bibehold
kunde medvirke til Forslagets Gennemførelse,
idet man var af den Opfattelse, at der ved tes.
Derefter imødegik Formanden nogle Ud
Brohovedets Fjernelse vilde vise sig uanede
talelser
og Forespørgsler, bl. a. svaredes paa
Vanskeligheder, efter disse Udtalelser opfor
dredes H. Sørensen til at udtale sig om Spørgsmaalet: Udbetales der Forsikringssum
for Baade, der brænder, naar Branden skyldes
Spørgsmaalet.
Hans Sørensen oplyste saa, at dette Bro- et ikke forsikret Fartøj. Hvis Spørgeren har
hovede var fyldt med Sten og tillige støttede sin Baad forsikret, faar han ogsaa udbetalt
hele Broen og han fraraadede meget Forsla Forsikringssummen, og det bliver saa Forsik
ringsselskabets Sag at gøre Regres hos Syn
get.
Sejrbo foreslog, at der nedrammedes en deren.
Dirigenten satte Forslaget under Afstem
Pæl paa hver Side af Brohovedet, og paa
disse anbringe en Bom i Tilknytning til Bro ning ved Haandsoprækning, men da det fore-.
kom Stemmetællerne og Dirigenten, at Resul
hovedet.
tatet
var usikkert, vilde sidstnævnte ikke tage
Schmidt trak derefter paa Opfordring sit
Forslag tilbage, og den udkastede Plan af Ansvaret for Afstemningens Resultat, og an
Sejrbo vedtoges ved Haandsoprækning, og modede Medlemmerne om at benytte Stem
meseddel 5, og skrive ja, hvis man ønskede
Bestyrelsen tager dette til Efterretning.
at stemme for Forslaget, og skrive nej, dersom
Forslag Nr. 3 blev oplæst, der lød saaledes: man
stemte imod dette.
Vagtmand om Natten fra Standerhejs
Stemmeudvalget overgav Dirigenten Resul
ning til Afrigning. Vagtmandens Op tatet efter Optællingen, som udviste 48 Ja og
gave skal være Afpatruljering af Hav 45 Nej. Forslaget var vedtaget.
nens Omraade for Tyve og eventuelle
Forslag Nr. 5 oplæstes og var saaledes:
Paasejlinger, da det er sjældent der er
Bestyrelsen foreslaar, at Plads- og
nogle Medlemmer paa denne Tid af
Havneafgiften forhøjes med 50 pCt.
Døgnet. Betalingsspørgsmaalet diskute
fra og med 1. April 1947.
res paa Generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
Medlem Nr. 12, G. Schmidt.
Formanden redegjorde for Forslagets Frem
Schmidt motiverede sit Forslag og mente komst og pointerede, at en Gennemførelse
at være i Samklang med mange Medlemmer, deraf var nødvendig nu, saafremt Plads og
henviste til stedfundne Tyverier, bl. a. For
Havn skulde holdes i forsvarlig Stand,, paa
mandens Baad, uopklarede Paasejlinger m. v.
viste ifølge Regnskabet, at Udgifterne i de
Formanden kunde trods de mange Argu sidste fire Aar havde oversteget Indtægterne
menter ikke anbefale Forslaget, idet han ikke med betydelige Beløb, og hævdede, at Plads
troede paa, at en saadan Vagt var effektiv og Havn maatte betragtes som en Forretning,
nok, Arealet var for stort til at kunne over hvortil Indtægt og Udgift burde balancere,
ses, og mente Udgiften blev for stor i For tillige henviste til den forøgede Lejeafgift paa
hold til Resultatet.
Grund af Refusionens Ophør og en Del for
Da ikke flere begærede Ordet til Forslaget højede Udgifter, der maatte regnes med i
satte Dirigenten dette under Afstemning ved Fremtiden.

SSF

NR. 11

Formanden kom derefter ind paa en Sam
menligning med, hvad der betales i andre
Sejlklubber og hævdede, at trods den foreslaaede Forhøjelse, hvis denne gennemførtes,
vilde vor Forening alligevel være den billig
ste.
H. Sørensen mente, at det foreslaaede 50
pCt. var for stor en Mundfuld at sluge paa
een Gang, særlig af Hensyn til mange mindre
bemidlede Kammerater vilde han foreslaa, at
den paatænkte Forhøjelse halveredes, og at
vi saa klarer os med Tilskud af Kontingentet,
som jo altid havde været praktiseret, end
videre advarede Taleren imod at anbringe for
mange Penge i Pladsen.
Ejner Olsen mente det var urimeligt, at
Fartøjsejerne alene skulde bære Udgifterne
og foreslog, at de øvrige Medlemmer kom
til at bære en Del deraf, tillige ønskede Tale
ren Oplysning om Foreningens økonomiske
Forhold.
André Schmidt anbefalede at stemme for
Forslaget, det var hans Overbevisning, at det
var tiltrængt, og at Foreningens Økonomi i
en Del Aar havde været temmelig anstrengt,
saa hellere tage de 50 pCt. nu, og saa haabe
paa at faa Fred i dette Spørgsmaal i nogle
Aar.
Sv. Aage Rasmussen henviste til, at naar
der forhen kunde administreres med mindre
Beløb skyldtes dette, at vore Broer og Grejer
dengang var nyt, nu var meget Materiel op
slidt og maatte fornyes, bl. a. Skinner og
Underlag.
Taleren mente iøvrigt, at Forhøjelsen ikke
kunde virke afskrækkende, idet denne jo se
nere paa flere Maader vilde komme Fartøjs
ejerne tilgode, og anbefalede at stemme for
Forslaget.
Emil Hansen var Modstander af Forslaget
i dets nuværende Form, og mente det vilde
være mere retfærdigt, at alle Medlemmer kom
til at tage Del i Byrden, idet han mente del
vilde være for haardt at bære for nogle Baadejere, derpaa stillede Taleren følgende Æn
dringsforslag:
»at man deler Forhøjelsen mellem
Pladsleje og Kontingent.«
Medlem 176, E. Hansen.
Dirigenten ønskede Forslaget nærmere
defineret, ogsaa Formanden mente, at dette
var altfor uklart, næsten umuligt at udregne
og fraraadede at stemme derfor.
Efter at Forslagsstilleren havde forsøgt at
forklare Meningen med Forslaget, forlangtes
fra mange Sider Afslutning, og Dirigenten
opfordrede de, der endnu ønskede Ordet, om
at lade sig indtegne, og efter at endnu fem
Talere havde udtalte sig baade for og imod
Forslaget, forespurgte Dirigenten om der
ønskedes skriftlig Afstemning, hvilket for
langtes fra nogle Sider, men ved Afstemning
herom var der kun faa derfor og mange imod.
Dirigenten stillede saa Ændringsforslaget
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under Afstemning ved Haandsoprækning, og
kun syv stemte derfor.
Derefter stillede Dirigenten Bestyrelsens
Forslag under Afstemning ogsaa ved Haands
oprækning, og Resultatet var, at det vedtoges
med overvældende Flertal.
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Punkt 5. Valg.
Dirigenten meddelte, at der ikke vir op Type K2-K4K 5 - K 7 - K 8 og
stillet nye Kandidater til Formand og Besty K 14. 2 Aars Ga
relse, og de fire afgaaende maatte saa be ranti. 3 Aars Beta
tragtes som valgt, hvilket tilkendegaves fra ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
Medlemmernes Side.
alt S. K. F.
Punkt 6. Eventuelt.
Kuglelejer.
Formanden takkede for Valget, beklagede
et enkelts Medlems Optræden paa General
forsamlingen samt paatalte, at enkelte Med
Eneforhandler for
lemmer fortøjede tværs over Broen, hvilket
var absolut forkasteligt og kunde paadrage
Vedkommende et Ansvar.
Reparationer udføres.
A. Schmidt ønskede Eftersyn af Laase, og
Reservedele leveres.
Indgangene til Pladsen burde holdes mere
lukkede, samt foreslog, at der anbragtes en
Kæde til Afspærring af Indløbet.
direkte omstyrbar.
Emil Hansen paatalte, at Indsejlingsfyrene
Jernholms Motor Import,
ikke lyste tilstrækkeligt langt ud, tillige rette
Central 4773 og 4874,
de han en Tak til Bestyrelsen.
Fælledvej 16, Kbhvn. N.
Bent Kure kritiserede, at et af ham skrevet
Indlæg til Bladet var nægtet Optagelse.
Redaktøren svarede herpaa med at henvise
til, at Polemik i Bladet maatte have almen
Interesse, og dette kunde ikke siges i oven
CARL NIELSEN
nævnte Tilfælde.
Iøvrigt var Rasmussen forbavset over, at
RAADHUSSTRÆDE 17
ingen Medlemmer havde omtalt Marketende
Leverandør til Foreningen.
ren og Forholdene i Klubhuset, set paa Bag
Guld og Sølv købes.
grund af de mange Besværinger og Klager
Bestyrelsen modtager, forekom dette mærke
ligt.
Et Medlem kritiserede, at han ved Fore
spørgsel om Havneplads havde faaet et af
fejende Svar, og forespurgte, om der ikke
kunde ophænges en Ekspetanceliste i Klub
huset, hvoraf man kunde se, om der i en
overskuelig Fremtid var nogen Chance for
sin Baad.
Sejrbo foreslog, at der som tidligere ud
lejedes et Areal af Foreningens Plads til en
Baadebygger, mente der var god Brug for en
saadan, og der vilde vel ogsaa kunde faas en
Skal Tovværk eller Rig fornyes
ret god Leje.
saa tænk paa det nu, saa er alt
Efter at Formanden havde svaret paa Kritiken og de rejste Spørgsmaal, og ikke flere
klar til Sæsonen.
ønskede Ordet, sluttede Dirigenten General
forsamlingen med Tak for god Ro og Orden
samt motiverede et Leve for S. S. F.

KIM

ALBIN

»BRITANNIA«

N U ER DET V I N T E R

DET NYE MALERUDSALG

Generalforsamlingen hævet Kl. 23,30.
Jørgen Nielsen,
Dirigent.

I. C. Pedersen.
Sekretær.

Marketenderiet
»r lukket for normal Drift i Maanederne
December, Januar og Februar. Der holies aaben Lørdag og Søndag.

»Klokkemageren«
URE OG OPTIK
1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.
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H TILBAGEBLIK
Beretningerne fra vore Klubkammera
ters eventyrlige Færd Jorden rundt, er
denne Gang afbrudt af et mere person
ligt Brev fra Skipperen Guldsmed Carl
Nielsen, til Klubkammeraterne i S.S.F.
Cristobal, den 27.—10.—46
GODE VEN!
Hermed et lille Brev jeg haaber du vil
optage. Jeg ved ikke, om du synes om
mine Skriverier jeg har sendt hjem,
men hvis du kan bruge Dem, maa du
tage hvad du vil. Der kan du ogsaa se
hvordan det gaar os. Jeg er begyndt at
samle Clubstandere sammen fra al Ver
dens Sejlklubber, det er Foræringer til
os, jeg tænker at I vil modtage dem,
naar vi kommer hjem.
Med Sejlerhilsen
Carl.
Det er hen under Aften. »Nordkaperen«
ligger ved Panama Canal Yacht Clubs Bro.
Forskellige Fugle smutter omkring i Kokos
palmernes Kroner. De fløjter og skræpper,
og har travlt med at sige hinanden god Nat.
Inde i Græsset og Sivene ved Bredden, er et
Orkester ved at stemme Instrumenterne. Det
er Græshopper, Klokkefrøer og andet Smaakravl, der begynder at prise Natten. Straalerne fra den nedgaaende Sol kaster ligesom
Projektørlys paa Dannebrog, der vajer fra
Mesanen. Det synes helt gloende.
Efter at have nydt Synet en Stund, stryger
jeg det. Som sædvanlig, naar jeg betragter
vort Flag, gaar mine Tanker paa Flugt, hjemaa tn Danmark. Uden vort Flag havde vi følt
os nøgne. Jeg kaster atter et Blik op i Riggen,
og der ser jeg vor Stander, Sundby Sejlfor
enings Stander. Den drager Tankerne ned til
vor Klub. Jeg griber Tankerne i Flugten,
baster og binder dem. Er alle Baadene oppe?
Er der stadigvæk Ølration? Staar Klubkam
meraterne i Klynger og sludrer paa Broerne?
Eller sidder de lunt inden Døre i Klubhuset
og drøfter forskellige Begivenheder? For
skellige Ansigter passerer Revy, nogle for
svinder hastigt, andre holder jeg fast længe.
Hele Rundturen tager jeg, alle dem jeg ken
der. Mon der er nogle der taler om os nu,
diskuterer vore Chancer? Er der nogle, der
gerne vilde have været med os, været om
bord hos os nu? Ja, jeg tror det. Ellers skulde
jeg have taget meget Fejl af de raske Gutter.
Mon ikke der bliver drømt den samme Drøm
som vi gjorde?
Vi er midt i det store Eventyr nu, midt i
Springet. Eller rettere midt i en Serie Spring.
Er vi imponerede af os selv? Ikke Spor. Det
er der ikke Tid til. Ingen af os fordyber sig
i Erindringer fra Turen gennem Minefelterne
i Skagerak, Nordsøen eller Kanalen, eller om
Turen over Atlanten, eller Turen over Cariben midt i Orkantiden. Vi har nok i at samle
Kræfter til næste Spring, beregne hvor og
hvordan vi skal sætte Foden. Det vi har gjort
er en Selvfølge med et Skib som »Nordkape
ren«, som en Leg — bogstaveligt.

Mange Uheld, mange Dukkerter kunde
ikke standse vort Arbejde. Vanskelighederne
ved Fremskaffelse af Materialer, Sne, Frost,
Regn eller økonomiske Besværligheeder kun
de heller ikke standse os. Der var faa, der
troede paa os, ganske faa. Enkelte, der hjalp
os med at nære Flammen. De længe leve! Vi
har sat alt ind paa at starte en Jordomsejling,
og vi vil sætte alt ind paa at gennemføre den.
Alt. — Ikke for at vinde Ære og Berømmelse,
men for at se os om, fornøje os selv, og af
Stædighed. Stædighed er en god Drivkraft,
det giver Vilje, bare bide Tænderne sammen.
I synes maaske jeg skriver lidt overlegent?
Men har vi ikke Ret til at triumfere nu? Vi
har døjet — Knud og jeg. — Rysten paa Ho
vedet bag vor Ryg. Vi har været til Grin —
rent ud sagt, dumme Vittigheder, Ironi og
Spot, direkte Modarbejde i Stedet for Hjælp.
Men vi lod os ikke kue. Vi vil heller ikke
lade os kue i andre Retninger. Vi kommer
tilbage — selvfølgeligt — med Oplevelser og
Minder i Behold, som det kun er forundt
maaske een af Hundredtusind at opleve. I
skal have Tak. I var nemlig dem, der indirek
te gav os Drivkraften, hærdede vor Vilje.
Hvis andre havde haft Planer og Betingelser
som os, havde vi maaske været paa leres
Hold.
Jeg skriver forøvrigt for at hilse Jer alle
sammen mange Gange, ikke fordi vi selv har
faaet Hilsener. Specielt dem, der var tilstede
ved vor Afsejling. Man siger nok, man kom
mer ikke langt med gode Ønsker, men det
luner. Vi glemmer ikke i Hast Sundby SejlForening, der har været vort andet Hjem, og
bnver det igen. Hvor vi har faaet Venner for
evigt. S.S.F.s Stander vil vi føre med Glæde
og vi vil føre den med Ære, uden at plette
den. Ligesom vi fører Dannebrog.
Aldrig før er »Nordkaperen« udrustet som
nu. Vi har nu indskibet: Proviant til 6 Maaneder, 100 Liter Benzin, ekstra Vand, Reser
vedele til Radio, Motor m. m. Alle mulige
Fiskeredskaber og Jagtvaaben. Fribordshøjde
60 cm. I Forvejen har vi: Et godt Skib, et
mægtig Mod paa Livet, en uimodstaaelig Lyst
til Eventyr, plus en Del Erfaringer. Forbere
delserne betinger Resultatet, det har, altid
været vort Motto. Nu staar vi for Porten til
de helt store Eventyr og Oplevelser, og mine
Tanker er nu ude i Stillehavet. Traaden er
tabt. Jeg skal overbringe en Hilsen fra alle
paa »Nordkaperen«.
Paa Gensyn!

Carl Nielsen, Nr. 181.

N.B.
Jeg kunde have skrevet før, men jeg syntes
vi skulde have et Resultat at vise først. Saa
vil mine Tanker, som jeg nu har faaet Luft
for — dejlig Luft, — maaske bedre blive
forstaaet.
C. N.
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Gunnar Jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.

Cf ERIK WIESE
Isenkram - Køkkenudstyr
Glas og Porcelæn
Holmbladsgade 90
Telf. Amager 7852
Baadklinker — Plader
Kauser — Tovværk — Staalwire
Aarer og Aaregafler

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
SICILIENSGADE 7
SUNDBY 438 1
YACHT

SERVICE

udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.
• Se Udstillingen i Malerudsalget.

^

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

Ms&fr&uMoucn

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.
Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

HM AciUuc
AMAGER 6270
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gere brugte paa en 14 Dages Ferietur, er man
jo pisket til at stemme Fordringerne ned og
nøjes med en betydeligt kortere Distance,
end man plejer at gennemsejle i sin Ferie.
Og saa maatte vi jo trøste os med, at der
jo ogsaa er kønt paa Isefjorden, og haabe, at
Rationeringen af flydende Brændstof maa
være bortfaldet næste Aar.

Eskadresejlads
af G. Østergaard.
— Dejlige Øresund
kantet med Klint og Lund —
skrev Carl Ploug i gamle Dage.
Nu er Billedet forandret.
Da vi, — en Halveskadre paa 3 Motorbaade — Søndag Morgen i stille Vjr med let
overskyet Himmel stod op gennem Sundet,
saa vi ikke meget til Klinterne og Lundene.
Nu er Sundet kantet med Villaer, men trods
alt er det stadig en smuk Sejlads langs
Kysten fra Hovedstaden til Helsingør.
Maalet for vor 3 Ugers Ferie var Roskilde
fjorden og Isefjorden. Mere kunde det ikke
blive til i Aar.
Det var Varefordelingsnævnets Skyld!
For naar ens Tildeling for hele Sæsonen
ikke er større end det Kvantum, man tidli

Nord for Kronborg, hvor vi fulgte den
strøgne Rute, fik vi en Del Sø imod. De
senere Dages vestlige Vinde havde blæst
Vandet ind i Kattegat, og nu pressede det
fælt i Tragten mellem Kullen og Gilbjerghoved.
Ikke alle Deltagerne syntes lige godt om
Gyngeturen, saa vi luskede ind til Hornbæk,
for at de syge kunde komme til Hægterne
igen.
Underligt, at saa mange finder Glæde i at
tilbringe deres Ferie der. En Tur gennem
Hovedgaden vakte Minder om Strøget i Kø
benhavn. Samme Menneskemylder og samme,
eller vel snarere lidt højere, Priser paa de
udstillede Varer.
Klitterne vest for Byen danner dog Ram
men om en fortrinlig Badestrand ; og her saa
vi det Særsyn, at der hist og her i denne
Sandørken fandtes smaa Oaser af blomstren
de Roser og Hindbærbuske med Frugt.

Næste Dag var Søsygens Kvaler allerede
glemte, og vi fortsatte Sejladsen ned efter
Isefjordens Indløb, sørgende for, at der til
Stadighed var mindst 10 m Vand under Kø
len. For det kunde jo tænkes, at man pas
serede hen over en enkelt af de ca. 8000
Miner, der er udlagt i de danske Farvande,
og saa er det jo bedst, om man kan slippe
for at vække den slumrende Kæmpes Vrede.
Fløjtetøndens hæse Brøl lød som liflig
Musik for de Deltagere, som ikke tidligere
havde »gjort Isefjorden«. Den markerede for
dem, at nu var den lange Rejse til Ende, nu
stod man paa Tærskelen til Eventyret i Ise
fjorden.
Og saa søgte vi over i den vestlige Rende,
fulgte dens vekslende Retninger og fortøjede
ved Rørvigs lange Bro.
Højsandet!
Denne ejendommelige, lange og høje Klit,
der strækker sig tværs over Landtangen fra
Rørvig til Dybesø, er en Oplevelse, man
aldrig glemmer. En næsten 2 km lang Spad
seretur mellem Slaaenbuske, Bjergfyr og
andre Naaletræer, med skønne Udsigter til
begge Sider og med Udsyn helt op til Kors
hage. En trættende Tur i bagende Sommersol
og løst Klitsand, men en behagelig Afveks
ling, naar man har staaet paa eet Sted i en
Baad og lavet Søben i adskillige Timer.
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Rundt om Dybesø med et lille Hvil i
Strandkanten ud mod Kattegat. Hesselø skim
tes ganske svagt i det fjerne, og Digesvalerne
smutter ind og ud af Redehullerne i Brinken.
Revling med modne »Swotbær« i Lyngen
vækker Minder om den temmelig smagfri
»Swotbærgrød«, jeg engang for mange Aar
siden blev præsenteéret for ovre i det magre
Vestjylland.
Det er ikke nogen ideel Fortøjningsplads,
vi har her ved den lange, høje Bro med det
svære Bolværk. Vel holder Krogen godt i
den fine Sandbund, men med vestlig Vind
slingrer vi fælt i Fortøjningerne. Bedre er
Pladsen egnet til Badning. Friskere og klarere
Vand skal man lede længe efter.
Men inde i den mikroskopiske Havn, der
med sit Færgeleje ligger idyllisk under store,
brede Trækroner, var der ikke Plads til vore
3 Baade, saa vi havde intet Valg, og den
Gymnastik, der skulde til, hver Gang vi
skulde i Land eller ombord, er stærkt med-
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virkende til at holde os i Form og Fordøjel
sen i Orden.
Vi kunde vist godt have anvendt hele
Ferien i Rørvig og endda have hentet nye
Skønhedsindtryk hver eneste Dag, saa afveks
lende og skøn er Omegnen, men den lille
Draabe Taterblod, der ifølge Stamtavlen fin
des i mig, gør mig urolig. Som mine fjerne
Stamfædre skal jeg stadig skifte Opholdssted,
og en Baad har man dog fortrinsvis for at
sejle og ikke for at ligge i Havn. — Altsaa,
videre!
I den friske vestlige Brise glider vi sydpaa
i Læ af Land, drejer mod Vest og Nordvest
op efter Nykøbing. Undervejs forelsker
»Grete« sig i et Bundgarn og vil absolut hen
og kysse det, og det er først efter stort Be
svær, det lykkes os at overtale hende til at
løsrive sig og følge mea os.

SS F
Ventetiden benyttede vi til en Spadseretur
til Spodsbjerg, fra hvis Højde vi spejdede
mod Nordøst efter den ventede Flaade. Men
intet, der kunde minde om den, var at se.
Der er en storslaaet Udsigt heroppe fra
Fyrbakken. Kystlinien op mod Gilbjerghoved
tager sig herfra pragtfuld ud, som den i bløde
Kurver bølger sig ud mod Kimingen.
Ogsaa her har »Herrefolket« huseret. Smaa
støbte Fundamenter og camouflerede Dækgrave, der delvis har ødelagt den smukke
Natur, er de efterladte synlige Spor af deres
velsignelsesrige »Kulturspredning«.

Lørdag Aften ankom 2. Halveskadre. I
smuk Kølvandsorden rundede de Lynæs
Sand og stod Havnen ind efter en non-stop
Tur hjemmefra i straalende Solskin og rolig
Sø. Og naturligvis blev de sidst ankomne
næste Dag dirigeret ud paa Spodsbjerg for
En dejlig Havn. En fredelig Havn med sin
at ogsaa de kunde nyde godt af det smukke
Beliggenhed et Stykke udenfor Byen.
Panorama.
Paa Molen er der efterladt 3 vældige Staal
Mandag Eftermiddag afgik den samlede
lavetter, der har været Understel for 3 af
Eskadre, sejlede i Kølvandsorden gennem
»Herrefolket«s svære Kanoner.
Kulhusrenden, Vest om store Tørvegrund og
Byen virker velgørende provinsiel Ingen ankom efter en Times Sejlads til Frederiks
forjaget og livsfarlig Kørsel paa Gaderne. Et værk.
velegnet Opholdssted for Rekreation af Ner
ver, der er ødelagt i Storbyens hektiske Jag.
Omegnen er ikke særlig bemærkelses-,
værdig.
Det skulde da lige være Pavillonen i Grøn
nehave sønden for Byen. Den brillerede med
i Sommeeren 1946 for sine Gæster at servere
et Dekokt af 50 pCt. Erstatning og 50 pCt.
Richs under Navnet Kaffe. Ingen af os var
i Stand til at spore Kaffe deri, hverken ved
Hjælp af Smagen eller Lugtesansen. Og det
undrede os, for vi gik ud fra, at enhver Re
stauratør fik tildelt et nærmere fastsat Kvan
tum ægte Kaffe til Brug for Gæsterne.
Hvor var det dog en forfærdelig forfalden
Naa, det kan være man fandt bedre An
vendelse for Kaffen, og Prisen for Dekokten Havn! Et stort Stykke af Kajpladsen var
var der ikke noget i Vejen med. Den var høj sunket ned bag Bolværket, efterladende et
dybt Hul. Og Bolværkets Træværk var i en
nok.
saadan Forfatning, at det var umuligt at for
Underlig Form for Turistreklame.
Men Brød kunde de til Gengæld fremstille cere det uden at faa Hænder og Ben fulde af
der i Byen. Vi konstaterede, at saavel Fransk Splinter Intet Under, at der paa Havneplad
brødet som Sigtebrødet var af en saadan sen var opsat et Skilt, der angav, at al Færd
Kvalitet, at vore københavnske Bagere kunde sel paa Havneomraadet foregik paa eget
lære ikke saa lidt ved at frekventere et Kur Ansvar.
Tilstanden er vel en. naturlig Følge af Kri
sus i Nykøbing.
gens
Afspærringspolitik og de store Import
To Dages Hvile var tilstrækkeligt. Saa
meldte Uroen sig igen. Saa fik Trangen til at vanskeligheder.
komme andetsteds hen Overtaget, og Fredag
Eftermiddag fandt os i straalende Solskin paa
Vej til Lynæs.
I denne lille, gode Havn skulde 2. Halv
eskadre støde til os og herfra skulde saa den
samlede Eskadre begynde sit Togt rundt i
Fjordene, saa vidt muligt følgende en forud
fastlagt Plan.
Lørdag Morgen startede 2. Halveskadre fra
S. S. F., og vi gik naturligvis i Spænding om,
hvorvidt de klarede Turen i eet Stræk, eller
om de søgte Havn undervejs.

Er Havnen en Skuffelse, saa er til Gengæld
Egnen ved Arresødal en glædelig Overraskel
se. Smukke Spadserestier gennem Skoven,
pragtfulde Udsigter over Søen og en aldeles
henrivende Hjemtur langs Aaen gennem Sko
ven Alene denne Udflugt gjorde, at man del
vis forsonede sig med de elendige Havne
forhold.
Afgang Kl. 6 Morgen. Kølvandsorden gen
nem Roskildefjordens letkrusede Vand. —
Smukke, stadigt vekslende Landskaber til
begge Sider, og oven over een blaa Himmel,
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hvorfra Sollyset væltede ned. Er en behage
ligere Tilværelse tænkelig?
Jeg tror det næppe.
Tang i Skruen ved Eskildsø. Der laa vi
som Columbus' Karaveller i Sargassohavet.
Men Baadshagerne gjorde Underværker, og
snart spandt vi atter rask vor Vej gennem
Vandet. Stadig mod Syd.
Har De nogensinde prøvet at bade Deres
Søkort? Jeg prøvede det, om end ufrivilligt,
her sønden for Eskildsø. Et kaadt Vindpust
sendte det til Vejrs og lod det dale ned i
Bølgerne.
Vi bjergede det med Baadshagen, tørrede
det ekspres paa Motorkassen, og det havde
næsten ingen Skade taget. Men rent blev det
nu ikke af Badet, saa der er ingen Grund til
at anbefale Kuren. Men godt var det, at vi
fik det indenbords igen, for paa det Tids
punkt kunde et nyt ikke fremskaffes. Udsolgt
fra Forlaget.
Elieore om Styrbord Nu kun en lille, flad,
sandet og græsklædt Holm, uden mindste
Spor af Palmetræer og Løver.
Ind i Kattingevig, rundt om Svineholmen,
og den samlede Eskadre ankrede op, Side
om Side med rige Muligheder for tørskoet
Besøg fra Baad til Baad.
En vidunderlig Ankerplads i Læ af den
skovklædte Skrænt mod Syd. En« paradisisk
Plet paa Jorden. Uforglemmelige Timer, hvor
vi badede og dasede, og kort sagt ferierede.
Men alt faar en End^, og det bedste er jo
som Regel det mest kortvarige. Snart efter
stod Eskadren Vigen ud og svingede mod
Nord.
Frederikssund. Flere Dages Ophold. En
Skipper fyldte 50. Signalflagspyntning og stor
Kalas.
Aftentur i Parken paa Kalvøen, hvor vi
atter mødte Resultater af »den germanske
Kulturspredning« i Form af Ruinerne af den
schalburgterede Pavillon.
Udsigten fra Kronprins Frederiks Bro en
stille Sommeraften over smilende Landska
ber paa begge Sider af det spejlblanke Vand
hører mellem vore smukkeste Minder fra
Roskildefjorden.
Skovtur med medbragt Frokost til Færge
lunden paa den anden Side af Fjorden, men
forinden maatte man følge en af de gode,
gamle Traditioner fra Sejlskibstidens lange
Rejser til fjerne Strande og lade en Haarkunstkyndig af Besætningen studse de alt for
lange Nakkehaar hos de øvrige.
Det primitive i Tilværelsen har jo ogsaa sin
Charme!
Men vi skal videre. Der er endnu meget
vi skal se, før vi vender Stævnen mod Kø
benhavn.
Vejret viser sig stadig fra sin bedste Side.
Solen skinner, og kun en svag Brise kruser
Vandfladen, da vi stævner op forbi Dyrnæs
Hage, holder Syd og Tørvegrunden og læg
ger ind i Kulhus for at holde Frokosthvil.
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Ogsaa her møder os det trøstesløse Syn af
forfaldne Broer og Bolværker Men der er en
dejlig Udsigt fra Højderne lige inden for.
Kyndbyværket havde saa absolut vor store
Interesse, og i Haabet om at faa dette store,
nye Elektricitetsværk forevist sejlede vi der
ned. Passerede Kajen, hvor de store Kulskibe
losser og svingede ind i den bagved liggende
ret store Baadehavn, hvor der ved vor An
komst kun befandt sig en enkelt Jolle.
Inden vi havde gjort fast kom en Mand
anstigende, og denne Cerberus meddelte kort
og godt, at vi ikke maatte ligge i Havnen.
Paa vor høflige Forespørgsel, om der var
Mulighed for at bese Værket, svarede denne
strenge Vogter af Edens Have, at det var
absolut udelukket, da der ikke i Forvejen
var indhentet Tilladelse Hvorefter vi skuffe
de svingede ud af Templets Forgaard, satte
Kursen vestover, klar af de lange Bundgarn
ved Ourøs Nordkyst, trak ned gennem Vestre
Løb og fortøjede i Ourøs diminutive Havn.
Med den friske Vestenvind var det en
noget uheldig Fortøjningsplads, vi havde
faaet. Indfødte fra Øen oplyste os om, at hvis
det friskede yderligere op, kunde Krogene
ikke holde i den løse Mudderbund i Havnen,
saa vi bestemte os for en kort Tur op til Bybjerg for dog at have faaet et Glimt af Øens
Hovedstad, hvorefter vi lettede og forasatte
vor Sejlads til Holbæk.
Var det Taabernes By, vi var kommet til?
Meget kunde tyde paa det.
Svinget ind i Baadehavnen, hevet Krogen
ud, bakket ind og fortøjet Agterenden til en
lav Kaj forsynet med adskillige mindre Fortøjningsringe, stoppede jeg Maskinen og steg
op paa Kajen. En Person, som havde været
stiltiende Tilskuer til mine Anstrengelser,
fandt det nu betimeligt at oplyse mig om, at
jeg havde fortøjet ved Hørbyfærgens Plads,
og at jeg maatte flytte min Baade.
Et Forslag fra min Side om at flytte til en
anden Kaj i Bassinet blev afvist. Hvorefter
Individet oplyste mig om, at Bassinet ved
Siden af — d. v s. Skibshavnen — var for
fremmede Lystsejlere.
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Naturligvis] Jeg Daare, hvor kunde jeg vel
ogsaa komme paa den Idé at lægge min Baad
ind i en Baadehavn? Selvfølgelig skulde jeg
fortøje mit Skib i en Skibshavn.
Autoritetstroen har jo dybe Rødder i os
stakkels Lystsejlere. Vi er jo vant til at blive
jaget fra Plads til Plads i enhver Smaahavn,
saa jeg startede stiltiende min trætte Rok,
kastede los, hev Krogen op og sejlede ind i
den anviste Skibshavn, undrende mig over,
at det havde været nødvendigt at lade fuld
ende Fortøjningsceremonierne, før man gav
mig de førnævnte Oplysninger.
Vor Ankomst maa jo have vakt Opsigt, for
de mange Tilskuere paa Molen gav os det
Indtryk, at Størsteparten af Byens Indbyg
gere var strømmet til for at se Eskadren. Stor
var derfor min Forundring, da jeg, efter at
have gentaget Ceremonien i rette Rækkefølge
og bundet Agterenden fast til en lav Bro,
blev oplyst om, at heller ikke dette var den
rette Plads for en lille Motorbaad at søge
Hvile efter en lang Dags Anstrengelser. Ved
denne Bro, sagde min Hjemmelsmand, var
det kun tilladt at fortøje, naar man havde fast
Plads.
Hvorpaa man anviste os et højt, nytjæret
Bolværk at binde fast ved.
Bortset fra de gymnastiske Færdigheder, vi
maatte opvise, og som især Damerne var hen
rykte for, havde man, som en særlig Op
mærksomhed til Gæsterne, og antagelig fordi
man der i Byen syntes, at de saakaldte
»Sneglehuse« pynter saa flot paa et lakeret
Dæk, belagt Kajen ovenfor vor anviste Plads
med adskillige Læs tørt Strandsand.
I Sandhed en underlig Form for Turist
reklame!
Under vort Ophold i Holbæk foretog vi
naturligvis Ture i Byen og Omegnen. Her
under kom vi bl. a en til Tveje Merløse, en
lille Landsby, der er bemærkelsesværdig af
to Aarsager. For det første, fordi der her fin
des en Kirke, der er opført omkring 1150 og
som i mangt og meget ligner Kirken i Fjen
neslev. Den har, som Kirken der, 2 firkan
tede Taarne, og det angives da ogsaa, at Kir
ken skal være opført af Asger Ryg. Sagnet
kunde altsaa ligesaa godt have ladet Felt
herrens Frue sætte Tvillingtaarnene paa Tveje
Merløse Kirke, for paa Afstand at kunne op
lyse den hjemvendende Kriger om, at han
var bleven lykkelig Fader til 2 Sønner. Nu
har jo imidlertid Fjenneslev Kirke faaet Ene
ret paa Sagnet.
Den anden Seværdighed i Landsbyen er
den med et Kors prydeue Sten, som Beboer
ne har rejst i et Dige til Minde om de 2 en
gelske Flyvere , der fandt deres Død ved
Nedstyrtning netop paa dette Sted efter
Bombardementet af Burmeister og Wain i
Januar 1943. (De husker nok det Bombarde
ment, ved hvilket — ifølge Aviserne — et
mindre Maskinværksted var blevet ramt).
Mandag Eftermiddag forlod vi i Graavejr
Holbæk, rundede Kirsebærholmen og stod
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sydpaa ned forbi Dragerup Skov og Søminestationen.
Jeg ved ikke, hvem der nu huserer der paa
Egnen, men antagelig har man betragtet os
som en fjendtlig Flaade, for i hvert Fald blev
vi beskudt, saa Vandet sprøjtede ved Ned
slagene. Heldigvis blev ingen af os ramt, og
snart efter ankrede vi op i Læ af Munkhol
men, hvor vi i Lighed med hvad der fandt
Sted i Kattingvig, lagde Baadene Side om
Side, hvorved det blev muligt at ligge for et
enkelt Anker.
Vi laa godt i Læ for den sydvestlige Vind,
og Solen var saa naadig at sende nogle en
kelte Glimt hen over Landskabet, saa vi fik
Lejlighed til at se det smukke Sceneri, naar
det tog sig bedst ud.
Ovre bag Tangen, der forbinder Munk
holm med Land, saas en i græsk Stil opført
Tempelbygning omgivet af spredte Trægrup
per Om det er den, der har givet Tempelkro
gen Navn, eller om Navnet Tempelkrogen
har været Aarsag til, at man har ladet Temp
let opføre, skal jeg ikke kunne sige, men
smukt er der, og vidunderligt passer det ind
i Landskabet. Man venter ligefrem hvert Øje
blik at se Procession af Præstinder i græske
Dragter komme skridende ud af Templet og
opføre religiøse Danse paa Grønsværen.
Selv om Holdebunden paa vor Ankerplads
var ret god, fandt vi det dog ikke forsvarligt
at blive liggende der Natten over, saa vi be
stemte os til at flytte vore Teltpæle til Bramsnæsvigen, hvor vi vilde finde Læ for alle
Vinde lige med Undtagelse af nordlige, og
dertil var der absolut ingen Udsigt.

De 2 midterste Baades Motorer blev star
tet, Ankeret lettet, og med alle 6 Fartøjer
stadig fortøjede i hverandre svingede Eskad
ren rundt, sejlede op om Næsset og ned i
Vigen.
Det tør nok antydes, at denne Form for
Eskadresejlads vakte Opsigt, da vi svingende
ind i Vigen. Samtlige Beboere af de mange
Sommerhuse paa Bakkeskraaningen ved Dej
ligheden kom styrtende ud for at tage Fæno
menet i Øjesyn.
Naa, det har vel heller ikke været noget
helt dagligdags Syn.
*
Landgangsmulighederne var smaa, men de
klaredes. En ung Mand, der i en Jolle kom
ud for at se paa Menageriet, blev engageret,
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og næste Dag satte han hele Selskabet, med godt igennem, og saa rullede vi nordpaa over
Undtagelse af en enkelt Vagtmand, i Land, Bredningen.
og roede dem efter endt Ekspedition ombord
Det var mørkt, da vi ved 23-Tiden stod
igen.
ind i Lynæs Havn, hvor vi dog alle trods
Det var en bedaarende Plet, vi havde fun Mørket fandt god Fortøjningsplads.
det, og gerne var vi blevet flere Dage i disse
Næste Dag tog vi med den ene Baad, hvori
idylliske Omgivelser, men desværre lakkede Størsteparten af Besætningerne var stuvet
det mod Feriens Slutning, og der var endnu ned, over til Rørvig, hvor vi, der havde været
en lille Del af Programmet tilbage. Altsaa der tidligere, viste de øvrige den smukke Tur
lettede vi og stod nordpaa, dennegang dog ad Højsandet til Dybesø, og ogsaa denne
enkeltvis.
Gang fik vi det hele at se i straalende Sol.
Vel ankommen til Lynæs efter denne lille
Vinden var vestlig og ret frisk, saa det var
ikke ideelle Betingelser for vor næste Station, Udflugt fejrede vi Afslutningen af Fjord
Broen i Vellerupvig. At denne var stærkt for sejladsen ved en animeret Frokost paa Kroen.
falden, og at der ved vor Ankomst laa en
Og næste Morgen Kl. 6 begyndte vi Hjem
Del Fartøjer fortøjede ved den, gjorde ikke turen, paa hvilken vi anløb Gilleleje for at
Sagen bedre, og i den krappe Sø, der stod holde Frokosthvil. Derefter fortsatte vi Rej
ind i Vigen, slingrede vi fælt ved Broens sen ned i Sundet og lagde ind i Humlebæk.
Yderende. At ligge der for Natten, som op
Her opløstes Eskadren.
rindelig paatænkt, kunde der ikke være tale
250 Sømil havde vi gennemsejlet. En rela
og det var Synd, for Omgivelserne kunde tiv kort Distance paa en 3 Ugers Ferie, men
nok friste til et længere Ophold.
til Gengæld en Tur, der havde været over
Nu blev det kun til et kortere Stop, medens
vi fik Middagsmaden overstaaet, men det
varede dog længe nok, fandt vi, for det er en
irriterende Beskæftigelse at skulle holde fast
paa Primus, Kasserolle, Tallerkener m. m.
samtidig med, at man nedfirer Maden.
Men ogsaa det fik Ende.
Og saa lettede vi for Lynæs.
Ganske vist lød Programmet paa Rørvig,
som 2. Halveskadre ikke havde besøgt, men
som Vinden var, maatte det anses for yderst
ubehageligt at ligge ved Broen i Rørvig, og
i Havnen kunde vi ikke regne med at finde
Plads til saa mange Baade. Derfor bestemte
vi os for Lynæs.
Vi stod op gennem det uafmærkede Østre
Løb, som vi uden nævneværdige Uheld slap

ordentlig rig paa Skønhedsindtryk.
Motorvanskeligheder havde der været
mange af undervejs, men dem skal vi ikke
beskæftige os med her De skyldtes for Stør
stedelen den forudgaaende lange Oplæg
ningsperiode, og desuden den meget ringt
Brændselstildeling, der ikke tillod en effek
tiv Afprøvning af Motorene inden Ferien.
Det sidste var Varefordelingsnævnets
Skyld.
For mig, der normalt har flakket alene om
i Ferierne, var denne Eskadresejlads noget
nyt, som forhaabentlig en og anden af Del
tagerne har lært lidt af.
Personlig lærte jeg ikke saa lidt, men det
er en anden Historie, som Kipling siger.
G. Østergaard.
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SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen, Isa\7\\
fjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
" ' *
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl.
10 — 12 samt hver Fredag Kl. 18 — 20, Højdevej 39.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Nye Medlemmer
i SimdÅy. SejlfocmMfy
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

B.
Grosserer Erland Busk Larsen, Aldershvilevej 16. — Kutter »Mariga«.
Maskinarbejder Helmer E. Sørensen, Moselgade 22. — Sejljolle »Ulla«.
Anders Matzen, Nyelandsvej 84. — Sejljolle
»Majk«.
Gartner Aage Jensen, Frederiksborgvej 187,
St. •— Kragejolle »Lis«.
Aktive:
Bud Verner Poulsen, Bergthorasgade 46. —
Sejljolle »Anni«.
Tjener Harry Bloch Clemmensen, Borups
Allé 176, 3. — Motorbaad »Rosa«.
Mekaniker Charlie Christensen, Ved Linden
3, 3. — Spidsgatter »Gylfe«.
Postbud Knud Jensen, Henrik Hertzvej 2. —
Kragejolle »Mira«.
Ingeniør Hilmer Christensen Spangslev, Flak
holmen 26. — Kragejolle »Havlit«.
Medhjælper Erik Astrup Jensen, Kongedy
bets Allé 7. — Kutter »Trold«.
Montør Freddy Juel Sørensen, Det gule Palæ
Amaliegade 18. — Motorbaad uden Navn.
Skoleelev Bjarne Jørgensen, Grækenlandsvej
33. — Kragejolle »Lisbeth«.
Translatør Aage Hald Madsen, Ved Kløver
marken 9. — Kragejolle »Else«.
Bogholder Georg Munksgaard Jørgensen,
Fr.berg Allé 23, 2. — Kutter »Li—Li«.
Repræsentant Gunnar Chr. Bjerre, Hollands
Allé 1. — Kutter »Darling«.
(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).

Vort aarlige Afriggergilde blev en direkte
Fortsættelse af tidligere Aars Sukcesser. Del
tagelsen blev desværre ikke saa stor, som vi
havde beregnet efter sidste Aars voldsomme
Tilstrømning, hvor Tegningslisten maatte af
sluttes før Tiden.

naar et Par Snapse og lidt Solbærrom til
Middagen løber op til 20 Kr. for et Par.
Imidlertid, selv om der ikke var Raad til at
faa »fugtige Fødder«, som Akilles kalder det,
morede man sig fortræffeligt. Der var Enig
hed om at rose Karnappens gode, rigelige
Andre Foreninger har dog — efter hvad vi og veltillavede Mad, ligesom de festligt op
har bragt i Erfaring — ogsaa mindre Fest dækkede Borde vakte Begejstring.
deltagelse end forhen. Det er blevet lidt halv
Vea det efterfølgende Bal manglede der
dyrt at gaa til Gilde med Knud Kristensen, bestemt ingen Stemning, der blev danset og
paastaas der, og noget om Snakken er der jo, jinget til sidste Minut.
Reporter.

NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Med
lemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
^»•eningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt
kan der ikke paaregnes Plads '
Havnen for Soii.:nerhalvaaret.
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b

#
MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING
DECEMBER 1946

Nr. 12

5. Aarg.

mmissm

WKSSKSm

Sundby Sejl-Forening

Mandag den 6. Januar 1947 Kl. 19
i Restaurant »Karnappen«,

afholder

Niels Hemmingsensgade 8—10.
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Det er noget helt nyt, vi her arrangerer: JULETRÆSFEST for
Voksnel — Kom, og vi lover Dem en virkelig fornøjelig Aften
med Julenisser og megen Underholdning. — Vi har arrangeret
denne Fest i Samraad med den populære Kapelmester Gamby,
som kommer med hele sit Orkester og spiller op til alle de kendte
Julelege. — Der bliver en vældig Skæg! Flere af Medlemmerne
har lovet at komme i korte Bukser og mange Damer med kort
Kjole og Sløjfe i Haaret, i Forventning om at faa en rød Soda
vand og en Godtepose!
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G A M B Y S O R K E S T E R spiller!
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BILLETPRIS kun KR. 1,50 incl. Baltegn, og Billetter faas følgende Steder:
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Sv. Aage Larsen, Gullfossgade 5, 5.
Munch Jørgensen, Geislersgade 4, 1., Amager 3452 x
Henri Madsen, Rumæniensgade 8, 1., Sundby 2703.
Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, Amager 626 x.
Erik Nielsen, Siciliensgade 7, 3., Sundby 4381.

I. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1., Amager 1398 y.
Th. Sparre, Højdevej 39, Sundby 5673.
Sv. Aa. Rasmussen, Lybækgade 31, St., Sundby 3655.
A. Jensen, Isafjordsgade 8, Sundby 2637 y.
H. Bergmark, Foreningens Klubhus.
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SIDE 2

SEJLERORGEnS
Danske Sejlklubbers Repræsentanter tilslut
tet Sejlerdagen afholdt Møde hos Wivex den
16. November. Den gamle Ordning, hvor
K. D. Y. ledede det hele, skulde efter Klub
bernes Ønske som vedtaget i Foraaret, afvik
les og et nyt Forretningsudvalg med Repræ
sentanter fra hele Landet skulde vælges.
Dansk Sejlerdags hidtidige Formand cg
Dirigent, Apoteker Niels Benzon, aabnede
Mødet og konstaterede, at han som sædvanlig
var valgt til Dirigent.
Formanden meddelte, at der trods de paa
sidste Møde vedtagne Regler om højere Kon

tingent, ikke havde været Tegn til Opløsning
af Sejlerdagen. Sejlerdagen bestaar af 65 Sejl
klubber med et Medlemstal paa knapt 14,000.
Gennem Sejlerdagen var da Benzintildelingen
langt om længe gik i Orden .ekspederet ca.
1600 Ansøgninger.
Om Forbudet mod Sejladsen til Sverige
omtalte Formanden Bekendtgørelsen af 16.
Maj, der bl . a. skyldtes Nationalbanken
(Bramsnæs). Der var forsøgt at opnaa en
Ordning, saa blot Ferieturene kunde opret
holdes, dette havde desværre været umuligt,
hvorimod man havde stillet sig ret velvillig
overfor Fartøjer, som skulde deltage i svenske
Kapsejladser. Sejlerdagen fik bl. a. udvirket,
at 48 Fartøjer kunne deltage i den svenske
Øresundsuge.
Mod de Fartøjer, som trods Forbudet hav
de sejlet paa Sverige, gik Myndighederne
strengt til Værks, man fordrede bl. a. ved
kommende Fartøjsejer ekskluderet af sin
Klub, i modsat Fald vilde alle Klubbens Far
tøjer blive nægtet at anløbe svenske Havne.
Den paa tidligere Sejlerdage saa meget
omtalte Mesterskabsjolle, er vist ved at afgaa
ved en blid og velfortjent Død. Nu omtales
den knapt. En ny Regel for Hækbaade, som
de senere Møder kraftigt har efterlyst, blev
stillet i Udsigt, baade en International og
en Dansk.
Om Minefaren oplystes, at den var min
dre, men at den stadig var tilstede. Opfiske
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de Bundminers Elementer havde vist, at Mi
nen kunde være virksom flere Aar fremefter.
Minestryningen vil fortsætte, men Opgaven
at udvide bestaaende Tvangsruter, var saa
stor, at lokale af Lystsejlerne benyttede Ruter
endnu ikke er paa Programmet.
De foregaaende Aars følelige Sejlmangel
var nu blevet saa stor, at Sejlerdagen var klar
over, at en Import af Dug, naar den engang
kommer —England har stadig Forbud mod
Fremstilling af Yachtdug — ikke en Gang kan
løse Spørgsmaalet, da vore hjemlige Sejl
magere ikke kan klare Efterspørgslen. Sejler
dagen har derfor ogsaa anbefalet Import af
færdigsyede Sejl, men nærer forstaaeligt ikke
store Haab i Øjeblikket. Det kunde se ud til,
at al Nybygning maa standses indtil videre
af Mangel paa Materialer.

Diskussionen omkring Aarsberetningen
varede ca. l x /i Time, med ivrig Deltagelse,
bi. a. af vor Formand, Akilles Jensen, som
startede en større Diskussion om Benzinspørgsmaalet.
Diskussionen endte med følgende Resolu
tion:
— »Dansk Sejlerdags Repræsentantskabs
møde i København takker Myndighederne
for den udviste Tillid i den forløbne Sæson
ved Fordeling af Brændstoffer til Landets
Lystfartøjer med Motor, og giver samtidig
Udtryk for Klubbernes Vilje til ogsaa for
næste Sæson at medvirke ved Fordelingen
og Kontrollen af de Tildelinger, der forven
tes bevilget.«
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17. August: Distancekapsejlads ved Kbhvn.
24. August: Hellerup (Hven rundt).
30.—31. August: Sejlklubben »Frem«s 50
Aars Jubilæumssejladser.
Maaling af Fortrekanten er et Spørgsmaal,
som altid bliver rejst paa Sejlerdagens Møder.
Der er meget Sprængstof i det, og det vilde
føre til meget lange Diskussioner, hvis ikke
Sejlerdagens Formand med den mest elsk
værdige Mine spørger Forsamlingen, om man
kan tilslutte sig, at der holdes Frokostpause,
naar Spørgsmaalet et uddebatteret. I Aar var
det Randers Sejlklub, der gav Bolden op.
Man havde fundet ud af hjemme i Randers,
at det med at maale Fortrekanten 85 pCt.,
var ravruskende galt, nej, nu skulde det være
med 100 pCt., og man forsvarede sit Stand
punkt med jysk Stædighed. Under Debatten
havde et Par Eksperter regnet ud, at Ændrin
gen vilde betyde fra 0,04 til 0,05 i NL-Maalet,
og derfor ingen praktisk Betydning faa, ud
over Ulejligheden med at ændre alle Landets
Maalerbreve. Det lykkedes da ogsaa, maaske
under Henvisning til den ventende Frokost,
at faa Jyderne talt til Rette. Under Debatten
fremkom forøvrigt en rigtig Trekantbombe,
der var Tanker fremme, som gik ud paa, at
det var Forsejlet, der skulde opmaales og
ikke Fortrekanten, der blir Stof til mange
Sejlerdage.
Efter Frokostpausen gik man til Valg af
Sejlerdagens nye Forretningsudvalg.
Lovenes § 3 lyder:

Dansk Sejlerdag ledes af et Forretningsud
valg paa 10 Medlemmer. K. D. Y.s Formand
er født Formand for Forretningsudvalget; et
Medlem vælges af K. D. Y., to Medlemmer
vælges af de storkøbenhavnske Sejlklubber
udenfor K. D. Y, to Medlemmer af Sejlklub
berne paa Sjælland, Møen, Lolland-Falster
og Bornholm, et Medlem vælges af Sejlklub
berne paa Fyn, Langeland, Ærø, Taasinge og
Thurø, og tre Medlemmer vælges af jyske
Klubber. For hvert af Forretningsudvalgets
Medlemmer vælges en Suppleant.
Sejlerdagens nye Forretningsudvalg, som
faar til Opgave at repræsentere alle danske
Sejlere, at skaffe os Sejl, at skaffe os Nybygningsmateriel, at skaffe os Benzin, at skaffe
Næste Punkt paa Dagsordenen var Fast os Lystbaadehavne, kort sagt at varetage Lyst
sættelse af Aaret Kapsejladsdage, andetsteds sejlernes Interesse, fik følgende Sammensæt
bringes en udførlig Liste, her skal blot brin ning.
ges det vigtigste for Foreningens Medlemmer.
Formand: Apoteker Niels Benzon.
8. Juni: Spidsgatterstævne ved København.
K. D. Y.: Kontorchef S. A. Jøhnke, Sup
14.—15. Juni: 24 Timers Sejlads v. Kbhvn.
pleant
J. M. Blegvad.
28.-29. Juni: Helsingør — Sjælland rundt.
København: Bagermester Georg Jørgensen
5.—13. Juni: Jyllandsugen.
17.-22. Juli: K. D. Y. afholder 75 Aars og Overretssagfører Busch Jensen med Sup
Jubilæumssejladser i Øresund, med interna pleanterne Gross. Axel Olsen og vor egen
tional Regatta i den store Stil fra før Krigen. Achilles Jensen.
Der begyndes med en Sejlads ved Helsingør,
Sjælland: Købmand Sig. Christensen, Ny
hvorefter der bliver Distancesejlads til Kø købing F., og Tømmerhandler C. W. Bernt
benhavn, hvor der sejles Øresundsuge i 4 sen, Frederiksværk, med Suppleanter VillerDage.
dahl Petersen, Korsør, og Aspman, Helsingør
10. August: Fællessejlads ved Dragør.
Fyn: Yachtmægler Frode Nielsen, Svend
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borg, og Suppleant: Kontorchef A. Nielsen,
Odense.
Jylland: Købmand Kaj Wohlhardt, Hor
sens, Konsul Warrer, Vejle og Sejlmager
mester Hamre, Aalborg, med Suppleanterne
H. P. Thomsen, Aarhus, Gross. Damgaard
Petersen, Kolding, og Dir. Stærfeldt, Aalborg.
Med Valget af det nye Forretningsudvalg
afgik flere veltjente Medlemmer af det gamle
Udvalg. Bl. a. afgik Kommandør P. E. Saa
bye, som i 33 Aar har siddet i Sejlerdagens
Bestyrelse. Kommandør Saabye modtog For
samlingens Tak i Form af en hjertelig Hyl
dest.
Under Eventuelt behandledes en Fore
spørgsel om der kunde findes en Regel for
at give Godtgørelse til Kapsejladsfartøjer med
Skrue. Kapt. Arent kunde oplyse, at Skandi
navisk Sejlerforbund havde Opmærksomhe
den henvendt paa dette Spørgsmaal, og vilde
forelægge Spørgsmaalet paa det internatio
nale Møde.
Vor Formand udbad sig Sejlerdagens Med
virken til en større Offentlighed, Presse og
Radio i Lystsejladsen. Fra tilstedeværende
Pressefolk blev det anbefalet, at Sejlklubber
ne til en Begyndelse ofrede 5 Kr. paa en
Annonce i Bladene, naar der afholdtes Kap
sejlads.
Odense Sejlklub, som de senere Aar er
gaaet stærkt ind for, at der udskrives nye
Regler for en Hækbaad, fik denne Gang kraf
tig Tilslutning af Københavnerne, og det
resulterede i, at der nedsattes et Udvalg, som
straks gaar i Gang med Sagen.
Der blev endvidere klaget over, at man var
begyndt at lempe paa Reglerne vedrørende
Folkebaaden, dette virkede fordyrende.
Mødet sluttedes med et Leve for Sejler
dagens Formand. Umiddelbart efter traadte
det nye Forretningsudvalg sammen for at
paabegynde det fremtidige Arbejde.
Red.

I N T E R N A T I O N A L

VflCHT RflCIDG

union

I. Y. R. U.s Komiteé, der bestaar af Repræ
sentanter fra England, Skandianvien, Holland
og Belgien, Frankrig og før Krigen Tyskland
og Italien, har i November afholdt sit første
Møde efter Krigen.
Fra Danmark deltog K. D. Y.s Formand,
Apoteker Niels Benzon og fra Norge, Kron
prins Olav, Halfdan Hansen og den kendte
Konstruktør Bjarne Aas.
Af de forskellige Ændringer i internatio
nale Regler, som efterhaanden vil fremkomme
paa vore hjemlige Kapsejladsbaner, skal næv
nes: Storbritannien foreslog at den besvær
lige Redningskrans udgaar af Kapsejladsreg

lerne, nu hedder det i Regel 20:ethvert FarFartøj under Kapsejlads skal medføre mindst
en Redningsbøje eller lignende Redningsapparat til hver Person ombord. Artiklen om
Udstyr m. m. for de forskellige Klasser er
blevet stærkt udvidet. Regel 4 om Respit for
internationale Klasser udgaar helt. Det blev
bestemt, at Fartøjer altid skal medføre Anker
og Fortøjning. Protestflaget skal fremtidigt
vises ved første rimelige Lejlighed og føres
til Kapsejladsens Afslutning.
Den internationale R-Regel, der kun kan
opsiges med 3 Aars Varsel blev opsagt, og
man nedsatte et Udvalg til at arbejde med
en ny Regel.
Til Olympiaden i 1948 blev følgende Klas
ser vedtaget: 6-Meter, Drage, Y. R. A. One
Design Kent Boat Class, Storbaad, Y. R. A.
12 ft. One Design »Firefly« Dinghy. Dragens
Indførelse i det fine Selskab skyldes Skan
dinaviens kraftige Indsats bistaaet af Holland.
Man vil bemærke, at 5-Meteren er udeladt,
derimod blev det vedtaget en Del Ændringer
i Bestemmelserne for denne Type, bl. a.
Miniumsdimensioner for Masten, og en ny
Maade for Maaling af Storsejlet.
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Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR
Type K2-K4K 5 - K 7 - K 8 og
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
alt S. K.F.
Kuglelejer.

Eneforhandler for

ALBIN

Reparationer udføres.
Reservedele leveres.

» B R I T A N N I A«

direkte omstyrbar.

Jernholms Motor Import,
Central 4773 og 4874,
Fælledvej 16, Kbhvn. N.

Efter Sejl og Motor.

Afafyaaeude

Generalfors amlingskultur!
Vi har modtaget nedenstaaende Ind
læg fra en Kreds af Medlemmer, —
i Sagens Interesse har vi forelagt
dette for vor Dirigent Jørgen Niel
sen, som ogsaa har ønsket en Ud
talelse i Sagen.
Vore Generalforsamlinger i Sundby Sejl
forening har jo — heldigvis — gennem Aarene været prægede af en rolig og saglig Drøf
telse af de foreliggende Problemer.
Men paa de to seneste har dog uheldige
Elementer søgt at skabe Uro, dels ved irrite
rende Afbrydelser af Talerne, dels ved upas
sende Bemærkninger og Tilraab, og — hvil
ket især gjorde sig gældende ved sidste Gene
ralforsamling fra et enkelt Medlems Side, —
ved gentagne Gange at begære Ordet for der
efter enten at tale om et Emne, der ingen Til
knytning havde til det foreliggende Punkt,
eller, hvad der oftest var Tilfældet, uden at
have noget som helst paa Hjerte.
Det eneste Formaal syntes for Vedkommen
de at være at forstyrre den saglige Behand
ling af Dagsordenens forskellige Punkter mest
muligt.
(Fortsættes næste Side).

Marketenderiet
*r lukket for normal Drift i Maanederne
December, Januar og Februar. Der hol
des aaben Lørdag og Søndag.

„m citytig, guldsmed''
CARL NIELSEN
RAADHUSSTRÆDE 17
Leverandør til Foreningen.
Guld og Sølv købes.

N U ER DET V I N T E R
Skal Tovværk eller Rig fornyes
saa tænk paa det nu, saa er alt
klar til Sæsonen.

DET NYE MALERUDSALG
»Klohkemageren«
URE OG OPTIK

1. Kl.s Reparationer.
Forretningen, Amagerbrogade 101
Telefon Amager 2719 u.
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Et saadant Spild af Generalforsamlingens,
— d .v. s. Medlemmernes — Tid maa betrag
tes som absolut utilstedelig, og det maa paa
det kraftigste henstilles til Dirigenten, at han,
ved haandfast at lade den Slags uheldige Ele
menter fjerne fra Salen, fremtidig sorger for,
at Generalforsamlingerne kan forløbe paa en
Foreningen værdig Maade.
Med Tak for Optagelsen.
Flere Medlemmer.

•
Uden paa nogen Maade at animere til Dis
kussion om en Dirigents Pligt og Kompeten
ce, der efter almindelig Opfattelse er at lede
en Generalforsamling i nøje Overensstemmel
se med den paagældende Forenings Love med
en passende Iblanding af Tolerance, ønsker
jeg at føje et Par Bemærkninger til ovenstaaende Indlæg.
Ved adskillige Generalforsamlinger har jeg
haft den Ære at lede dem, og jeg synes, ved
at kaste Blikket paa Forløbet af disse og med

T-atotcutUlce Projekter
I Anledning af den forhøjede Afgift til
Pladslejen og de heraf forventede Million
beløb i Havnekassen, har Redaktøren haft
Besøg af et Par idérige Medlemmer, som
havde Masser af gode Planer over, hvorledes
Pengene skulde bruges.
Den ene af d'Hrr. havde tænkt sig at begge
Pladser blev cementeret og overdækket. Der
skulde endvidere i Lighed med, hvad vi ken
der fra Bilernes Tank- og Servicestationer,
indrettes Lift omkring paa Pladserne, saaledes at vi ved Hjælp af Trykluft kunde
hejse Fartøjet til Vejrs, man skulde saaledes
slippe for det ækle Arbejde med at ligge paa
Ryggen, naar Bunden skulde gøres i Stand
Der skulde overalt paa Pladsen være Paa
skruningssteder for koldt og varmt Vand

Trykluft. — Trykluft, spurgte vi den frem
synede? — Jo, selvfølgelig skulde alt Maler
arbejde foregaa med Sprøjtepistoler i Forbin
delse med elektriske Slibemaskiner til Vand
slibning osv. osv. For Motorbaadene havde
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Undtagelse af enkelte Medlemmers Optræden,
at være tilfreds med Forløbet. Naturligvis
kunne ogsaa jeg ønske Generalforsamlinger
ne fritaget for de idelige Afbrydelser, som de
der skete paa vor sidste Generalforsamling,
og som efter min Mening ikke var den paa
gældende værdigt, men man har ikke altid
Magt som Agt, i saa Tilfælde var jeg ikke i
Tvivl om, hvad der burde være sket. Jeg er
ikke bekendt med, at der i vore Love findes
Bestemmelser for Indskriden fra Dirigentens
Side overfor Personer, der ved deres Optræ
den forstyrrer Generalforsamlingen eller op
træder paa en Forsamlingen uværdig Maade,
naturligvis kan der altid stilles Forslag om
Udvisning af en saadan Person, men saadant
Forslag kan da lige saa godt komme fra For
samlingen som fra Dirigenten. Jeg er enig
med de ærede Indsendere i, at man bør kræve
Respekt for en Generalforsamling, og man
kan med Grund kræve Urostifterne sat paa
Porten til Afkøling, og derved lette Dirigen
ten hans ikke altid lige lette Opgave.

Gunnar jensen
Yachtbureau
Yachtassurance
Yacht-Service
Køb og Salg af alt Yachttilbehør
Sorgenfrigade 4, Kbhvn. N. Taga 9422.

Cf ERIK WIESE
Isenkram - Køkkenudstyr
Glas og Porcelæn
Holmbladsgade 90
Telf. Amager 7852
Baadklinker — Plader
Kauser — Tovværk — Staalwire
Aarer og Aaregafler

Jørgen. Nielsen.
Manden tænkt sig et transportabelt Tørreanlæg, som kunde anbringes bag Fartøjerne
og spændes til Skruen, naar man ønskede
Fartøjets Motor tørnet. Der skulde endvidere
ansættes 7—8 første Klasses Mekanikere, som
stod til gratis Disposition for Medlemmerne
med Raad og navnlig — Daad. For lettere,
at finde disse Folk, ogsaa i Klubhuset, skulde
de være uniformeret, f. Eks. en rød Overall
med et hvidt SSF paa Ryggen. Jo, efter For
slagsstillerens Mening var der meget, som
kunde være bedre, f. Eks. skulde der ved
hvert Fartøj opstilles en lille flettet Papir
kurv til Affald. En halv Snes Renøringskoner til den daglige Afstøvning havde han
ogsaa tænkt paa. Med Hensyn til Marketen
deriet mente han, at naar hele Pladsen var
overdækket, behøvede man ikke at gaa der
ind, i Stedet kunde man have 40—50 af de
smaa hyggelige Tevogne, Henry kunde saa
køre omkring og servere ved Fartøjerne, og
saaledes blev vort idérige Medlem Nr. 1 ved,
men saa blev han afbrudt af sin Kammerat,
som ogsaa gerne vilde fremsætte sit Syn paa,
hvorledes Fremtiden i SSF's Havn burde
blive.
Hans Syn paa Sagen var efter vor Mening
mere rationel. Manden udviklede sine Planer
og vi blev mere og mere forundrede over, at
ingen før havde faaet Ideen.
Cementere Pladsen, — nej, sagde Mand
Nr. 2, det er da at gaa over Aaen efter Vand.
Hvorfor skal Fartøjerne overhoveedet paa
Land om Vinteren. — Næl hør nu hans Plan.
Havnen indrettes med Sluseporte, hvert
Aar f. Eks. 15. Oktober lukkes Portene og
Vandet tømmes ud af Bassinerne. Om vi skul
de øse det ud eller hvorledes, det havde han
ikke taget Stilling til endnu. Men i alle Til
fælde, naar Vandet var ude, stod Fartøjerne

YACHT-SERVICE
E. NILSSON & E. ANDERSEN
SICILIENSGADE 7
S U N D B Y 4381
YACHT

SERVICE

udfører alle Beslag
til Lystfartøjer, og er
Specialist i moderne
og hensigtsmæssige
Beslag til Kapsejlere.
Vi anbefaler os bl. a. med:
Skødespil - Patentblokke - Nokbeslag
Klyds — Masteskinne
Metalskinne til Skødehal, Skydekapper
Rorbeslag
Kølbolte i Sømetal eller galv. Staal
Mastebeslag Stævnbeslag etc. udføres
i rustfrit Staal.
Vejledning ved Ombygning og
Omrigning af Fartøjer.
Rig- og Køltegninger udføres.
• Se Udstillingen i Malerudsalget.

SEJLSPORTSMÆND mødes nu i

^

aUsfrfrCHtiltoucn

MUSIK og DANS
i nye og hyggelige Omgivelser.
Separat-Lokaler for sluttede Selskaber.

U&s AciUuc
AMAGER 6270
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godt og tørt i sine Fortøjninger hele Vinte
ren paa Bunden af Havnen, som selvfølgelig
var cementeret og glat som et Stuegulv.
Tang og Sommerens Affald blev saa fejet ud.
Ved hver Bøjeplads var der forskellige Hul
ler i Cementgulvet til Anbringelse af Afstiv
ninger. Paa Broerne Fastskruningssteder for
Støvsuger — Vand og elektrisk Strøm.

Man slap for alt det kedelige Ophalingsarbejde og kunde gaa i Gang med Klar
gøringsarbejde. Overdækning mente Manden
var lettere at ordne paa den nedsænkede
Plads. De øvrige foreslaaede tekniske Anlæg
kunde ogsaa anvendes her. Naar Foraaret
kom den 15. Maj, skulde alle nok sørge for
at være færdige og faa Bundproppen i, for
Kl. 2, naar Standeren gik til Vejrs, blev saa
Vandet lukket ind i Havnen paany. — Jo,
det var Sager. løvrigt var han ikke helt fær
dig med sine Planer, idet han overvejede om
man ikke burde opvarme hele Anlæget om
Vinteren, de fleste Sejlere gaar jo nu og
fryser det meste af Foraaret, og spilder me
gen Tid med at rende ind til Henry for at
faa en lille een at varme sig paa.
Vi har lovet ikke at røbe noget om, hvor
vidt de to Forslagsstillere er rigtig kloge.
Red.

Eftertryk ogsaa i Uddrag forbudt.

Sidst, i Oktober Nummeret, forlod
vi Carl Nielsen paa Madeira, denne
Gang fortæller han om Turen til
Set. Thomas.
Da vi var kommet i Søen efter at have for
ladt Madeira, fordybede jeg mig i Minder
derfra, og der var et og andet jeg syntes, jeg
maatte nedskrive. Blandt de mange glade og
lykkelige Stunder, vil vi særlig huske den
hyggelige og festlige Aften vi tilbragte hos
Hr. Mathiesen, hvor man tydeligt mærkede
den varme Hjertelighed, der strømmede imod
os. Vi underholdt hinanden med Sang og
Spil og fik en vidunderlig Stemning frem,
der holdt sig til den lyse Morgen.
Blandt andre Danskere traf vi den Aften
Hr. A. Rasmussen, der er Medindehaver af
et af Funchals største Broderihuse. Jeg kan
i denne Forbindelse oplyse, at næst efter
Vin er Broderi den største Eksportartikel paa
Øen. Den beskæftiger ca. 50,000 Kvinder,
efter hvad Hr. Rasmussen oplyser. Da vi
næste Dag efter Invitation besaa Hr. Ras

mussens Virksomhed, fik vi til Afsked en
Pakke, indeholdende forskellige smukke Bro
derier. Hr. Andreasen, den svenske Konsul,
ønskede ogsaa vort Besøg paa sin Virksom
hed. Han er Direktør for A/B Vin- og Sprit
central. Det er den største og mest moderne
Virksomhed af sin Art paa Øen. Der var et
Lager paa to og en halv Million Liter Madeira
— før vi kom. Vi blev af Hr. Andreasen ind
viet i de mange forskellige Processer Vinen

skulde gennemgaa, ogsaa Smagsprøver, det
var virkelig interessant. En Dag Hr. Mathie
sen var om Bord i »Nordkaperen« opdagede
han, at vi havde en Kikkert for meget. Han
spurgte hvad den kostede, da han kendte en
Mand, der savnede en saadan. Jeg svarede
ubeskedent 1000 Escuto, og han betalte og
takkede. Nogle Timer senere kom jeg op paa
hans Kontor, og han beredte mig en meget
stor og glædelig Overraskelse. Manden havde
betalt 2000 Escuto for den, efter Hr. Mathie
sens Forlangende, og jeg maatte nu trods
megen Modstand og under Protest, finde mig
i, at P. M. puttede Pengene i Lommen paa
mig. Saadan var — og er den danske Konsul,
Hr. P. Mathiesen.
Dagen før vi afgik, henvendte vi os til vore
Venner hos det engelske Skibs-Agentur
»Blandy« for at købe Benzin og Lyspetro
leum. De havde Monopol paa alt Salg til
Skibe i Funchal. Formodentlig af den Grund
forlangte de nøjagtig det dobbelte af den
Pris, det kostede ved Tankene i Byen. Da
der ogsaa krævedes Toldattest for at udføre
saadanne Varer, en Attest Sælgeren skulde
skaffe, sad de jo paa Flæsket. Vi betakkede
os derfor, og sagde vi vilde nøjes med, hvad
vi havde. For 200 Liter Benzin og 50 Liter
Petroleum forlangte de 2050 Escuto, der i
dansk Mønt beløber sig til ca. 420,00 Kr.,
men ca. 650,00 paa black market, som man
almindeligvis maa regne med. Havde vi nu
ikke været lovlydige Borgere og haft en lille
Smule Ben i Næsen, havde vi købt vor Ben
zin ved en Tank i Byen, givet to Mænd 50
Escuto og en Pakke Cigaretter hver for at
færge det ud til os, stukket Toldvagten andre
50 Escuto og sparet omtrent 1000 Escuto.
Ak, ja, saa var der endda kun 19 Cigaretter
i den ene Pakke.
Poul — vor Kok — havde haft den store
Sorg at miste sin Luth i Danmark, og da
Hr. Andreasen hørte det, stillede han sin Bil
til vor Raadighed for at skaffe en ny. Vi
kørte da omtrent hele Byen rundt, og langt
om længe fik Poul sin Sorg slukket, idet vi
hos en Toldforvalter fandt et dejligt Instru
ment. Det kostede hans Armbaandsur og —
Knuds og min Fred.
En Time før vi sejlede, kom vor gode Ven,
den gamle Kaptajn Schlanbusch ombord.
Han havde som Afskedsgave til os otte Daaser Capstan Tobak, (han havde prøvet vort
lokale Produkt), nogle Tovender, og til mig
havde han en fin Mandolin. Den Modtagelse
vi havde næret Bekymring for blev til et af
vore bedste Minder. I de otte Dage vi var
paa Øen, fik vi en stor Venneskare, ogsaa
blandt de Indfødte. Da vi lettede Anker, vin
kede hele Havnens faste Stok efter os, Færge
mand, Toldere, Folk fra Slæbebaade, Fiskere
og lasede, barbenede Rorkarle, alle de hjælp
somme og flinke Mennesker vi var kommet
paa Talefod med, ønskede os god Rejse, og
»Paa Gensyn«. Vi starter og slutter nemlig
Jordomsejlingen paa Madeira,
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Tirsdag den 30. Juli Kl. 15,30 afsejlede vi
fra Funchal. Det var smaat med Vinden, saa
vi satte Maskinen igang, og. Madeira, »Atlan
terhavets Dronning« forsvandt i den blaa
Dis. Om Aftenen begyndte Motoren at ban
ke paa en ureglementeret Maade, og ved nær
mere Undersøgelse viste det sig, at et Kardanleje paa Akselen var brændt sammen. Nu
duede Motoren ikke til andet end Ballast, da
vi umuligt kunde reparere den i Søen. Vi laa
nu og drev og drejede rundt, det var ligesom
»Nordkaperen« ikke kunde besinde sig til at
sejle fra den Havn, hvor den havde haft det
saa godt, hvor den havde hvilet sig, og hvor
der var blevet plejet og hæget om den. Den
blev ved at vende Næsen den forkerte Vej.

fuldkommen glemt — ligesom oppe i Mine
felterne.
Torsdag den 8. August Kl. ca. 3 om Natten
fik vi den første Forskrækkelse. Knud, der
havde Rortørn, purrede os ud. Et tommetyk
Gaffelbolt, der forbandt Bommen og Masten,
var klippet over, og Storsejlet havde faaet
Lighed med Latinersejl, idet Bommen næsten
var gledet halvt ind paa Masten. Den hængte
kun i Masteringen, og det stærke Vindpres
truede med at flænge Storsejlet. Med Poul
ved Roret begyndte Knud og jeg et slidsomt
Reparationsarbejde. Først riggede vi Nødbe-

Næste Dag, om Eftermiddagen fangede vi
Passaten, vi fik den Styrbord ind agtenfortværs. Saa kom der Liv i »Nordkaperen«,
med spilede Forsejl, Top- Flying-jib, kort
sagt, alt hvad der kunde hænge paa den, bar
det mod Set. Thomas. Da vi efter fire Dages
Forløb havde haft en Gennemsnitsfart af 150
Sømil i Døgnet (Etmaal), kom vi i Tanke om,
at Kaptajn Schlanbusch havde fortalt os om
en Mand, der i sin Yacht havde sejlet fra
Madeira til Set. Thomas paa 27 Dage. Men
han var ogsaa »Nova Scotia man« og meget
fin Navigatør, føjede Kaptajn Schlanbusch
ligefrem undskyldende til. Om det er Rekord,
ved jeg ikke, men det er en fin Præstation,
naar man regner med en Distance paa 3000
Sømil. De følgende Dage tiltog Vindstyrken
jævnt, og vi fik Døgndistancer helt paa 191
Sømil. Nu kom Fighteraanden op i os, lige
som ved de hjemlige Kapsejladser, nu var der
Chance for Rekord. Vi vilde gerne vise Kap
tajnen, at vi ogsaa kunde sejle.
Onsdag den 7. August var Vinden lige i
Underkanten af Kuling, men ingen tænkte
paa at foreslaa Sejlmindskning. Vi befandt os
i en Tilstand, som var vi i regulær Kapsejl
ads, ganske vist med en usynlig Modstander,
men Spændingen var lige stor. Vi fulgte
meget nøje med Etmaalene, ja Timerne. Vi
hængte Loggen ud for at se, hvem der havde
sejlet mest paa en Vagt.

høj«. Saa blev jeg for Alvor forskrækket.
Det hvirvlede gennem Hjernen paa mig, Fare
for Sammenstød, Skibsbrudne, overnaturlige
Hændelser og mange andre Ting, i de Sekun
der det tog mig at komme op paa Dækket.
Og der i Mørket, lige foran mig, stod en
Skikkelse. Jeg blev ligesom gennemiset, man
er jo kun et Menneske, og saa se saadan en
Gavtyv under de Omstændigheder. En skral
dende Latter, der var uimodstaaelig, afslørede,
Spøgelset var Poul. Han havde, paa Grund
af en vistnok meget sjælden Søvnløshed, be
sluttet at spille mig et Puds. Imedens jeg tro-

Her har vi de tre raske Gut
ter i Landgangstøj et: Naviga
tøren og Maskinmesteren
Knud Larsen, Kok og Bedste
mand, Poul Larsen og ende
lig den brave Skipper, Carl
Nielsen.
ede han sov i dyb Søvn, som han ellers
plejede, var han krøbet fra Forkahytten op
gennem Forlugen, og med fordrejet Stemme
raabt ud over Søen. Paa Vejen op havde jeg
lige set et Glimt af Knud. Han havde ogsaa
hørt Raabet, og som en Trold af en Æske
kom han farende ud af Køjen i Agterkahyt
ten i en stumpet Trøje. Da han blev klar
over Sagens Sammenhæng, snurrede han
rundt uden et Ord, og forsvandt lige saa hur
tig igen. Først da han laa i sin Køje, hørte
jeg ham mumle og brumme, det var Sømandseder, der ikke egner sig til at komme
paa Tryk. Det var en lidt stærk Spøg, men
ærlig talt, den virkede dejligt oplivende og
Jeg var lige gaaet ned i Kahytten for at
afvekslende, saa vi tilgav snart vor Kok.
rulle mig en Cigaret, efter først at have spej
Fredag den 9. maatte vi bjerge Topsejlet,
det Horisonten rundt for at se om der evt.
dda et
var Fartøjer i Sigte, hvad der forresten ikke det var revnet paa tværs. Det var
var megen Sandsynlighed for, da vi var ca. helt nyt Sejl. Den tiende Dag vi var i Søen,
1000 Sømil fra Land, og lige saa langt fra havde vi tilbagelagt den halve Distance, saa
nogen Skibsrute. Kl. var tre om Natten og der var Udsigt til at trykke »Nova Scotia
jeg havde Vagt. »Nordkaperen« styrede sig man'ens« Rekord eftertrykkelig. Naar Vinden
selv fint i Øjeblikket. Da hørte jeg et Raab flovede og vi kun sejlede med 3—4 Knob, var
ude fra Søen. Jeg blev noget forbavset, men vi bekymrede og i daarligt Humør, men naar
regnede med at jeg maatte have hørt forkert. vi enkelte Gange kom paa 9 Knob, var der
Men saa kom det ganske tæt paa »Ship O, ingen Ende paa vor Glæde og Forventning,

lysning op, saa fik vi Tailler og Vupstænger
frem. Vi maatte nemlig have Bommen paa
Plads med Vindpresset i Sejlet. Skulde vi
løbe i Vinden, maatte vi først bjerge alle
Flyvesejlene, dernæst var der en meget svær
Sø, og sidst men ikke mindst risikerede vi at
ødelægge Storsejlet fuldkomment, naar det
slog i Vinden med en løst hængende Bom.
Vindstyrken var i det Øjeblik ca. 5. Efter ca.
tre
Timers Arbejde, med de forhaandenvæKnud, Poul og jeg havde længe før vi sej
lede hjemmefra, lovet hinanden ikke at tage rende Hjælpemidler, fik vi omsider Bommen
nogen som helst Chance. Men det havde vi paa Plads, surret den med Wire efter at have
faaet den lagt om paa en Kofilnagle. Og saa
fortsatte det vilde Jag.

Med Søen foran f. tværs.
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og saadan vekslede det ofte. Det havde tit
strejfet mine Tanker, hvorlænge Sejl og Tov
værk kunde holde til Højsøsejlads. Jeg fik
senere Løsning paa dette Spørgsmaal. Det
stiller umaadelig store Krav til Materiellet,
baade kvantitets- og kvalitetsmæssig. Der gaar
megen Tid med at endevende Fald, Skøder
og andet løbende Gods, udskifte, splejse,
bøde Sejl, ja, der er ikke en Dag uden Repa
rationer. — Tirsdag den 13. havde vi atter
Havari. Ved Vagtskifte Kl. 2 om Natten, da
Knud skulde afløse Poul, havde vi faaet frisk
Bygevejr. En Kæmpesø, der kom larmende,
tog helt Pippet og Kursen fra »Nordkaperen«,
som skar helt paa tværs af Søen og bommede,
Topsejlet blæste ned, da Faldet knækkede,
og tog Antennen med sig i Farten, ligeledes
sprang Støttetailler (Læskødet) paa Mesanen.
Næsten hver Morgen havde vi Flyvefisk paa
Dækket, men aldrig saa mange, at det kunde
betale sig at tilberede og spise dem. Dog en
Morgen fandt Knud 16 Stk., men de var ikke
større en Ansjoser, de kom ogsaa udenbords.
Imedens dinglede og slingrede »Nordkape
ren« ad Amerika til. I den meget høje Sø
byttede Bom og Mast Roller det ene Øjeblik,
og næste Øjeblik var Bommen i Vandet, og
saadan blev det ved i Ugevis. Man skal nok
blive søstærk.
At se Poul lave Mad under de Forhold kan
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JuniorBaadene
»Nordkaperen« i Havn.
havde han en fyldt Tallerken, og med den
anden forsøgte han forgæves at redde de to
andre Tallerkener plus Gryden. Han rakte og
strakte sig fortvivlet, men begge Tallerkener
gik i Dørken med Indhold, kun Gryden red
dede han. Saa tog Skibet igen en Overhaling
til modsatte Side, og Poul fløj nu tilbage
igen, og stødte Hovedet mod en Dæksbjælke
med et Brag. Da han saa skulde gnide Bulen
han havde faaet i Hovedet, glemte han at
passe paa Gryden, og saa var den cgsaa paa
Dørken. Men Lidelsens Bæger var endnu ikke
udtømt. Lige over for Kabyssen var Toilettet
anbragt, og derud fra var Knud paa Vej,
efter at have pillet ved Lysmaskinen, der er
anbragt der. Atter tog Skibet en Gyngetur,
meget værre end de foregaaende, og Poul, der
stadig havde en Tallerken Havregrød i Haanden, kom nu baglæns susende, som skudt ud
af en Kanon. Han tog Knud med sig i Far
ten, og begge røg ind paa Toilettet med en
Fart, som en Kæmpe havde suget dem til sig
i eet eneste Sug. Først kom Poul ud, balancer
rende med det halve af Havregrøden, og med
et forbløffet og desorienteret Udtryk. Saa
kom Knud spruttende af Raseri med den
anden Halvdel af Havregrøden under den
ene Fod.

Juniorbaad II er nu klædt op af Chr. Ol
sens kyndige Haand, ja Medlemmerne skulde
kikke hen i Skuret en Dag, for at se det
nydelige Mesterværk. Egetræet til Rufsider
er solgt og Mahogni købt i Stedet, da det er
bedre til Ruf og Skot. Nyt Sejldug til nye
Sejl paa baade Juniorbaade og Øvelsesbaad
er fremtryllet igennem et Medlem af Klub
ben, hvilket jeg er ham meget taknemmelig
for. Øvelsesbaadens Sejl er endvidere til
Salg og kan beses ved Henvendelse til
S. A. Larsen, Gullfossgade 5 ,5.

Vi bringer en fornyet Oversigt for Ind
tægter og Udgifter til Juniorbaadene, der
takket være Medlemmernes store Interesse
kun har kostet Foreningen ca. 100 Kr.
Indtægt og Bidrag:
»Luise«
Svend Carlsen
Tovværkskursus »Inds«
balg af Magnet ....
2 pCt. af Marketenderi-Overskud
Amerikansk Lotteri
Amerikansk Lotteri
Tidligere indkommet
lait...

Desværre maa vi p. G. af Pladsman
gel stoppe for denne Gang og love
vore Læsere: Fortsættelse følger. —

Naar dette læses er vore tre Kammerater i
Det er morsomme Ting man ser ude i Verden. Færd med at holde Jul paa Tahiti. Vi tror
Manden her har lavet et Køretøj af 2 Stiger. der er Medlemmer, som kunde ønske at sen
de dem en Hilsen, maaske for at takke for
være et kosteligt Syn, et komisk Nummer af deres herlige Beretninger.
høj Klasse. Jeg skal beskrive et Eksempel saa
godt jeg kan. En Morgenstund stod han og
lavede Havregrød, godt træt og søvnig ovenpaa Nattevagten. Han var ved at fylde tre
Tallerkener, der stod paa Bordet i »Kabys
sen«. Pludselig tog Skibet en ordentlig Over
haling, og Poul gled langsomt men sikkert
ned ad Dørken mod Læ. I den ene Haand

Guldsmed Carl Nielsen,
L/Y »Nordkaperen«.
Papeetes
Society Islands.
Tahiti.

...2496,75

Udgifter:
Malervarer
Tovværk
Bundstokke
Skærepenge og Nagler
Klinker
SKruer
Høvling og Pløjning
Træ til Dæk
Rufsider og Egetræ

43,70
10,25
21,67
4,85
35,20
2,40
30,00
31,70
75,69

Adressen er:
Poste restante.

...
5,00
...
5,00
... 13,00
... 50,00
... 61,08
... 121,23
..
61,94
...2179,50

155,43
Salg af Rufsider
Materialer

60,00
2,40

62,40
193,03
2351,49

Tidligere Udgifter
lait

2544,52
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Kassereren meddeler:

SUNDBY SEJL-FORENING —
Formand: A. P. S. Jensen. Isafjordsgade 8, 3., Amager 2637 y.
Kasserer: Th. Sparre, træffes
i Klubhuset 1. Søndag i Maaneden Kl.
10—12 samt hver Fredag Kl. 18 — 20, Højdevej 39.
Sekretær: J. C. Pedersen, Østrigsgade 31, 1.,
•Amager 1398 y. Pladsmand og Havnefoged:
E. Madsen, Holmbladsgade 90, Amager 2779 x.

Kontingentet er:
for Aktive pr. Kvartal Kr. 5,00, inden den
20. i Kvartalets sidste Maaned + Ekstrakon
tingent Kr. 10,00 aarlig, hver 1. April og 1.
Oktober Kr. 5,00.
for Passive pr. Kvartal Kr. 2,00, inden den
20. i Kvartalets sidste Maaned. Ekstrakontin
gent Kr. 10,00 aarlig, hver 1. April og 1.
Oktober Kr. 5,00.

mEDDELELSER
FRA

Baadebygger Willy Reich-Jensen, Gerbrandtsvej 24. Kragejolle »Ruth«.

BESTVRELSEn

Pladslejen for A-Medlemmer: Kr. 3,00 pr.
Kv.-Meter helaarlig, betales inden 15. April
Medlemmernes Opmærksomhed henledes
1947 ifølge Lovene.
paa følgende Paragrafer i vore Love:
Pladslejen for B-Medlemmer: Kr. 2,00 pr.
Ingen Fartøjer maa henligge i Havnen efter
Kv.-Metr halvaarlig, betales før Fartøjet tages 15. December, dog kan Medlemmer, som
paa Land.
skriftligt anmoder Bestyrelsen derom, faa Til
Kassereren træffes i Vinterhalvaaret, 1. Søn ladelse til fortsat at have deres Baad liggende
dag i Maaneden i Klubhuset, Kl. 10—12, samt i Havnen efter denne Dato, naar særlige Om
hver Fredag, og kun Fredag Aften, Højdevej stændigheder foreligger.
39, 3., Tlf. Sundby 5673. Postkonto Nr. 56516.

•

Kommunalarbejder Børge Nielsen, Veksøvej
9. Kragejolle »Bito«.
Søkorttegner Jørgen Dolin, Nyrnberggade 30.
Spidsgatter uden Navn.
Børge Chr. Jaque, Augustagade 2.
Motorbaad »Lotte«.
Bagermester Arild Birckholdt Jørgensen,
Greisvej 2. — Uden Baad.
Remisearbejder Arne J. Vilhelmsen, Ungarnsgade 24. Motorbaad »Happy«.

Alt brandfarligt Affald skal fjernes efter
Sadelmager Henry H. Olsen, Norgesgade
Arbejdets Ophør af Hensyn til Brandfare.
Brandforsikringen
6 D, 2. Kutter »Fly«.
Mere end Vz kg Benzin eller anden brænd
Ifølge Generalforsamlingsbeslutningen op bar Vædske maa ikke efter Vinterophaling Metaltrykker Hans Chr. Villy Vilhelmsen,
hæves pr. 1. Juni 1947 den i Foreningen be- forefindes i noget Fartøj.
Strandlodsvej 90, 2. Motorb. »Ellen«.
staaende kollektive Brandforsikring.
Typograf Kjeld G. Petersen, Reberbanegade
*
Dette vil atter betyde, at den i Ordens
11, 2. Kragejolle »Tut II«.
Og allerede nu:
reglementet § 7 staaende Bestemmelse, at Far
tøjer som overvintrer paa Pladsen skal være
Fartøjer, som har faaet Overvintringsplads Bagermester Frederik Larsen, Norgesgade
21, 1. Motorbaad »Bente«.
brandforsikret gennem en af S. S. F. tegnet paa Sporlegemet, skal være fjernede derfra
Forsikring, ophæves.
senest 15. April.
Revisor Ewald Hambro Andersen, Strand
Vedtagelsen stiller altsaa den enkelte frit,
gade 11. Motorbaad »Eio«.
•
om man vil have sit Fartøj brandforsikret
Vi erindrer om de vedtagne Tilføjelser og Overbetjent Sofus Carl B. Johansen, Lærke
eller ej.
vej 2, 3. Kragejolle »Inger«.
Vi vil dog mene, at man her — som Til Ændringer paa Generalforsamlingerne den
5.
April
og
2.
Maj
1944:
fældet er med sit Indbo — bør have en pri
§ 7. »Dersom et Medlem overtræder eller B.
vat Brandforsikring.
Imidlertid gælder den kollektive Forsikring tilsidesætter Foreningens Love eller Ordens Lagerarbejder Svend Erik Svendsen, Nyi Vinter, og Fartøjsejerne kan saa tænke over reglementer og ikke efter Paatale fra Besty
gaardsvej 18 B. Kragejolle »Mary«.
relsen omgaaende ophører hermed, kan den
Sagen til næste Aar.
Red.
samlede Bestyrelse ved en Flertalsbeslutning Carlo Hans Jensen, Sdr. Boulevard 68, 3.
Kutter »Knøsen«.
ekskludere vedkommende Medlem.«
Fabrikant C. C. Christensen, V. Boulevard
48. Motorbaad »Ackla«.

\ye Medlemmer
A t StuiMf SejlfcteMMfy
Vi har hermed Fornøjelsen at anmelde følgen
de nye Medlemmer af Sundby Sejl-Forening til
Optagelse:

Aktive
Repræsentant John Mulvad, Syvens Allé 1.
Kutter »Klukkelox«.
Gert Kurt Jørgensen, Backersvej 45.
Motorbaad »Tor«.
Kongens
Nytorv 6,

København K

Telf. C. *93

Knud F. V. Hansen, Bagerstræde 5.
Kutter »Dafi«.
Aage Sternow, Amaliegade 47.
Motorbaad »Miver«.

(Iflg. Lovenes Paragraf 3: Nyt Medlems
Ansøgning om Optagelse aftrykkes i først
udkomne Nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstilles Bestyrelsen senest 14 Dage
efter Offentliggørelsen).
NB! Ifølge Foreningens Love skal aktive Medlemmers Fartøjer godkendes af Havneudvalget
før Medlemskortet kan udstedes.
Det paahviler derfor nye Medlemmer at opsøge
d'Hrr., som kvitterer paa den udleverede Optagelsesblanket, saafremt Fartøjet kan optages i
Foreningen. — Uden denne Kvittering for god
kendt uai
kan der ikke paaregnes Plads <
Havnen for Soi-merhalvaaret.
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