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HÅNDSLAG TIL UNGDOMMEN 

Når talen er på videre udvikling 
af foreningen, kan man sandsynligvis 
ikke finde et bedre sted at lade ind
flydelse og virketrang 
gøre sig gældende end 
ved juniorsagen. Der må 
udfoldes en virkelig 
kraftanstrengelse, for 
tilsyneladende er hele 
juniorsagen kommet ind 
i en uheldig periode. 
Det være sig ikke nok 
i S. S. F., men værre 
efter hvad redaktionen 
har erfaret stiller for
holdene sig, dog uden 
med sikkerhed, med 
Dragør og Skovshoved 
sejlklubber, der har 
man lukket afdelinger
ne. Man undres over, at 
sådan noget kan ske. 
Hvad er der galt, og 
hvor kan fejlen findes, 
for de skal findes. En 
så vigtig sag som juni
orsagen må ikke gå til 
grunde. Der må appel
leres til initiativmænd, 
der på en sindig måde 
kan løse den tilsyne
ladende vanskelige og 
uoverkommelige opgave. 
Ungdommen er rastløs, 
eller man burde måske 
snarere sige, at den har virketrang, 
den er ladet med impulser, det gæl
der om at opfange ungdommen, og 

gøre den til værdige sejlsportsfolk, 
der kan blive gode arvtagere til vor 
forening. Ungdom og initiativ er 

knyttet fast sammen. Så er spørgs
målet blot om initiativet bliver rig
tig udnyttet, og ikke går til grunde 

ved et mere tvivlsomt restaurations-
liv, eller tiden klattes bort på gader 
og stræder. — Den naturlige trang 

til at møde jævnaldren
de må selvfølgelig gøre 
sig gældende. 

Der må stå en kreds 
af ungdomsklubber og 
afdelinger åbne til at 
modtage denne ungdom. 
— Mænd med indsigt 
og forståelse af ung
dommens problemer må 
stå i spidsen, og sam
men med medarbejdere, 
der også er parat til 
at yde en indsats, og 
kun derved kan man 
modarbejde uheldige til
bøjeligheder, som måske 
ellers kunne få kedelige 
følger. 

Her er det sejlsporten 
kan gøre en indsats, 
men det er langt fra 
nok at åbne en junior
afdeling, og så mene, at 
alt er godt. Det gør det 
ikke, der må arbejdes 
og opbygges, en strøm 
af ungdom må passere, 
så vil den værdifulde 
del bundfælde og danne 
en sund kærne i vor for

ening, den lette del flyde ovenpå og 
glide bort. Så har vi ikke alene tjent 
ungdommen, men også foreningen. 
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IDEDDELEISER 
fra bestyrelsesmedlemmerne 

Man henstiller til interesserede medlemmer 
om at reservere den 3. marts 1949, da for
eningen den dag arrangerer et stort faste-
lavnsgilde. 

• 

Medlemmernes erindring henledes på den 
28. marts 1949, denne dag afholdes den ordi
nære forårsgeneralforsamling. I denne forbin
delse henstiller man til medlemmerne om at 
indsende evt. forslag og ønsker til bladet 
allerede nu, så de kan komme under debat. 
Man kunne derved få forholdene mere saglig 
belyst, da man derved undgår stemnings-
betonede udfald. Vilkårligheder er ingen be
tryggende måde at opbygge foreningen på. 

• 

Renholdelse: Al urenlighed overalt på 
pladsen og i havnen er strengt forbudt. Alt 
affald skal anbringes i dertil indrettede kas- ( 

ser. henkasten af affald i havnen bør straks 
påtales. 

• 

Ingen fartøjer må henligge i havnen efter 
15. december. Bådejere, der har indsendt vel
begrundede anmodninger om fortsat at have 
båden liggende for vinteren, kan betragte 
forholdet som værende i orden, hvis de ikke 

skriftlig har fået anden meddelelse. 

• 

Et begrænset antal motorer kan få plads i 
hus for vinteren. Dog er det ikke muligt her 
at foretage reparationer. Henvendelse hos 
formanden. 

Meddelelse 
pxc cedalctL&mfo 

Da det desværre gang på gang sker, at der 

indtræffer misforstålser med hensyn til bla

dets ekspedition, skal vi meddele, at flytnin

ger eller ændringer i medlemsbladets ekspe

dition kan ske ved henvendelse til det lokale 

postkontor i fraflytningsdistriktet, hvor der 

til formålet udfyldes en blanket, som afleve

res på postkontoret. Foreningen får da gen

nem avispostkontoret meddelelse om flytnin

gen eller ændringen. Vi henstiller derfor til 

medlemmerne altid at henvende sig til post
kontoret om flytning eller lign. 

Stadig udvikling og fremgang må være målet. Forbilleder og idealer at stræbe 
efter, mangler som oftest ikke. I tilfælde hvor nyt skal bygges op, hvor man ikke 
mener de gamle veje er farbare, bringer de individuelle tanker på bane for et kom
petent forum — som oftest. Tanken udformes, friske impulser tilknyttes og danner 
enten et solidt fundament, eller giver tanken farve og glans, så den i begge tilfælde 
kan stå for den store kritiske mængdes argumenter, saglige som usaglige. Man må 
være parat til at kæmpe for anskuelserne. I mange tilfælde lange og sejge kampe. 
Men ved de frie meningers brydning opnås en antagelig form for tolerance, som 
kan styrke samhørigheden, der skaber den nødvendige forudsætning for tankers 
omsættelse til virkelighed, og giver bidrag til, at de fjerne mål kan nås. Når alt går op 
i en helhed, giver det fornyet energi og mod til fortsat stræben. Anskuelser, alle 
med blot en lille smule forfængelighed, accepteres. 

Udvikling og fremgang afspejler sig i alle livets afskygninger, hvor der endnu 
er blot en lille smule selvopholdelsesdrift i behold. Men mister man den drift, for
søger man som oftest for en hver pris at flygte; et kan man ikke flygte fra, nemlig 
samvittigheden. Den dårlige samvittighed giver ofte de forunderligste reaktioner, 
som yderligere virker hæmmende og forvrænger sindsligevægten. Hyppigt ser man 
selvforsvaret herfor give sig udslag i brutalitet parret med en vis skyhed. 

Det er med den største glæde, vi konstaterer, at begreberne udvikling og frem
gang kendes af vor bestyrelse og ikke blot som talemåder, men at en sund realistisk 
sans afspejler sig, og store perspektiver åbner sig. Mulighederne ligger og venter 
på at blive optaget. Bestyrelsen høster af den rige kilde, der bibringes gennem den 
store kreds af interesserede medlemmer — — interesserede medlemmer, vil man 
spørge. Der er absolut ingen grund til forundring, langt fra. Det er ganske 
notorisk, bestyrelsen er i den grad oversvømmet med henvendelser med råd og dåd. 
Et er givet, alle henvendelser vil blive optaget til velvillig behandling, omend en 
kritisk og forhåbentlig en saglig vurdering. Sikre tegn på styrkelse af samhørigheden, 
til gavn for vort fælles mål: Opnåelse af en ideel havn, med alle de tilhørende 
Hjælpemidler. Der tilføjes som naturligt, at hele det store foretagende kan hvile 
i en sund økonomi. 

For at opnå disse muligheder inden for en overskuelig tid, må arbejdet opdeles. 
For ingen kan med rette mene eller kræve større indsats fra de enkelte af bestyrel
sesmedlemmerne. Man må huske, at disse mennesker har deres daglige arbejde, der 
ofte kræver deres tanker udover den egentlige arbejdstid. Dette gør dem derfor ikke 
uegnede til foreningsarbejde, snarere tværtimod, men det bevirker, at de ikke med 
udbytte kan spænde over så mange områder. Dertil kommer, at vi i bestyrelses
posternes opdeling ikke har den mest hensigtsmæssige form. At der er tungtvejende 
grunde for en opdeling ses tydeligt, af det aktivt nøgternt betragtende medlem, der 
ønsker mere, og hvad naturligt er, har interesse for, at vor forening må have en højt 
udviklet struktur, og ikke deklasseres til slet og ret en parkeringsplads. Man behøver 
blot at kaste blikket på fortegnelsen over bestyrelsesposternes opdeling. Her ser 
man, at der stadig findes et marketenderiudvalg, og undrer sig over, at et sådant 
overflødigt udvalg ikke forlængst er inddraget, eftersom marketenderiet er udlejet 
til en restauratør, der selvfølgelig helt og holdent administrerer foretagendet. Ud
valgets arbejde skulle dermed helt være overflødiggjort, med mindre man har ud
valget til at holde kontrol med, at betjeningsforholdene er de bedst mulige. Men 
også dette er overflødigt, for man kan være sikker på, at udvalget altid vil blive godt 
betjent. Ophæv udvalget, og lad medlemmerne foretage eventuelle indberetninger 
til bestyrelsen. 

For ikke at stille bestyrelsen overfor spørgsmålet, hvor udvalgsmedlemmernes 
nye virkefelt skal være, skal vi tillade os at fremsætte et par ønsker, som vi utvivl
somt mener vil få støtte fra en stor kreds af medlemmer: Man kunne ønske en 
materielforvalter, der kunne tilse og drage omsorg for, at klubhus, masteskur, toilet
rum, skure, borde, bænke, flagstænger m. m. blev forsvarligt vedligeholdt. Samtidig 
ville man have en fuldt fortrolig mand til at varetage opgaverne, der kommer, når 
vi engang skal have det nye klubhus bygget, og senere vedligeholdt, hvad der i sig 
selv vil være et stort plus for foreningens økonomi. Måske kan man indvende, at 
det netop er disse opgaver, marketenderiudvalget burde beskæftige sig med, ganske 
rigtigt, det er ikke gjort, men selv om så var, krævede arbejdet ikke 2 mand. Ved at 
udnævne en materielforvalter præciserer man arbejdsområdet, et led i udviklingen. 

En anden gren af omforandringen og opdelingen har vi forelagt et bestyrelses
medlem, der definerer spørgsmålet om en motorbådschef, og går kraftigt ind for en 
nyordning. Dog finder vi det besynderligt, at man foreslår spørgsmålet udsat og 
behandlet ved næste generalforsamling. Megen kostbar tid går da tabt. Hermed 
menes dog ikke, man skal gå uden om generalforsamlingen, selvfølgelig ikke. Sagen 
kan indtil da ordnes på følgende måde: Bestyrelsen har ret til at henstille til et 
bestyrelsesmedlem at varetage alle forhold vedr. motorbåde. Ligesom bestyrelsen kan 
fritage et bestyrelsesmedlem for visse pligter. Med andre ord man kunne konstituere 
et bestyrelsesmedlem i stillingen, der så kunne varetage interesserne indtil general
forsamlingens godkendelse forelå. Og der er aldeles ingen tvivl om, at godkendelsen 
ville komme. Motorbådsejerne har gennem mange år savnet en intim tilknytning til 
bestyrelsen, det vil sige en mand, der helt kunne hellige sig sagen. 

En ny tid er i støbeskeen for vor forening. Nu gælder det ikke blot om at få 
opdelt og suppleret administrationsapparatet, så det virker til gavn for alle med
lemmer, men varetage deres interesser, så at splid og misfornøjelse kan undgås. 

V J 
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1949 bliver et arbejdets år i SSF 
Liv og arbejdslyst stråler os i møde fra 

bestyrelsesmedlemmerne, da vi henvender os 
til dem for at spørge nyt. Alle svarer bered
villigt, og stiller sig til rådighed med alle 
oplysninger vi kunne ønske. En stor opmun
tring er det, at her er intet fordækt, intet 
skjules, men en virkelig glædelig åbenhjertig
hed strømmer os i møde. Det lover sandelig 
godt for fremtiden. 

. . .  e t  beg ivenhedsr ig t  år  
er tilende... 

Formanden, hr. Hans Bay, rynker på øjen
brynene, tager forsigtig og eftertænksomt 
brillerne af, gnider glassene, og lidt efter er 
formanden klar til at udtale sig. Svarene 
kommer klart og tydeligt, man fornemmer, at 
formanden har diplomatisk sans, — et godt 
aktiv for en foreningsformand. 

— Har formanden nogle kommentarer til 
året, der svandt? 

Kommentarer til året, der svandt, dette vil 
jeg betegne som et begivenhedsrigt år med 
sorg og glæde i stor stil. 

Sorgerne har været pinlige, og må søges 
i, at både mennesket og materialet svigtede, 
men med lidt god vilje fra alle sider håber 
jeg vi kan indhente det forsømte og — helst 
lidt til. 

Glæderne har samtidig været store. For
eningen har jo haft 25 års jubilæum og fejret 
dette ved en stor kapsejlads og en pragtfuld 
fødselsdagsfest, hvor mange gode ønsker blev 
fremsat. Vi har haft den glæde og en for 
foreningen stor ære at hilse vore jordomsej-
lere velkomne og velbeholdne hjemme igen, 
en glorie om vor stander uden lige. 

Vejrmæssig set har det skortet meget, men 
søens folk tager det med godt humør og 
siger, det bliver nok bedre, når månen skifter, 
men — ak! Nogle få fine dage fik vi, men 
sommeren var og blev ikke støt, navnlig med 
henblik på den korte tid den varer. Jeg vil 
ønske og håbe, at vi bliver mere tilfredse 
med alt i 1949. 

— Er man tilfreds med jubilæumsarrange-
menternes forløb? 

— Om jubilæumsarrangementerne kan jeg 
kun sige, at de nærmede sig det fuldkomne. 

En storstilet jubilæumskapsejlads arrangere
des fælles med en af de permanente fælles-
kapsejladser og med Sundby Sejl-Forening 
som vært. Der var fest lørdag aften og søn
dag efter sejladsen på Strandhotellet i Dragør. 
Vejrguderne var os nådige med højt vejr og 
god vind og meget sølvtøj førtes hjem til 
Sundby Sejl-Forening. 

Selve jubilæumsdagen foregik i Håndvær
kerforeningen, først ved en reception med 

påfølgende frokost for de særlig indbudte. 
Dernæst fortsatte foreningens medlemmer om 
aftenen med underholdning af »Carl jorden 
rundt«, fælles kaffebord og bal til ud på de 
små timer. 

Jeg må sige, at alle der deltog var på 
samme høje bølgelængde fra først til sidst, 
hvad enten det var ved kapsejladsen eller 
fødselsdagen. 

Jeg har kun hørt lovord, endda i høje toner. 
— Er den ny bestyrelse blevet fuldt for

trolig med bestyrelsesarbejdet? Det er jo et 
alvorligt afbræk, når en hel bestyrelse går. 

— Hvad angår den ny bestyrelse, om den 
er fuldt fortrolig med arbejdet, er jo svært at 
sige, idet vi jo kun har arbejdet sammen i 
godt et par måneder. Men i den tid og med 
det arbejde vi har haft sammen, kan jeg kun 
sige, at man skulle tro, at de har været i 
bestyrelsen i lange tider, lige undtagen et 
gammelt bestyrelsesmedlem. Jeg har derfor 
god grund til at antage, at min tro holder stik 
i fremtiden til gavn for Sundby Sejl-Forening. 

Det afbræk, når en hel bestyrelsen går, er 
altid en alvorlig kalamitet for en forening, 
som kan have vidtrækkende konsekvenser, 
hvilket — såvidt jeg konstaterer — trods alt 
ikke bliver tilfældet her, idet jeg mener at 
have medlemmerne bag os i vort arbejde, så 
vi kan holde Kursen støt fremad. 

— Var formanden ikke skuffet over den 
tidligere bestyrelses usportslige tilbagetog? 

— Om jeg var skuffet, da den tidligere be
styrelse tog retræten, ja, — stolt af situationen 
kan jeg ikke sige jeg var. 

Men for ikke det skulle være usagt, for en 
eventuel senere bebrejdelse, anmodede jeg den 
gamle bestyrelse eller nogle af dem, om ikke 
for andet, så for sportens skyld, at indtræde 
igen, men fik nej. De var solidariske, hvilket 
jeg til enhver tid vil respektere. 

Jeg tænkte som så, skuden er jo tæt, så må 
vi se at få udbedret det opståede havari og 
få det til at løbe rundt igen. Det trak op til 
virvar, men så foresloges og vedtoges det at 
suspendere generalforsamlingen, så nye kan
didater kunne foreslås til en fortsættelse den 
20. oktober. Jeg vil her benytte lejligheden 
til at takke de medlemmer, som fik opsøgt 
og foreslået de ny bestyrelsesmedlemmer. — 
Som tidligere nævnt tror jeg ikke, at der 
kunne træffes et bedre valg. 

— Mon tilbagetoget skyldtes, den elendige 
økonomi og at alt var i opløsning? 

— Om det var økonomi eller andre årsager, 
tør jeg ikke påstå, men givet er det, at kassen 
ikke var god ved overtagelsen. 

Udgifterne ved små poster løber lumsk op 
og de store har taget meget hårdt i budgettet, 
man vil nævne, tildels planering af søndre 
plads og så det uartige ord »spillene«, der 

har trukket hårdt, mest på pengekassen. Dertil 
kommer så jubilæumsårets aldeles nødven
dige udgifter. 

Ordet »opløsning« synes mig at være et 
stærkt udtryk, men en ting er givet, at en vis 
uro og nervøsitet synes at have hersket over 
det hele. 

— Mener formanden det er muligt at op
rette foreningens økonomi uden drastiske 
foranstaltninger ? 

— At oprette en forenings økonomi er jo 
ikke nemt i mange tilfælde, uden at man må 
gå til kontingentforhøjelse, men for Sundby 
Sejl-Forening mener jeg ikke det kan være 
så svært, for alle betingelser er til stede, så 
vidt jeg kan skønne. Det gælder om at få 
sagerne i orden så vi ikke forspilder chancen 
til at fylde kassen, så der kan tappes af den. 
Vi vil i hvert fald forsøge at få økonomien 
på fode igen, og med de planer, vi arbejder 
med, tror jeg det skal lykkes. Der må nemlig 
ikke spares på skillingen og lade daleren ryge, 
vi har nemlig alle muligheder for det mod
satte. 

— Kan foreningens repræsentation udadtil 
bibeholdes, uden at det stadig går udover 
det »indre«? 

— Repræsentationen udadtil mener jeg 
godt kan bibeholdes, det er nok forbundet 
med nogle udgifter, men disse kommer in
direkte igen. For en Forening af format som 
Sundby Sejl-Forening er blevet til, er det 
uklogt at isolere sig fra omverdenen, det ville 
være deprimerende for kajsejladssejlerne og 
dermed også sætte foreningens prestige i fare. 
Nej, det vi i dag har opnået, må vi holde fast 
ved og følge med i udviklingen udadtil, det 
styrker indadtil. 

— Bestyrelsen har en særlig evne til at 
samle medlemmerne, vi så det ved andespillet, 
det er vist meget længe siden en fest har givet 
overskud. Vil man forfølge sukcessen? 

— Ja, jeg tror, at bestyrelsen har og ved
blivende får evne til at samle medlemmerne, 
det arbejder vi jo på. Festkomiteen har et 
stort arbejde for sig med at tilrettelægge gode 
fester for medlemmerne og sørge for et over
skud til foreningen. Dette er meget svært, 
når lige undtages andespilsucces, men den 
etikette kan jo ikke bydes for tit, der må 
udføres noget for enhver smag. 

— Hvilke planer har bestyrelsen for det 
nye år? (Der må jo være mange!) 

— De planer som bestyrelsen har i de 
kommende år er mange og store, men for at 
holde os til 1949 skal jeg anføre følgende: 

Foruden fester i årets løb, der er under 
forberedelse, vil vi få indlagt elektrisk lys og 
kraft. Man havde håbet på, at det var sket 
før jul, men ved en afgørende konference 
med belysningsvæsenet vil det ikke kunne 
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G e n t a g e l s e  a f  

SUCCES-ANDESPILLET 
FREDAG DEN 4. FEBRUAR 1949 KL. 19 

I „VALHAL" — KASTRUPVEJ 38 

Fælles kaffebord - og efter andespillet stort BAL 

Billetter a 2 Kroner kan købes hos marketenderen og bestyrelsen. 

Formanden H. Bay, Polensgade 44, 1. 

Festudvalget: O. Futterer, Middelgrundsvej 39, Amager 8739 y, og 
Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 

lade sig gøre før til foråret. Årsagen er man
gel på specielt materiale, som man antog var 
til stede. Nye elektriske spil vil blive instal
leret. Søndre plads vil blive planeret i hele 
sin udstrækning og vil få et hovedspor og 
vogn eller rettere sagt vogne af særlig kon
struktion. 

Det vil blive en leg at tage både op og 
ned samt placere dem, kun 3—4 både bliver 
afhængig af hinanden for at komme på land 
eller i vandet, selv om de er placeret i de 
yderste dele af pladsen. Det vil blive behage
lig at færdes på pladsen, når den er fyldt 
med både. Planen er ideel og vil senere blive 
publiceret. 

Kan vi realisere disse planer inden næste 
efterår, vil det blive til glæde for foreningens 
kasse, og for medlemmerne, der samtidig vil 
sige: Kan vi få et lignende arrangement på 
nordre plads! 

— Og til slut: formandens ønske for 1949? 
— Som nævnt er det jo med blandet glæde 

man ser tilbage på året, der gik, men mit håb 
og ønske er, at det nye år må arte sig derhen, 
at det bliver tåleligt både for medlemmer og 
forening, derunder en god sommer og så få 
de omtalte sager fuldført, så økonomien kom
mer på rette spor. 

Til slut beder jeg medlemmerne og forening 
modtage bestyrelsens og mit ønske om et godt 
og heldbringende 1949. 

Med hilsen og et glædeligt nytår! 

. . . v i  må  have  
et juniorråd... 

Sejlads- og juniorchefen, hr. A. Jørgensen, 
betænker sig lidt, men lover så at svare på 
nogle af vore spørgsmål. Han gør det på en 
stille, beskeden, charmerende, kort og elegant 
måde, en form som kun få mestrer. 

— Juniorsagen, som jo er vort fælles hjer
tebarn, skal der være ro om. Er der bragt ro 
i afdelingen? 

— Juniorafdelingen har været ude i en lille 
storm, men søen er ved at lægge sig. 

— Hvordan ser juniorchefen på forslaget 
om et juniorråd? 

— En god idé. Medansvar giver større in
teresse og dermed større udbytte. 

— I vore betragtninger skriver vi om in
struktører til at hjælpe ved uddannelsen af 
de unge »sejlere«. Hvordan stiller man sig 
over for dette spørgsmål? 

— At sejle læres sikkert bedst ved selv
studium. Vore juniorbåde er dog for »fine« 
hertil. En almindelig sejljolle eller en pram 
er en glimrende øvelsesbåd for begyndere. 
Måske burde vi have et par joller, føjer Alfred 
Jørgensen til. 

— Til slut ønsket for 1949? 

— At finde frem til de unge, der virkelig 
har interesse for sejlsporten, og lade dem 
sejle så meget som muligt med vore både. 

...jubilæet blev fejret på 
smuk og værdig måde... 

Vor altid smilende og venlige sekretær, hr. 
W. Tanggård Rasmussen ser skælmsk på os, 
og det kunne se ud som om spørgsmålet — 
om hvad vi ville spørge en sekretær om — 
sad på læberne, om så var, kunne vi godt 
forstå det. Sekretærens gå-på-mod smitter os 
og lidt efter er samtalen i gang. 

— Når man ved årsskiftet skal se tilbage 
på foreningens virksomhed i det svundne år, 
er der et par ting man navnlig hæfter sig ved 
— begynder sekretæren med at sige. 

— Og det er? 
— Den største begivenhed var jo vort 25 

års jubilæum, der trods det uheldige tids
punkt for bestyrelsesskiftet og ebbe i for
eningens kasse — alligevel blev fejret på en 
værdig og festlig måde. 

— Var der andet? 
— Ja! Det andet, der skete, var bestyrelses-

skiftet. Det er jo kun af det gode med frisk 
blod i en bestyrelse, blot kunne man måske 
have tænkt sig en mere jævn overgang til en 
ny ledelse. — Jeg har dog en lille anelse om, 
at det hele vil gå alligevel — jeg ved i hvert 
fald, at den nye bestyrelse er gået til arbej
det med stor iver og interesse. 

— Hvordan med udviklingen? 
— Den rivende udvikling, der er foregået 

indenfor sejlsporten, har naturligvis også sat 
præg på vor forening med medlemstilgang og 
stort behov for pladser i havnen. 

— Behov for pladser, kan det spørgsmål 
løses? 

— Før vi imidlertid tænker på udvidelser, 
må vi søge at skabe ordnede pladsforhold, 
således at havnen får et virkeligt præg af 
lystbådehavn. Når den søndre plads bliver 
ordnet, kan der jo blive plads til endnu flere 
fartøjer. 

— Og endelig nytårsønsket? 
— Hvis jeg skulle komme med et nytårs-

ønske, skulle det være, at myndighederne 
ville interessere sig lidt mere for sejlsporten, 
hvilket jo også ville komme Sundby Sejl-
Forening tilgode. Ja, så er der jo endnu et 
ønske — men det må vel gemmes et par år 
endnu — et nyt klubhus. 

. . .  e t  og  ande t  kunne  
være anderledes ... 

I de følgende linier udtaler bestyrelsesmed
lem, hr. O. Futterer, sig paa frisk og klar 
måde om forskellige forhold vedrørende 
marketenderiudvalget: 

— Det var en ordentlig mundfuld, der ser
veredes i det modtagne brev og med den 
flotte gestus for besvarelse i løbet af 8 dage 
og helst derunder. Dog kan jeg give redak
tionen ret ved benyttelse af det gamle mund
held »at midlet helliger formålet«, og det 
glæder mig at konstatere, at der ligger kraft 
bag tanken. Jeg vil give et par betragtninger 
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Uden omsvøb udtaler kapsejladschef Alf. 
Andersen sig præcis og rammende om forskel
lige forhold, vi har forelagt ham: 

— Sejlsportsmæssig var 1948 et stort år 
for vor forening, kan man forvente arbejdet 
fortsat? 

— 1949 skal ikke komme til at stå tilbage 
for 1948, til trods for, at vi havde jubilæums-
sejlads. 

— Hvordan er vor flåde? 
— Vi har en stor flåde, der præsenterer sig 

godt på alle kapsejladsbaner. 
— Tør man i disse materialefattige tider 

spørge om nybygninger? 
— I 1949 regner vi med at se 4 nye folke

både og to juniorbåde, siger Alf. Andersen 
stolt. 

— Er der planer for det nye år? 
— Ja, der bliver f. eks. en sejlads rundt 

om Saltholm, arrangeret i samarbejde med 
Kastrup og Dragor. 

— Og endelig ønsket eller ønskerne for det 
nye år? 

— Mit store ønske for 1949 er, at vi kan 
finde en udvej for at holde præmieuddeling 
hver onsdag. — Til slut vil jeg ønske alle 
sejlere et godt nytår, og god vind i det nye år. 

. . .  juMlæumsse j ladsen  
var en oplevelse ... 

Bestyrelsesmedlem, hr. Arne Johannesen, er 
vi også så heldig at træffe, da vi opsøgte 
foreningens repræsentanter for at høre nyt. 
Vi blev en lille smule forbavset over den 
slagkraft og sætten tingene på rette plads, 
som læserne vil bemærke, stråler fra Arne 
Johannesens svar. Her har vi sandelig også 
en mand af den rigtige støbning. 

— For at gaa lige til sagen, hvordan forløb 
året 1948? 

— Når man ser tilbage på året, der gik, 
det 25ende i S. S. F.s historie, er det med 
en blanding af vemod og glæde. Med glæde 
ser man tilbage på de arrangementer, der 
har været i anledning af jubilæet, og ikke at 

forglemme »Nordkaperen«s hjemkomst. Med 
vemod ser man på den mangel, eller man kan 
sige vilje til samarbejde mellem bestyrelse og 
medlemmer, der førte til bestyrelsens ned
læggelse af sine mandater, og en ny kom i 
stedet på efterårsgeneralforsamlingen. Den 
slags pynter jo egentlig ikke i en forenings 
historie. Lad os håbe det bliver første og 
sidste gang det sker. 

— Festudvalget har vel nogle planer? 
— Festudvalget har mange planer for 1949. 

Allerede først i februar arrangerer vi et 
andespil. Det, der blev afholdt i november, 
blev jo en strålende sukces, og fra flere sider 
ønsket gentaget. Så er der forårsfest først i 
marts, hvor forskelligt vil finde sted. Der er 
standerhejsningen og pinseturen, der jo helst 
skulle gå til Sverige, samt St. hansfest. Vi vil 
også søge at arrangere nogle fællesture i 
sommerens løb, hvor vi ligesom til de andre 
arrangementer håber på stor tilslutning. Så 
bliver der en efterårsfest, men det er for tid
ligt at udtale sig endnu. 

— Hvorfor blev der ikke arrangeret et 
af riggergilde? 

— Årsagen til der ikke var noget afrigger-
gilde i år er den, at der ikke var lejet noget 

efter at have været marketenderiudvalgsmed
lem — en mægtig titel — i 2 måneder, og da 
må jeg sige: at jeg langt fra er kommet til 
bunds i det mysterie, som omgiver bestyrel
sen for S. S. F. 

Det største arbejde for foreningen hviler 
på formanden og havneudvalget, og det mind
ste på marketenderiudvalget, hvis direkte 
arbejde er elimineret til et minimum, hvilket 
skyldes bortforpagtning af klubhuset, derved 
fremkommer tanken på en opdeling af dette 
udvalg, således at det ene medlem kunne gå 
over til et motorådsudvalg eller i lighed med 
sejladschef, og motorbådsejerne fik en direkte 
repræsentant. Denne tanke tror jeg var værd 
at udforme til en lovændring på den kom
mende forårsgeneralforsamling. Motorbåds
ejerne har også ønsker som sukker efter at 
blive opfyldte, om ikke et helt maskinværk
sted, så dog et hus eller skur med noget 
hjælpeværktøj, med plads for motorer, som 
nu ligger foran daviden på den nordre havn, 
de pynter ikke, og jeg kunne tænke, at det 
må da pine ejerne at have deres motor lig
gende der hele den kommende vinter. Den 
fremsatte udtalelse må nu ikke opfattes så
dan, at det, der berører motorbåde, ligger i 
tornerosesøvn, men midlerne for afhjælp 
mangler anvisning, og først må plads og op-
halingsgrejer bringes i orden, og så må der 
tages fat på udførelse af de næste store op
gaver. For det nye år vil jeg ønske: at det 
må bringe fremgang for S. S. F., ikke alene 
til dysterne på kapsejladsbanerne, hvor vi 
gerne ser vor stander som nr. 1, men også 
at kammeratskabet medlemmerne imellem må 
højnes, og den rigtige sejlsportsånd komme 
i højsædet, så havnen ikke alene bliver et 
sted, hvor man har sin båd liggende, og at 
vore finanser må komme ind i et plan, hvor
efter en bestyrelse kan disponere. 

Med sejlerhilsen 
O. I. Fiitterer. 

. . . SSF  hævder  s i g  smukt  
ved kapsejladserne ... 

K Ø B E N H A V N S  S E J L -  U N I O N  

FOREDRAG m. lysbilleder ved Garl Nielsen den 20. januar kl. 19,30. 
Borgernes Hus, Rosenborggade 1. 

Efter foredraget BAL til tonerne fra et kendt orkester. 

Billetter a 2 Kr. kan købes hos formand H. Bay, Polensgade 44, 1., 
Sundby 994, og i følgende sejlklubber: Dragør, Enigheden, Frem, 

Kastrup, Sundet og Øst. 

Vi kan på det varmeste anbefale vore medlemmer dette arrangement. < j  

J or domsejler en Carl Nielsens foredrag er fængslende og interessant 
og ved lysbilledernes hjælp, er det lige som man selv er ude på færden. 
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M E D L E M S B L A D E T  
benytter lejligheden til at ønske medlemmerne 
et godt og lykkeligt nytår! 

lokale til dette, det skal jo gøres flere måne
der i forvejen, for ikke at sige år, og dette 
har så vidt os bekendt ikke været gjort fra 
den forrige bestyrelses side. 

— Har festudvalget andre planer? 
— Angående det sidste spørgsmål kan jeg 

sige, at jeg ønsker klubaftener indført i klub
huset, dette lader sig gøre, når vi forhåbent
lig snart får lys indlagt dernede, det vil ryste 
medlemmerne mere sammen, de vil lære hin
anden bedre at kende, og medlemmerne og 
bestyrelsen kan mødes og drøfte forskellige 
forhold og få et godt samarbejde igang. 

— Og nytårsønsket? 

— Ønsket for 1949 må være, at bestyrelse 
og medlemmer må stå sammen om de op
gaver og vanskeligheder, der ganske givet vil 
komme i en forening af den størrelse. Uden 
samarbejde og godt kammeratskab kan og 
vil det ikke lykkes, men det kan og skal lyk
kes, rene og klare linier over det hele er 
målet. 

Til sidst ønsker Arne Johannesen medlem
merne et godt og glædeligt nytår. — Vel 
mødt i 1949! 

. . .  s e j l spor t smæss ig t  
e t  godt  år  for  SSF . . .  

Sidst men ikke mindst næstformand, hr. 
Erik Nilsson. De fleste medlemmer kender 
vist Erik Nilsson for hans utrættelige arbejde 
for vor forening. Altid er han parat, når der 
bliver kaldt, altid i vigeur, og da han sam
tidig sætter frihed og fordragelighed højere 
end ensretning, er han sikkert den rette mand 
til at varetage administrationen af havn og 
plads. Man vil af det følgende kunne se 
den indsigt og vurderingsevne, der borger for 
opnåelse af gode resultater, behersker vor 
næstformand. 

— Svarede 1948 til dine forventninger sejl-
sportmæssig set? 

— Jeg vil nøjes med at udtale mig om det 
rent kapsejladsmæssige, og dertil tør jeg sige, 
at 1948 har været et stort år for Sundby 
Sejl-Forening. Vi har i mange år været den 
førende klub indenfor NL-bådene, men iår 
har vi haft vores store gennembrud også 
indenfor klassebådene, således at Sundby 
Sejl-Forening nu står som den førende klub 
på Øresundskysten. 

— Administrationen af havn og plads kan 
vel siges at være næstformandens fornemste 
opgave. S. S. F. kunne ønske sig nogle ud
talelser om denne gren af foreningsarbejdet? 

— Administrationen af havn og plads kan 
være et meget stort og brydsomt arbejde, men 
jeg tror, at det hele kan gøres meget lettere, 
hvis vi kan opnå fuld forståelse og et godt 
samarbejde med alle medlemmerne, det er jo 
således, at et meget lille antal medlemmer 
kan volde mange kvaler ved at undlade at 
meddele køb og salg for at omgaa forenin
gens love med hensyn til havneplads osv. 

— Hvad med at huse fremmede sejlere om 
vinteren? 

— Når man kommer ud omkring til møder 
med fremmede sejlsportsledere, kan man ikke 
undgå at høre, om hvor stort et problem 
vinterpladsen er for mange klubber, og det 
har ikke manglet på opfordringer til Sundby 
Sejl-Forening om at træde hjælpende til, der
for har vi nu besluttet at tage så mange frem
mede sejlere vi kan, da dette også betyder 
noget for foreningen rent økonomisk. Jeg vil 
benytte lejligheden til at rette en indtrængen
de appel til alle de fremmede sejlere, om at 
rigge til i en fart og forlade havnen hurtigst 
muligt til foråret. Det er ikke fordi vi er 
ugæstfrie, men det er tvingende nødvendigt, 
da der ellers vil opstå kaos i vor alt for lille 
havn. 

— Kan vort ophalergrej klare yderlig be
lastning, der skulle jo være det eneste det 
kunne knibe med? 

— En istandgørelse og forbedring af op
halergrej et er under alle omstændigheder 
nødvendig. 

— Vi tror gerne, at medlemmerne kunne 
ønske at høre lidt om pladsmandens frem
tidige arbejde? 

— Foruden ophaling og søsætning af de 
mange fartøjer, skal pladsmanden vedligehol
de alt foreningens grej, pasning af havnefyr, 
udlægning og inddragning af bøjer, tilrigning 
og afrigning af flagmast, hejsning af flaget, 
rengøring af toiletter, renholdelse af pladsen, 
tømning af skarnkasser, ophaling og søsæt
ning af sejlerskolens fartøjer, pasning af 
rørene i frosttiden, i tilfælde af is isning om 
broer og ramninger, kontrol ved generalfor
samlinger, pasning af benzintanken til faste 
tider. Dette er blot nogle af pladsmandens 
faste funktioner, desuden skal han i så stor 
udstrækning som muligt udføre arbejder til 
vedligeholdelse og forbedring i havn og på 
plads. 

— Har næstformanden (havneudvalget) 
andre planer? 

— Min kollega i havneudvalget Einar Nils
son har fremsat en udmærket plan til for
bedring af sporlegeme som hele bestyrelsen 
er gået ind for. Det er vort håb, at vi kan 
gennemføre denne plan i 1949. 

— Og til slut, næstformandens ønske for 
1949? 

— Jeg kunne ønske, at klubben vil hævde 
sig mindst ligeså smukt sejlsportsmæssig i 
1949 som i 1948. 

• 
Sådan udtaler bestyrelsen sig. Det er vort 

håb, at den flittige læser har fået et lille ind
blik i arbejdet, for styrkelse af vor forenings 
position. R. 

SKUMLEREN 
Hvem kender ikke skumleren, det er ham, 

som går rundt i havnen og ser sur ud. Han 
går og gnaver og ser sig gal på alt omkring 
sig. Der er intet, der er ham tilpas, han gør 
vrøvl over bagateller, der synes ham som 
store ting af vital betydning. Han går rundt 
i krogene og fortæller, at sådan skal det være, 
og sådan skal det gøres. Men han er ikke 
den, der går til rette vedkommende og siger 
sin mening, eller træder frem på en general
forsamling, og dér udøse alt, hvad han har 
på hjerte. 

Det var og er det helt rigtige sted at frem
komme med alle de gode ideer, som der kan 
behandles saglig, og bestyrelsen kan arbejde 
videre med. Som det før er skrevet, er sagen 
den, vi må ikke gå i stå og sætte os hen med 
hænderne i skødet og tro nu er alt i orden, 
for det er det ikke. Der skal stadig arbejdes 
med nye planer og forbedre de gamle, for 
hvis vi ikke stadig skuer fremad og koncen
trerer os om nye opgaver, er vi gået istå. Så 
derfor skal skumleren træde frem i rampe
lyset og fortælle os, hvordan han kunne 
tænke sig de forskellige ting skulle eller 
kunne være. 

Heraf kunne vi andre måske tage ved lære, 
der skal nye ideer og der må skumleren være 
med, det er ham vi søger, det er ikke rolige 
forstående medlemmer, de kommer nemlig 
altid med forslag, der ofte har den helt rigtige 
gnist, vi så arbejder videre på. 

Jeg personlig tror, at der i foreningen kan 
udrettes meget, meget mere end hidtil, men 
når det hele skal hvile på den siddende be
styrelse, så må der ikke være nogle, der går 
og skumler, men hvis alle tager en tørn med, 
det behøver blot at være at vurdere besty
relsens arbejde efter de muligheder, der ar
bejdes under. 

Også af andre grunde skal vi have nye 
ideer, og det er for at arbejdet ikke skal blive 
ensidigt, det vil det til en vis grad blive, hvis 
medlemmernes interesse svigter. Alle bør ar
bejde for, at den omtalte skumler ikke får 
mulighed for at finde svagheder. For ikke at 
gå og vente til næste generalforsamling, an
moder vi alle, der har noget på hjerte, at 
skrive til medlemsbladet. Det er ofte, det er 
lettere at udtrykke sig med pen og blæk, end 
det kan være at stå oppe på en talerstol. — 
Derfor skriv blot, vi lover fuld diskretion. 

Efterlysning! 
Et kortzinkhylster med kort, ca. 120 mm 

X søkorts længde er den 26. november 1948 
fjernet fra pladsen ved m/b »Aras«. Bede? 
venligst afleveret til formanden. 
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MODERNE MOTORBÅD 
Konstruktion for selvbyggere 

Inspireret af redaktørens betragtninger i 
sidste nummer af medlemsbladet over emnet: 
økonomi og budget, gik jeg i gang med at 
uddybe problemet nøjere. Det var nærmest 
afsnittet om den private bådejers sans for 
økonomi, jeg beskæftigede mig med. 

Sandt at sige blev jeg meget forfærdet, da 
jeg nøjere gennemtænkte, hvor store sum
mer der ofres på gamle både og deres ved
ligeholdelse. For slet ikke at tale om alle de 
bekymringer og ærgrelser, disse giver. Udfra 
disse kendsgerninger gav jeg mig til at ud
forme de ideer til en konstruktion for ama-
tørbyggere, som jeg i lang tid har puslet med. 
Detaillerne var i tidens løb blevet opmaga
sineret i underbevidstheden, så det tog ikke 
lang tid at prente dem på tegnepapiret. Dette 
er den egentlige årsag til, at resultatet alle
rede kan foreligge nu. 

Det var en selvfølge, at det skulle være en 
motorbåd, da det jo er givet, at netop inden 
for denne bådetype, vil amatører slippe bedst 
fra arbejdet, her er mulighed for at få det 
mest fuldendte resultat. Hovedvægten er lagt 
på at få en sødygtig, men alligevel en for
holdsvis hurtig båd, hvor man tillige fik den 
elegante strømlinede type frem, uden derved 
at gøre båden vanskeligere at bygge. Der er 
ligeledes lagt stor vægt på at holde omkost
ningerne ved bygningen inden for et antage
ligt område. Hvis der bygges af fyr på eg med 

mahogniaptering, kan der bygges for godt 
2000 kr., hvad der må siges at være billigt 
for en båd af den størrelse. 

Båden har en længde af 7,50 m, en bredde 
af 2,12 m og et dybtgående af 0,42 m. Efter 
målene et tilsyneladende beskedent fartøj, 
men ved opdeling af båden er der taget 
videst muligt hensyn til det mest almene 
ønske, nemlig ønsket om opnåelse af det 
størst mulige antal køjepladser. Ved at have 
både for- og agterkahyt opnås, at man altid 
har fire bekvemme køjepladser til disposition. 
Desuden kan man oprede på dørken i agter
kahytten. Med andre ord: en familiebåd. — 
Endvidere er der i bådens stævn plads til et 
pantrybord. Her skal ikke kommes nærmere 
ind på udstyret, da dette er så specielt og 
indivduelt og tillige et økonomisk anliggen
de. Det hører jo til de letteste ting af verden 
at skrive om kunstlæderbetrukne hynder og 
pantry med flaskegas og andet luksus, som 
ikke har det fjerneste med konstruktionen at 
gøre. 

Føreren af båden har sin plads i bagbords
side af cockpit'et, hvor han mageligt tilbage
lænet i et blødt sæde varetager sin pligter. 
I cockpit'et er der endvidere plads til, at pas
sagereren kan sidde og nyde udsigten, ligesom 
der kan placeres et klapbord imellem kiste
bænkene, når måltiderne skal indtages. Lige
ledes kan cockpit'et forsynes med en kaleche 

Fra mange sider er S. S. F. blevet opfor« 

dret til at bringe omtale af både og motorer. 

Da man af økomiske grunde ikke kan be* 

stille artikler og overslag, er vi henviste 

til at afvente kyndige, velvillige medlem« 

mers hjælp. 

Tilskyndet heraf har bådebygger Niels 

Nilsson stillet sig beredvilligt til rådighed 

med skitser af tegninger og i artiklen for« 

tæller han med en begejstring og varme, 

som kun den ejer, der elsker sit håndværk. 

Redaktionen. 

V. J 

til beskyttelse mod vejret. Med andre ord, 
båden er lukket fra for til agter. 

For at forebygge misforståelser, skal det 
pointeres, at bådens konstruktion ikke adskil
ler sig væsentlig fra andre konstruktioner i 
formen, men at der ved materielle anvendel
ser er taget mest muligt hensyn til manglen 
på tekniske hjælpemidler. Ligeledes er teg
ningerne ikke overdekorerede med forholds
vis betydningsløse inventar-angivelser, men 
der er lagt stor vægt på at få de for den 
uindviede betydningsfulde enkeltheder med, 
ligesom der medfølger skriftlige forklaringer 
til de forskellige planer og skitser. Endvidere 
gives der i størst muligt omfang personlig 
vejledning. 

Alle interesserede kan uden forbindende 
indhente oplysninger, og det anføres til ori
entering, at konstruktionen ikke har noget 
forretningsmæssig sidestykke, men helt og 
holdent er dikteret af idealistiske grunde. — 
Men for at undgå unødige henvendelser om 
byggevejledninger betales et mindre beløb 
for disse. Henvendelse Tlf. Amager 1699 x. 
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En Nytårsgaveidé! 
STOPUR 

»Klohhemageren« 

A N D R E A S  H A N S E N  
URE OG OPTIK 

Forretningen, Amagerbrogade 101 

Telefon Amager 2719 u. 

Godt nytår ønskes alle 
kunder og medlemmer. 

luniOR J 
Nu er det en kendsgerning, juniorspalten 

er åbnet. Da juniorafdelingen nu tæller små 
hundrede medlemmer, synes vi det er natur
ligt I får jeres egen spalte. 

Det er vort håb, at I under juniorchefen 
Alfred Jørgensens fortrinlige og forstående 
ledelse må nyde det raske liv, og hente sund
hed og styrke, få indpodet kammeratskabets 
sunde og naturlige ånd og opbygge de moral
ske egenskaber, faktorer — som vil blive af 
værdi senere hen i livet. 

Og der skal igennem disse linier lyde et: 
»hjertelig velkommen til S. S. F.s spalter«. 
Det er bladets håb, at I må få glæde og gavn 
af spalten, og at I igennem den øvrige del af 
bladet må forstå, at: »en S. S. F.er — altid 
S. S. F.er«, er det valgsprog, hvorom for
eningens medlemmer igennem mange år har 
samlet sig og været med til at føre S. S. F. 
frem til den position, som foreningen ind
tager, det arbejde I unge en gang ad åre skal 
videreføre. Det er traditionen, der bærer vor 
sport — og I er nu med i dette arbejde. — 
Glæd jer over det raske sejlerliv, find jer 
kammerater her i foreningen, I vil da få 
venskaber, som I vil bevare i hele jeres liv. 

R. 

Benzin - Petrol 

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. 

Danol BAADMOTOR 

4 HK 
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A L B I N  
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. 

Talent søges 

Kassereren udtaler: 
Da jeg pr. 1. januar 1949, efter vel overstået 

sygeleje, atter har overtaget kassererposten, 
vil jeg her gerne have lov til at rette en tak 
til alle medlemmer og kammerater i S. S. F. 
for den sympati, der er vist mig under min 
sygdom, og som har været mig til stor glæde 
og opmuntring. Da jeg dog, på trods af ud
skrivning fra hospitalet, stadig er rekonvales
cent, og derfor må økonomisere stærkt med 
min arbejdskraft, har jeg et nytårsønske for 
1949, som jeg ved står i medlemmernes magt 
at opfylde. Ønsket er, at man så vidt muligt 
overholder de i lovene fastsatte terminer for 
betaling af kontingent og pladsleje, og end
videre, at man må forstå, at jeg er nødt til at 
overholde kontorets lukketid, da der jo efter 
indbetalingstidens ophør, er et stort arbejde 
med kasseopgørelse etc. 

Ved at imødekomme dette såre beskedne 
ønske, sparer man mig for en masse arbejde, 
som udsendelsen af rykkerbreve kræver, sig 
selv for ærgrelsen ved at modtage dette, og 
foreningen for unødvendige portoudgifter, og 
hermed siger jeg alle tak for det gamle år, og 
ønsker et godt nytår 1949 for S S F og dens 
medlemmer. Th. Sparre. 

fy&dt wptåc! / 

Alle juniores ønskes godt og lykkeligt 
nytår, med håbet om en god sæson. 

Juniorchefen og redaktøren. 

Juniorchefen: A. Jørgensen, Italiensvej 76. 
Telf. Amager 5568. 

Juniorspaltens redaktion: Hveensvej 1, 1. 
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at varetage annonceekspeditionen. — 
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 2 FEBRUAR 1949 8. årg. 

f lUILIGHEDERflES ÅR 
Mange er de forslag, der ønskes behandlet, 

og et stort arbejde ligger for at få disse for
slag analyseret. Mon vi ikke her i muligheder
nes år skulle nå et skridt videre, op mod 
idealernes høje tinder. Ifølge bestyrelsesmed
lemmernes udsagn skulle, der intet være til 
hinder for udbygning. Dog når talen glider 
ind på tanken om at oprette et mandat som 
motorbådschef, opstår der pludselig stor be
tænkning. Man bliver pludselig angst, synes 
ikke rigtig om det. Mon man er bange for 
konkurrence? Eller er man bange for nogen 
af sejlbådsejernes rettigheder skal blive ind
skrænket? Noget må der være, siden de frem
skridtsvenlige tanker pludselig bliver glemt. 

Det har ofte være pointeret, at bestræbel
serne for videre virken må have det mål, at 
der må stå en glorie om vor forening. Et højt 
mål at sætte sig, men ingenlunde for højt. 
Men når man har taget et sådan beslutning, 
må man gøre sig klart, hvilke faktorer, der 
betinger den løsning. Indre harmoni må være 
livsnerven, der befordrer virketrang og lyssyn 
ud i alle foreningens grene. Har man nøje 
gennemtænkt denne sag, inden dommen blev 
fældet over det foreslåede mandat som motor
bådschef? En motorbådschef havde nemlig 
mulighed for at knytte den store kreds af 
medlemmer inden for den afdeling til sig, og 
dermed bestyrelsen, der ved at have kontrol 
med alle afdelinger, havde mulighed for at få 
alle medlemmerne til at slutte op om forenin
gens arbejde til gavn for sejlsporten i almin
delighed. 

Medforslagsstillerne inden for bestyrelsen i 
denne sag kom med et yderst urimeligt argu
ment, der i al korthed lød sådan: Der har 
været gjort en del, blandt andet har der været 
nedsat et motorbådsudvalg, som efter et stort 
arbejde, mødte med et arrangement, der ingen 
tilslutning fik af betydning. — Men det er 
jo os alle bekendt, at der var noget, der hed 
rationering af benzin, og af den grund var det 
næsten en selvfølge, at tilslutningen ville 
blive minimal. De fleste foretrak, som natur
ligt var, at anvende deres ration på en ferie

tur. Uanset om denne fortolkning kan accep
teres, kan vi alligevel fastslå, at et eller to 
forsøg ikke er nok. Der må med denne op
gave arbejdes som med alt andet. Intet kom
mer af sig selv. Og nej, kan alle sige, men 
bidrage til en virkelig aktiv indsats, er ikke 
enhver beskåret. I dette spørgsmål kræver vi, 
at der bliver gjort en oprigtig indsats, så det 
himmelråbende misforhold bringes i en for 
foreningen værdig orden. 

Man må vel huske på, at antallet af med
lemmer med henholdsvis motor -og sejlbåde 
er forholdsvis lige stort. Med andre ord, der 
bliver fra de to kategorier ydet lige stort 
kontingentbeløb. Men hvilken gren er så 
dyrest? Det er slet ikke noget spørgsmål, for 
det er ganske givet den gren sejlbådene til
hører. Hvad bruges der ikke til afholdelse 
af kapsejladserne, præmier, tryksager m. m. 
— Tro nu ikke, at det er den ubalance vi vil 
til livs, så langt fra. Vi erkender nemlig, at 
dette er nødvendig for foreningens navn og 
renomé, at omdømmet er det bedst mulige. 
Var det inden for denne gren, man havde lagt 
alt i hi, skulle vi såmænd også være de første 
til et fremstød, for at retfærdigheden skulle 
ske fyldest. 

Det primære for os er som fremhævet i 
betragtningerne i sidste nummer: at admini
strationsapparatet virker til gavn for alle 
medlemmer, og varetager deres interesser, så 
splid og misfornøjelse kan undgås. — Netop 

varetage alles interesser. Når der tales om 
sommerens fællesture nævnes ordet motorbåd 
ikke, og betragtes nærmest som et uartigt ord. 
Havde man haft en motorbådschef, der skulle 
planlægge fællesture, mon så ikke han havde 
fundet sejladscheferne, og de i bedste for
ståelse havde arrangeret en »fællestur«. Men 
det er ikke alene til at arrangere udflugter, vi 
søger en motorbådschef. Det skulle kun være 
et led i arbejdet. Der er mange andre forhold, 
blandt andet det spørgsmål, som O. Fiitterer 
fremdrager i sidste nummer, hvor han siger: 
Motorbådsejerne har også ønsker, som sukker 
efter at blive opfyldte. Om ikke et helt 
maskinværksted, så dog et hus eller skur med 
noget hjælpeværktøj, med plads for motorer, 
som nu ligger foran daviden på den nordre 
havn, de pynter ikke, og jeg kunne tænke, at 
det må pine ejerne at have deres motorer lig
gende der hele den kommende vinter. — Her 
skal kun tilføjes, hvad hvis det for eksempel 
var sejlbådenes master? som ganske givet 
bedre kunne tåle overvintring i det fri. Tan
ken utænkelig, og sagen også forlængst løst, 
men hvorfor er spørgsmålet om et »motor
skur« ikke løst? Ganske enkelt, fordi der 
aldrig har været en ansvarlig leder, der kunne 
arbejde for fremme af spørgsmålet. 

Her er et af de spørgsmål, som kan sætte 
splid og misfornøjelse, momenter som samt
lige bestyrelsesmedlemmer har erklæret sig 
rede til at løse, og de må løses, inden der 
ødelægges for meget. Spiren til splittelse er 
lagt forlængst, den vokser sig kraftig, og 
vækstbetingelserne er tilstede. Et af midlerne 
til bekæmpelse er anvist, nu står det blot i 
de ansvarlige lederes magt at løse problemet. 

G e n t a g e l s e  a f  S U C C E S - A N D E S P I L L E T  
FREDAG DEN 4. FEBRUAR 1949 KL. 19 

I „VALHAL" — KASTRUPVEJ 38 

Fælles kaffebord - og efter andespillet stort BAL 
Billetter a 2 Kroner kan købes hos marketenderen og bestyrelsen. 

Formanden H. Bay, Polensgade 44, 1. 
Festudvalget: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, Amager 8739 y, og 

Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 
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manaELSER 
Service. 

Hvis medlemsbladet skulle udeblive en en

kelt gang, kan man blot sende meddelelse til 

redaktionen samt vedlægge frankeret svar

kuvert, og det ønskede nummer skal da blive 
tilsendt, såfremt oplag haves. 

Ved flytning og lignende gælder de tid
ligere meddelelser. 

Vis hensyn 1 

Undgå at anvende klubhuset som cyklesta-

tiv, unødige reparationer kunne derved spares. 

. - "Vv-
Arkivet søger — — 

Vor forgænger har desværre ikke formået 

at holde vort bladarkiv a jour. Vi mangler 

nr. 9, årgang 1945. Skulle der være et med
lem, der har dette nr., beder vi meget ind

trængende den pågældende overlade det til 
bladets arkiv. 

Allerede nu 

Opmærksomheden henledes på, at fartøjer, 

som har fået overvintringsplads på sporlege

met, skal være fjernede derfra senest 15. april. 

— Det er af hensyn til, at der kan stå både 

på pladsen, som grundet plankerne (bordene) 

er tørret op, absolut skal i vandet. 

Renholdelse. 

Al urenlighed overalt på pladsen og i hav

nen er strengt forbudt. Alt affald skal anbrin

ges i de dertil indrettede kasser. 

Markentenderiet. 

Marketenderiet savner 750 øl- og soda
vandsflasker, og vi beder derfor medlemmer

ne undersøge fartøjerne for tomme flasker, 

og såfremt de har nogle, da at aflevere dem 

til restauratøren hurtigst mulig. 

Ordinær halvårlig 

i; generalforsamling || 
<1 afholdes Jj 

mandag den 28. marts 1947 kl. 19 J; 

i Amager selskabslokaler, 

<! Markmandsgade 11. J[ 

Ofrer man en aften på at fordybe sig i de forskellige årgange af medlemsbladet, 
ser man, at det er de samme ideer, der foreslås, men af andre, det samme man er 
utilfreds med. Tilsyneladende er det en runddans på stedet. Såre naturligt, et træk 
fra selve livet, den ene generation afløser den anden, og som oftest uden større 
fremgang. Dog fødes der genier, undtagelserne, der bekræfter reglerne. — Skulle 
der dukke en ener op, må man straks slå til, uden smålige hensyn, ellers forpasser 
man den eneste mulighed for at komme et hestehoved foran. 

Den generation, der nu residerer i havnen, må i mangel af et unikum fordre, at 
udviklingen står på et vist stade, og at den ikke skrues tilbage. Det er jo sådan, ved 
at arbejde med et emne i en periode opnås en vis færdighed, så at man på et givet 
tidspunkt står bedre udrustet end en eventuel afløser. Sådan skulle det da også 
være, da den forrige bestyrelse gik. »Efter at dens leder på en fuldt akceptabel og 
lovformelig måde trak sig tilbage.« Men dette er ikke tilfældet efter formanden H. 
Bays udtalelser. Den gamle bestyrelse udsatte foreningen for tilbagegang, og det 
skal pointeres, at det var bevidst, idet man ikke ønskede at udtale sig om forret
ningsgang og andre administrative anliggender. Mulighederne, for på den måde at 
bremse for videre udvikling, er totalt overvundet, hvilket også er bemærket af de 
udtrådte bestyrelsesmedlemmer, da man herfra har optaget et andet kampmiddel. 

Da det første forsøg på splittelse og undergravning blev en ren fiasko, var man 
ikke længe om at finde nye veje. Den mest farbare og den gennem flere år mest 
populære skydeskive blev trukket frem, støvet af, pudset og pyntet, vendt og drejet, 
fra før at vær en sag, man forsvarde, men ikke evnede at løse, til en sag man nu 
vil modarbejde. Smålighed i yderste konsekvens. Det er pladsmandsspørgsmålet, 
man nu vil bruge til et stormløb mod den nuværende bestyrelse. Man anker over, 
at den pladsmand, der blev ansat i september, er blevet afskediget. Den påstand 
forbavser os, dog vi vil og kan ikke tro, at opponenterne er analfabeter. I vort 
december nummer var der en udførlig meddelelse fra havneudvalget om spørgsmålet, 
og der fremgår det tydeligt, at pladsmanden fratrådte efter eget ønske. Men for at 
der ingen tvivl skal være, citerer vi det afsnit ordret: Den af den tidligere bestyrelse 
ansatte pladsmand og havnefoged Sigfred Westermann er efter eget ønske fratrådt 
den 20. november 1948. — Klart og tydeligt. — For en ordens skyld skal det 
noteres, at hr. Westermann udtrykkelig bad om, at ordlyden blev som ovenfor 
citeret, for som han sagde: at undgå misforståelser. 

På daværende tidspunkt lå der endnu mange både i vandet. Ingen kunne forud
sige, hvordan vinteren ville arte sig, og da der stod mange penge på spil, det er jo 
kun de færreste både, der kan tåle is, var der ikke andet at gøre end at handle 
hurtigt. Den nuværende bestyrelse, repræsenteret af havneudvalget, havde intet at 
udsætte på den gennem mange år værende pladsmand og havnefoged E. Madsen. 
I redegørelsen i forbindelse med ovenstående citat skrev man videre. Bestyrelsen 
ved havneudvalget indledte da straks forhandlinger med foreningens tidligere plads
mand og havnefoged E. Madsen. Forhandlingerne syntes ikke i første omgang at 
skulle lykkes, da omtalte havde fået og særdeles vellønnet arbejde i byen. Men langt 
om længe nåede man til et forslag, som begge parter kunne være tjent med at tiltræde. 
Man mener hermed at have sikret sig en fortræffelig medarbejder.« — Som man ser, 

Vand på broen 
Da det sikkert er almindelig bekendt, at 

foreningens økonomi ikke er så god, har man 

besluttet sig til ved medlemmernes egen hjælp 

at klare dette hårdt tiltrængte savn. I første 

omgang har vi kunnet skaffe 200 meter rør, 

og der vil således blive tale om vand til de 

medlemmer, der er beliggende fra og med 

»Aras« til slæbestedet i den søndre havn, 

samt hele midterbroen. Der vil blive anbragt 

ca. 7—8 opstandere på denne strækning. Ar

bejdet bliver udført i foreningens interesse, 

og det er regnet ud, at når samtlige bådejere 

indenfor nævnte område betaler 7 kr. én gang 

for alle, kan udgifterne dækkes. 

Naturligvis er det en betingelse, at alle de 

nævnte er med i puljen. Da man i forvejen 

har sikret sig de flestes tilsagn, anmoder vi 

herved bådejere indbetale beløbet førstkom

mende søndag kl. 10—12 i pladsmandens ud

salg, hvorefter arbejdet vil blive udført. 

Brdr. Rasmussen. 

Medlem&Madet 
søger en kapsejladskyndig 

medarbejder. 

Henvendelse til redaktøren. 
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rene linier overalt, og så tillige offentlig, intet at skjule. — Kan det forrige havne
udvalg fremvise noget lignende? Nej! Vi skal senere i artiklen afsløre de muligheder 
som "det forrige havneudvalg havde, men fejede til side med et forarget vink. 

For at den desillusionerede opposition kan få lejlighed til at korrigere deres op
fattelse af de faktiske forhold, skal der til orientering anføres: Den eneste mulighed 
for at få ændret pladsmandsspørgsmålet er at sætte nye kandidater ind, når de for
skellige poster er på valg, henholdsvis til foråret og efteråret. Idet de mænd, der 
beklæder bestyrelsesposterne ikke er taburetryttere, men mænd, der vil gøre et 
stykke arbejde for sagens skyld og ønsker for at kunne arbejde, selv at kunne vælge 
sine medarbejdere, og for en ordens skyld tilføjes, at det selvfølgelig kun er inden 
for lovenes rammer. 

Mere er der ikke at sige til den ting, så oppositionens trusler om »storvask« på 
dette spørgsmål, er faldet til jorden. 

De spildte muligheder — muligheder som det forrige havneudvalg forsømte at 
udnytte. — Som bekendt blev der i en annonce i medlemsbladet for juli—august 
1948 søgt en pladsmand og havnefoged. Stillingen skulle besættes 1. september. 
Endvidere stod der at læse: Oplysninger om ansættelsesbetingelserne fås ved hen
vendelse til formanden, ligesom skriftlige ansøgninger til stillingen skal være samme 
i hænde senest den 15. august. — Hertil skal bemærkes, at bladet først blev afleveret 
til postvæsenet den 11. august. Hvis man hørte til de heldige, kunne man have bladet 
den 12. august, men vi ved med bestemthed, at der var medlemmer, der først fik 
bladet så sent, at det ikke var muligt at sende en eventuel ansøgning rettidig. Foran
lediget heraf tog den altid hjælpsomme og for foreningens tarv veltænkende mand, 
hr. Chr. Olsen (Vivi), initiativet til at råde bod på denne misere. Chr. Olsen satte 
sig i forbindelse med bestyrelsen og forklarede, at skibstømrer Svend Olsen ikke 
havde fået meddelelsen så tidligt, at der var mulighed for at sende ansøgningen 
rettidig. Chr. Olsen anbefalede Svend Olsen, men der blev svaret: Ham vil jeg ikke 
have! Endvidere ved vi med bestemthed, at der var mindst 2 ansøgninger, som blev 
behandlet på et møde. Heraf valgte man hr. Carl Lindquist. Derefter sendte man straks 
og hvad man må respektere, besked til de øvrige ansøgere, at man havde antaget 
den og den. Carl Lindquist nåede dog aldrig at komme i funktion, for da han 
blev bekendt med, at han skulle arbejde 8 timer om dagen, mente han, at lønnen 
var for lille. — Den 1. september stod man så uden pladsmand, for man ville ikke 
have en af de få, der havde mulighed for at bestride arbejdet, og som var kendt med 
alle forhold vedrørende både, nemlig skibstømrer Svend Olsen. 

Atter trådte Chr. Olsen hjælpende til. Han anbefalede, at man søgte en mand 
i skibstømrernes fagforening. Chr. Olsen var endda mellemmand, altid parat som han 
er. Resultatet blev, at man engagerede bådebygger Sigfred Westermann. Efter at 
denne havde arbejdet ca. 8 uger, traf havneudvalgets repræsentant hr. Akilles Jensen 
på pladsen, og her indrømmede Akilles Jensen, at det ikke var den helt rigtige 
mand, man havde fået, og oplyste: »Akilles Jensen er den eneste, der over for havne
udvalget har været til tjeneste med oplysninger,« at Sigfred Westermann kun var 
ansat på prøve til 1. december 1948. 

Men det blev ikke nødvendigt at sige Sigfred Westermann op, han gik selv 
den 20. november 1948, og da der aldrig er indgivet protest mod meddelelsen i 
bladet, er det såre ligetil, at alt var efter Sigfred Westermanns udtrykkelige ønske. 

Bladets spalter står som altid åbne for læsere, der ikke deler bladets synspunkter. 

J 

Itltiiledtidiat ce&ulcdw (oc 

to y t værkskur sus 
Undervisningen finder sted fra oktober til 

marts måned, hver onsdag fra kl. 19—21 på 
Sundparkens skole, klasseværelse 3. 

Undervisningen er et led i uddannelsen på 
sejlerskolen, og karakteren her for flid, orden 
og opførsel indgår i de til sin tid udstedte 
certifikater. 

Klasseværelser, der er stillet til disposition 
af skoledirektionen, stilles under Sundby 
Sejl-Forenings læreres og elevers beskyttelse 
og holdes i forskriftsmæssig stand. Værelset 
rengøres efter endt undervisning, og effekter, 

tilhører skolen samt kursus materialer 
fra deres plads, ej heller 

som 
må ikke fjernes 
molesteres. 

Tobaksrygning er forbudt i klasseværelset, 

på trapper og gange. I skolegården er det i 
frikvarteret og efter endt undervisning tilladt 
at ryge. 

Al støj og leg i klasseværelset, på trapper, 

gange og i gården — herunder cyklekørsel — 
er forbudt. 

Efter endt undervisning må ingen elev op
holde sig på ovennævnte klasseværelse, trap
per, gange eller i gården. 

Overtrædelse af ovennævnte regulativ vil 
medføre elevens bortvisning fra såvel tov
værkskursus som navigationsundervisning og 
sejlerskolen. Bestyrelsen. 

Kassereren oplyser: 
Kontingentet er for: 

A medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal 
+ kr. 5,00 i ekstrakontingent i april og okt. 

B medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal 
+ kr. 5,00 i ekstrakontingent i april og okt. 

Passive B medlemmer kr. 4,00 pr. kvartal. 

Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

Endvidere blev det på generalforsamlingen 
i oktober 1948 vedtaget, at hvert A medlem 
betaler kr. 4,00 en gang som jubilæumsgave 
til foreningen (juniorbåd). 

Alt kontingent forfalder til betaling hver 
1. jan., 1. april, 1. juli, 1. oktober, med sidste 
indbetalingsfrist hver 20. jan., 20 april, 20. 
juli, 20. oktober 

Pladslejen, som erlægges forud for et år, 
forfalder den 1. april og sidste frist for ind
betaling er den 15. april... Ingen restancefrist. 

A-medlemmer betaler kr. 3,00 pr. kv.-meter 
helårlig. 

B-medlemmer betaler kr. 3,00 pr. kv.-meter 
halvårlig, forfalder ved fartøjet ankomst. 

Kontortiden er: 
1. april til 1. oktober. 1. og 3. søndag i hver 

måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 19,30— 
20,30 i klubhuset, Amager strandvej, telefon 
Sundby 35016. 

1. oktober tiil 1. april. 1. søndag i hver må
ned kl. 10—12 i klubhuset og hver fredag kl. 
19,00—20,30, Højdevej 39, 3., tlf. Sundby 5673. 

Postkonto nr.: 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 
opgivet. 

L 

R e v g e n ,  l a t m i l m e  p x m "  
opføres torsdag den 3. marts 1949 kl. 19,30 

i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 11. 

REVYEN er i 30 blændende afdelinger. — Viser veksler med fornøjelige sketch. 

Aftenens festlige afslutning bliver et STORT BAL, hvor Kapelmester Nell Amtofts 

fine orkester spiller udsøgte melodier. 

Billetter a 2,50 kr. kan købes hos marketenderen og formanden. 

Arrangører: West og S. S. F. 
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jumoR -tyalbe. ) 
Junior sejlerskolen lægger ud 

Enkelte nye elever kan deltage i sejladsen 
i år. Men jeg beder alle, der ønsker at sejle, 
sende mig et par ord derom (ikke ringe), 
inden 15. marts. Juniorchefen. 

Juniorchefen: A. Jørgensen, Italiensvej 76. 
Telf. Amager 5568. 

Juniorspaltens redaktion: Hveensvej 1, 1. 
Telf. Amager 1699 x. 

r Til optagelse i 

Sundby Sejl-Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

V. 

Repræsentant Axel Chr. Nielsen, Wennagade 
I, st. — Motorbåd »Jeep«. 

Carl Vilh. Ejlif Andersen, Strandvej 42. 
Kutter »Firtid«. 

Murermester Valdemar Spøer, Bakkekammen 
II. — Motorbåd »Gerda«. 

John Carl Lass, Herluf Trollesgade 12. 
Kragejolle »Sirius«. 

Købmand Gotfred I. Hansen, Oxford Allé 
21. — Kutter »Rio«. 

Chauffør Edwin M. M. Larsen, Thomas 
Laubsgade 37, 3. — Kragejolle »Ping«. 

Papirhandler Hans Møller Nielsen, Dybbøls-
gade 70. — Sejljolle uden Navn. 

B. 
Axel Carl Fritz Møller, Ravnsborg Tværg. 6. 
Fabrikant Valdemar Klingeborg-Jensen, 

Onsgårdsvej 1. 
Lagerforvalter Johannes Madsen, Hessens-

gade 17, 2. 

P. B. 
A. V. Petersen, Bogfinkevej 9. 

J-
Verner Dahlberg, Kastrupvej 16. 
Bent Henning Sørensen, Kongovej 23. 

(Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstillet bestyrelsen senest 14 dage 
efter offentliggørelsen). 

NB! Ifølge foreningens love skal aktive med
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge 
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel-
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt 
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for 
sommerhalvåret. 

Medlemsbladet 
søger en kapsejladskyndig medarbejder 
Henvendelse hos redaktøren. 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
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 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

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

URE O G  OPTIK  
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

Gunnar Jensen 
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Østerbrogade 36 Tria 1440 - Øbro 7649 

Mccfraiito „Mads" 

Husk at lade 

riggen tilse og 

istandgøre 

i vinter 

M A L E R U D S A L G E T  
Efter kl. 18: AMAGER 2779 X 

Amage TRYKKERI gi^^iTLF. AMAGER 

Kongens 

Nytorv 6, 

Kebcnhavn K 
Telf. C. '931# 

YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

Sundby Sejl-Forenings klubhus og havn: 
Amager Strandvej, tlf. Sundby 35016. 

Formand: H. Bay, Polensgade 44, 1. SU 994. 
Pladsmand og havnefoged: E. Madsen. 

Privat: Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Afleveret til postvæsenet d. 31. januar 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 
Einar E. Nielsson, H/eensvej I, I. Tlf. amg. 169? x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381. 

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

Nr. 3 MARTS 1949 8. årg. 

SUNDBY SEJLFORENINGS REVY 1949  

v. 
.Af* 

Forfattere: 

Epe, Kurt Fotél, Carl Viggo Meinche, Jørgen E. Brixbøl m. fl. 

Musikken: 

Leo Svenstrup, Chr. Guldsteen, Bernhard Nielsen m. fl. 

Iscenesættelse: Jørgen E. Brixbøl. 

NELL AMTOFTS ORKESTER SPILLER TIL DANSEN 

TORSDAG DEN 3 .  M A R T S  KLi 19.30 
i „AMAGER SELSKABSLOKALER", Markmandsgade 11. 

BILLETTER å 2,50 kr. kan købes hos restauratøren i klubhuset 

og bestyrelsesmedlemmerne. Formanden H. BAY, Polensgade hh-

Baltegn løses i Salen. 

L 
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fTIEDDELELSER 
Service. 

Hvis medlemsbladet skulle udeblive en en
kelt gang, kan man blot sende meddelelse til 
redaktionen samt vedlægge frankeret svar
kuvert, og det ønskede nummer skal da blive 
tilsendt, såfremt oplag haves. 

Ved flytning og lignende gælder de tid
ligere meddelelser. 

Angående annoncer. 

Annonceekspeditionen er overtaget af hr. 
August Petersen, Viktoriagade 23, 4., V. 

Vedrørende kapsejlads. 

Kapsejladschef Alf. Andersen, Ulvefodsvej 
2, S., har overtaget hvervet som kapsejlads
medarbejder ved bladet. 

juniorspalten. 

Herefter bliver juniorspalten redigeret af 
Ole Andersen, Nyrnberggade 28, 2., S. 

På given foranledning. 

Artikler, der er optaget uden underskrift, 
står selvfølgelig for bladets regning. Det be
tyder imidlertid ikke, at vi optager anonyme 
artikler. I hvert tilfælde er redaktionen klar 
over, hvorfra artiklerne stammer. 

Artikler 

til aprilnummeret må være os ihænde senest 
den 10. marts kl. 20. 

Dansk sejl union 

har fra handelsministeriet modtaget 5000 
eksemplarer af marineministeriets pjece: »Op
lysninger om miner i danske farvande samt 
om foranstaltninger til sikring af skibsfarten«, 
med anmodning om, at disse igennem de dan
ske sejlforeninger, måtte blive fordelt blandt 
medlemmerne. De pågældende eksemplarer er 
tilsendt sejl unionens klubber i forhold til 
medlemsantallet. 

Eksemplarer af pjecen udleveres af hr. re
stauratør Andersen, klubhuset. 

Bemærte venligst . • • 
I den senere tid er der indløbet mange kla

ger over urenlighed i klubhuset, forårsaget af 
hunde. Nu sidst har restauratøren sendt en 
meddelelse til os desangående. 

Når medlemmer tager hunde med ind i klub
huset, bedes de venligst påse, at disse ikke for
retter nødtørft, hvad ofte er hændt. 

Klubhuset lukker søndag den 27. marts kl. 
17,30 på grund af konfirmation. 

Restauratøren. 

Foreningsliv er vel i almindelighed et temmeligt uoverskueligt problem, og i 

særdeleshed, hvis man skulle tilrettelægge det efter alle de meninger, der gør sig 

gældende. Lykkeligvis kunne man have sagt, hvis man endda havde formået at 

blive enige om det væsentligste, nemlig sejlsporten. Desværre ligger der også her 

mange uopklarede synspunkter og ulmer, forhåbentlig bryder de ud en dag, så 

man kan tage disse spørgsmål op til undersøgelse, og muligvis til en afklaring, 

måske endda enighed. 

Endnu vanskeligere stiller forholdet sig, så snart man kommer ind på det mere 

sekundære foreningsliv. Her opstår de virkelig store uovervindelige meningsfor

skelligheder. Mest mærkbart er det ved tilrettelæggelsen af sammenkomster, som man 

henregner under det udvidede foreningsliv, måske under det sekundære foreningsliv, 

da deltagerantallet i forhold til medlemsantallet er meget minimalt. På trods af, at 

en sammenkomst bliver betegnet som en sukces, kan den udfra et større sammen

hæng være det modsatte. For hvis disse sammenkomster forårsager klikedannelser, 

må slutresultatet betragtes som negativt. Derfor bør det indskærpes, at hvis der 

overhovedet er basis for afholdelse af sammenkomster bør disse tilrettelægges så

ledes, at de appellerer skiftevis til de forskellige medlemmers meninger og krav. 

Dette selvfølgelig kun, hvor sammenkomsternes mål er styrkelse af solidaritets

følelsen. Anderledes er det, hvis der kun lægges vægt på en økonomisk gevinst. 

Så er det blot spørgsmålet, om man i vor forening tør arrangere sammenkomster, 

der er baseret på økonomisk gevinst. Man tør ikke anbefale den vej, den synes just 

ikke farbar i øjeblikket, hvor medlemmernes synspunkter er så stærkt divergerende, 

og i erkendelse heraf ville det tangere dårskab at forsøge den mulighed. 

I vor bevidsthed næres der absolut ingen illusioner om at samle alle medlemmer 

til kammeratskabsaftener. Tanken i sig selv utænkelig. Hvilket opbud af kunstnere 

ville der ikke kræves, for at en sådan idé kunne føres ud i livet. Sandsynligvis 

ville man heller ikke med et sådant ønskeprogram kunne forvente fuldtallig til

slutning. Mange andre faktorer ville spille ind. Blandt andet uvilje mod arrangørerne, 

parret med tanken om al det, man blev tvunget til at høre, fordi alle ønsker jo ikke 

er ens, og fordi man i sin rørende naivitet syntes, at kun ens egne forslag er tiden 

værd. Tolerance for andre meninger savnes, realitetsbetonede argumenter fremføres 

ikke. Evner til at udforme kritik tilligemed udformede planer haves ikke, blot denne 

skånselsløse destruktive selvforherligende opponeren mod alt og alle. 

Hvilke begrundelser der end haves for udeblivelse fra sammenkomsterne, må 

denne tilbageholdelse ikke angribes, når blot vedkommende også afholder sig fra 

og erkender sin pligt til ikke at beskæftige sig med de forhold, som man selv har 

holdt sig fra at være aktiv deltager i. 

Det ville derfor være gavnligt, om man for eftertiden kun afholdt sammen

komster, der ikke havde til formål at give økonomisk gevinst, og som heller ikke 

sigtede på at samle alle medlemmer på een gang, men kun bestræbe sig på at 

afholde så afvekslende sammenkomster som muligt. Tillige skulle man så bestræbe 

sig på, at sammenkomsten kom til at hvile i sig selv. Kun dette vil kunne bibringe 

fred og forsoning. 

V J  
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Til 

Overvejelse B R E V K A S S E N  
Indlæg fra en læser Vi har modtaget et indlæg vedrørende 

arbejdspligt for foreningen, og iler med 

at bringe det, for om muligt at få 

spørgsmålet belyst fra flere sider inden 

generalforsamlingen i marts. R. 

Når man i medlemsbladets januarnummer 
læser bestyrelsens ønsker for året 1949, hæfter 
man sig særligt ved 2 ting; for det første: 
Planerne for den hårdt tiltrængte modernise
ring af havnepladsen; for det andet: At penge
kassen er tom. 

Ved foreningens skabelse var flittige hæn
der i virksomhed og skabte forhold, der dan
nede rammen, om det vi nu har kært: S.S.F. 
Dengang var der ikke noget, der hed penge
kasse, men der var en stor interesse, der drev 
arbejdet frem, uden arbejdsløn; i 1947 betalte 
vor forening ca. 3000 kroner i arbejdsløn for 
at vælte ler og pladder over den søndre plads, 
så medlemmer, der skal over pladsen i fugtigt 
vejr, helst skal være forsynet med søstøvler. 
Jo vist trænger der til forbedringer og besty
relsens omfattende projekter tiltrænges, men 
kan det realiseres med en slunken penge
kasse? Det bliver et stort beløb, allerede til 
arbejdsløn. Vi har 2 alternativer: Det ene 
kontingentforhøjelse; det er jeg nu blevet en 
stærk modstander af, så skulle man snarere 
gå den modsatte vej, for tager man vore min
drebemidlede kammerater i betragtning, er 
buen snart strammet til bristepunktet. Den 
anden udvej er mere farbar; den har tit været 
luftet på vore generalforsamlinger: »Frivillig 
arbejdskraft«. Efter vor forenings størrelse må 
det imidlertid være således, at bestyrelsen 
skulle have fuldmagt til at kunne indvarsle 
medlemmerne efter tur til en arbejdsydelse 
på en fridag eller aften; anskaf værktøj, tag 
25 mand på ad gangen og lad os selv under 
kyndig ledelse lave de nuværende forhold om, 
så fremmede også kan være bekendt at se vor 
havn. Denne fremgangsmåde bliver praktise
ret i andre foreninger, hvorfor så ikke hos os? 
De medlemmer, der ikke har tid eller lyst, må 
meddele bestyrelsen dette i så god tid, at be
styrelsen kan betale en stedfortræder; betalin
gen til denne opkræves selvfølgelig hos dem, 
der ikke har mødt. Penge har vi ingen af, 
men jeg kan forsikre på manges vegne, at 
interessen ikke er mindre hos os end hos 
pionererne. Vi har lysten — altså, kære besty
relse, ind med et forslag desangående. 

Med sejlerhilsen 
medlem nr. 292 Sif. 

Det smigrer os, at en så intelligent, 
skarpsindig fortolkningsmester som 
hr. Ernst Haagen Melbøl har gjort os 
den meget store ophøjede ære, at citere 
os. Tillige udtaler vi vor dybeste be
klagelse over, at det er nødvendig, at 
en mand af et sådant format, må spilde 
sin tid med at gribe til orde i en så 
betydningsløs sag. Vi er ligefrem ked 
af, at hr. Melbøl på grund af os er 
kommet ind i et milieu, hvor han slet 
ikke hører hjemme. Det kniber derimod 
for os at forstå de bevæggrunde, der 
har foranlediget hr. Melbøl til at kor
rigere os, især da vi kan forsikre, at der 
slet ingen grund er herfor. Ordene taler 
deres eget sagte sprog. Ingen store fra
ser, men blot beskedne ord, fra en lige 
så beskeden redaktør. Vi gør ikke krav 
på at blive betragtet for mere end vi 
giver os ud for, nemlig det vore læsere 
hver måned kan se. Vi kan forsikre hr. 
Melbøl for, at slet så umuligt, som der 
gives udtryk for, er artiklerne ikke. I 
hvert fald har vi fra mange læsere hørt, 
at bladet nu bliver læst som aldrig før, 
men ikke for at finde sprogfejl eller 
sprogblomster. Skulle der være sprog
blomster, overlader vi dem til hr. Mel
bøl, for vi er sikker på, at han vil tage 
sig kærligt af dem. — Lad det være os 
tilladt, inden vi går over til at bringe 
hr. Melbøls indlæg, at komme med 
yderligere et par kommentarer: Redak
tionen blev en aften ringet op af hr. 
Melbøl, der tilbød os et indlæg til bla
det, hvis vi på forhånd lovede at optage 
indlæget og i dets fulde ordlyd, hvad 
vi gik ind for, og dette holder vi. Men 
da indlæget er af en sådan karakter, at 
det ikke kan stå uimodsagt, tillader vi 
os at kommentere indlæget, som helt 
og holdent er skrevet af hr. Melbøl 
både med hensyn til spørgsmålene og 
svarene. — De indrykkede stykker af 
teksten står for bladets regning. — — 

Også et ngtårsinterview 
I anledning af, at redaktøren er den eneste, 

der ikke har udtalt sig til medlemsbladet i 
januarnummeret, skal vi tillade os at frem
komme med følgende interview med hr. Einar 
E. Nilsson: 

Vi: Kære redaktør. Du har jo interviewet 
et stort antal bestyrelsesmedlemmer i anled

ning af årsskiftet.. Må vi nu høre lidt om dine 
fremtidsplaner. 

Redaktøren: Som jeg har skrevet i dobbelt
nummeret for oktober—november 1948, side 
5, »har den nye redaktion ikke endnu noget 
fast program, men eet er givet, det vil være 
kritiske penne, der præger bladet. Indsmigren
de hentydninger og tilnærmelser over for be
styrelsen vil man komme til at savne. — Sag
lige og nøgterne betragtninger vil komme i 
højsædet.« 

Vi: Med hensyn til de indsmigrende hen
tydninger og tilnærmelser over for bestyrel
sen vil vi gerne have at vide, hvad du mener 
med det? 

Redaktøren: Som I vil se af SSF for januar 
1949, er jeg meget forbeholden med at rose 
den siddende bestyrelse. Om dem alle omtaler 
jeg blot, at de »er strålende af liv og arbejds
lyst og svarer beredvilligt med en virkelig 
glædelig åbenhjertighed, der intet rummer af 
fordækt natur.« Yderligere titulerer jeg dem 
alle med hr. Det er et forsøg på at højne 
standarden i bladet. For at gennemføre dette 
konsekvent vil jeg også, når de første indlæg 
kommer til juniorspalten, bruge vendingen: 
Hr. junior det og det. Dog vil jeg ikke bruge 
hr. foran navnet på den junior, som den tid
ligere bestyrelse sammen med generalforsam
lingen og navigationsdirektør, kaptajn K. A. 
Guldhammer, £ik udelukket af sejlerskolen på 
grund af obstruktion. Han skal have et ekstra 
»håndslag til ungdommen« som tegn på den 
nye bestyrelses velvilje. 

Når bladet skriver hr. Erik Nilsson, 
så er det fordi redaktøren, lige så lidt 
som det store flertal af medlemmerne, 
ikke er på fornavn med Erik Nilsson. 
Endelig er det kun en videreførelse af 
det, den tidligere redaktør gik ind for. 
F. eks. i bladet for december 1943, side 
2, finder vi følgende artikeil: »En fore
spørgsel«, hvor der spørges: »Er hr. 
Nilsson endnu i live?« senere i artiklen 
»hvis De, hr. Nilsson altså endnu er i 
live«, og redaktøren slutter artiklen: 
»Redaktionen slutter sig til hr. Sokrates 
og beder andre, som læser dette, være 
os behjælpelig med at finde denne hr. 
Nilsson.« Sådan skrev man i 1943. I 
1949 skriver vi næstformanden, hr. Erik 
Nilsson, med andre ord, den linje hr. 
Melbøl ikke kan goutere, er blot videre
ført. — Med hensyn til den junior, der 
blev udelukket af sejlerskolen, er der 
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kun det at sige, hr. Melbøl røber her 
en fantastisk mangel på elementært 
kedskab til psykologi og pædagogik. 
Som bekendt er det kun i tilfælde af 
meget graverende forbrydelser, man her 
i det demokratiske Danmark straffer et 
menneske for livstid. Er det virkelig hr. 
Melbøls mening, at denne unge mand 
skulle være udelukket fra sejlsportens 
glæder resten af sin ungdom? I så til
fælde, hvad havde man opnået? Intet 
selv, men man kunne have ødelagt den 
unge mands liv, for en tilfældigheds 
skyld. Navigationsdirektør, kaptajn K. 
A. Guldhammer stiller da også besty
relsen frit med hensyn til den unge 
mands genoptagelse i foreningen. 

Vi: Vi synes alligevel, at du roser de en
kelte bestyrelsesmedlemmer særskilt i begyn
delsen af hvert indlæg? 

Redaktøren: Ork nej. Om formanden siger 
jeg blot, at »svarene kommer klart og tydeligt 
fra ham, man fornemmer, at formanden har 
diplomatisk sans, — et godt aktiv for en for
eningsformand.« Det viste Hans Bay jo også 
ved jubilæumsfrokosten i håndværkerforenin
gen, da han talte uafbrudt i fem kvarter, så 
overborgmester H. P. Sørensen slet ikke kun
ne få et ord indført (og derfor heller ingen 
kritik), og måtte gå inden frokostens afslut
ning. Ifølge Hans Bays egne udtalelser til 
bladet siger han endvidere, at »man skulle 
tro, at de nye bestyrelsesmedlemmer har væ
ret i bestyrelsen i lange tider, lige undtagen 
et gammelt bestyrelsesmedlem.« Det er da 
diplomatisk sagt, ikke? 

Vi: Hvad kan du ellers sige om de andre 
bestyrelsesmedlemmer ? 

Redaktøren: Det kunne I jo have læst i 
bladet for januar måned. Om'W. Tanggård 
Rasmussen siger jeg blot, at han er en »altid 
smilende og skælmsk sekretær med gå-på-
mod.« At O. Fiitterer udtaler sig »på frisk 
og klar måde, og at Alf. Andersen »udtaler 
sig præcis og rammende og uden omsvøb« 
ved vi jo alle. Til sidst nævner jeg nogle af 
Erik Nilssons gode egenskaber: »Han er 
utrættelig i sit arbejde for foreningen, han er 
altid parat, når der bliver kaldt, altid i vigeur, 
sætter frihed og fordragelighed højere end 
ensretning«, og han beherskes af »den ind
sigt og vurderingsevne, der borger for op
nåelse af gode resultater.« 

Når hr. Melbøl i ovenstående lader 
den opdigtede redaktør sige (At O. Fiit
terer udtaler sig »på en frisk og klar 
måde«, og at Alf. Andersen »udtaler 
sig præcis og rammende og uden om
svøb« ved jo alle), kan vi med vor 
bedste vilje ikke se, at der er tale om 
ros, når a 11 e j o v e d, er der blot tale 
om kendsgerninger, som hr. Melbøl jo 
selv skriver. Med andre ord, når vi med 
vor forord kun har udtrykt kendsger

ninger, præciserer vi kun, hvad sandt er, 
og det indrømmer man os, samtidig 
med man angriber os for vore forord. 

Vi: Hvad mener du med udtalelsen om 
»den tidligere bestyrelses usportslige tilbage
tog« ? 

Redaktøren: årh! Et mistillidsvotum på en 
generalforsamling er da ikke nogen grund til 
at gå af in pleno; næh! det var snarere den 
»elendige økonomi«, der var skyld i, »at alt 
var i opløsning«, men det vil Hans Bay snart 
klare for os. Han vil nemlig ikke »spare på 
skillingen og lade daleren ryge«. Det så vi 
ved andespillet, der forøvrigt var arrangeret 
af den gamle bestyrelse. (Det glemte vi at 
omtale under nytårsudtalelserne). Hans Bay 
lejede ganske roligt et andespil, skønt for
eningen har et sådant selv, og skønt han i for
vejen var gjort opmærksom på det. Den spøg 
kostede os en lille klatskilling på 25 kr. ekstra; 
ja, og med hensyn til daleren er der jo nu 
500 dalere, der skal ryge — for gamle rådne 
sveller, der ikke kan bruges til andet end til 
at gå op i røg i en eller andens kakkelovn. 
Jo, 1949 bliver et arbejdets år, — for det 
tager lang tid at opskære for 1000 kr. sveller 
til optændingsbrænde. 

Apropos andespil! Eftersom den gamle be
styrelse har haft sukces med det afvigte ande
spil, vil vi fortsætte ad den vej. Ganske vist 
siger formanden, at den »etikette må der ikke 
bydes for tit på«, så derfor har Arne Johan
nesen, der som vi ved, er »en mand af den 
rigtige støbning med slagkraft« og evnen til 
at »sætte tingene på rette plads« også ment, 
at vi kun bør holde andespil en gang i hvert 
kvartal. Da det sidste andespil var november, 
vil det næste derfor først blive i februar. 

Når jeg overfor formanden har frem
sat spørgsmålet: Var formanden ikke 
skuffet over den tidligere bestyrelses 
usportslige tilbagetog? Har jeg selv
følgelig et bestemt motiv. Baggrunden 
herfor er, at den tidligere redaktør i 
august 1947 skrev følgende: »Desværre 
kan jeg ikke afslutte min artikel uden 
at bringe endnu en jobspost, idet for
mandens afgang vil være årsag til en 
almindelig opløsning af vor gennem 
flere år siddende bestyrelse, idet flere 
af disse har gjort deres forbliven i for
eningsarbejdet afhængig af formandens 
stilling.« — Allerede dengang var man 
i opbrudet, hvorfor fik man så ikke i 
tide udskiftet, så man ikke pludselig 
stod uden bestyrelse, der var tilstræk
kelig indarbejdet, og kunne føre for
eningen videre efter de retningslinjer, 
der var angivet? Det er det vi mener 
med usportslig. — 

Vi: I artiklen med overskriften SKUMLE
REN siger du (eller hvem, der nu har skrevet 
indlægget, hvilket ikke fremgår noget steds), 

at skumleren skal træde frem i rampelyset, 
men nederst i samme artikel lover du ham 
fuld diskretion, hvis han kommer med et ind
læg i bladet. Hvordan skal dette forstås? 

Redaktøren: Jo, det skal forstås på den 
måde, at i vort blad har vi lov til at skrive, 
hvad vi vil, når vi vil, og om hvem vi vil, når 
blot det skrives på et sådant sprog, at ingen 
kan forstå det. I har sikkert også lagt mærke 
til, at der ikke under artiklerne er nogen an
givelse af, hvem der er forfatteren. Det er 
det, vi kalder for diskretion, men »fordækt«, 
nej — det er det ikke. 

Vi erkender, at der i bladet er op
taget artikler, som ikke var forsynet 
med underskrifter. Til oplysning skal 
anføres, at vi har navn og adresse på 
forfatterne til disse artikler, men da vi 
har påtaget os ansvaret for disse artik
ler, fandt vi ingen grund til at forsyne 
disse med mærke. Det er hvad vi for
står ved diskretion. — Endvidere kan 
vi oplyse, med hensyn til unavngivne 
artikler har vi kun videreført den tid
ligere redaktørs linje. I januarnr. 1944, 
side 2, filosofiske, kritiske betragtninger 
står: Tilbage er der så de 10 ikke sign. 
bidrag, og det ligger i sagens natur, at 
det her er umuligt at opstille nogen 
statistik. — Som man ser, artikler uden 
underskrift, linjen føres videre. — — 

Vi: Hvorfor er BETRAGTNINGER altid 
indrammet med sørgerand? 

Redaktøren: Det er, fordi disse betragtnin
ger anses som målestok for det sørgelige og 
elendige danske sprog, vi i fremtiden vil 
stræbe efter at benytte i medlemsbladet. — 
løvrigt har jeg travlt, så I får ikke flere 
spørgsmål besvaret, men jeg vil dog slutte 
med at citere, hvad jeg selv har udtalt i slut
ningen af 2. spalte på side 6 i medlemsbladet 
for januar måned: »Det er vort håb, at den 
flittige læser har fået et lille indblik i arbej
det, for styrkelse af vor forenings position.« 

Efterskrift: Til behagelig underretning skal 
det erkendes, at interviewet ovenfor er op
digtet, både med hensyn til spørgsmålene og 
med hensyn til svarene. Dog er de i gåseøjne 
anvendte citater direkte hentet fra medlems
bladene. Fejlene og ansvaret for stoffet uden 
om disse citater skal jeg nok tage på min 
kappe. 

Medlem nr. 377. 

Ernst Hågen Melbol. 

Da hr. Akilles Jensen i sin tid blev 
valgt til formand, udtalte han bl. a. til 
medlemsbladet: Og man siger jo, at en 
mand vokser med opgaverne. Mon de 
ord ikke kan tænkes overført på den 
nuværende redaktør? 

Einar E. Nilsson. 
Redaktør af medlemsbladet. 
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UNDBY ^ØEJL-

Indtægter :  

Kassebeholdning pr. 1. januar 1948 474,90 
Indestående i bank pr. 1. januar 1948 682,09 
Postgirokonto pr. 1. januar 1948 0 00 
Indskud 2,820,00 

Kontingenter: 
Aktive 9,315,00 
Passive 470,50 
Juniorer 243,00 
Indgåede restancer 805,00 10,833,50 

Jubilæumsbidrag 227,00 
Bidrag til olympiaden 1,368 00 
-i- udbetalt a conto 1,000,00 368,00 

Pladsleje 16,403 00 
Indgåede restancer 193,00 16,596,00 

Øvrige indtægter: 
Lejeafgift, malerudsalget 75,00 
Indvundne renter 80,35 
Bonus 9,20 
Telefonautomaten 120,51 
Salg af emblemer og nøgler 368,00 
Indbetalt af fru Holgersen a conto 30,00 
Indgået for flytning af båd 10,00 693,06 

Ekstrakontingent etc. til byggefond, uafregnet pr. 
31. december 4,542,00 

Kr 37,236,55 

Udgi f t er :  

Lønninger: 
Kasserer 1,753,00 
Pladsmand 3,086,63 4,839,63 

Forsikringer: 
Lovpligtig ulykkesforsikring 24,30 
Tyveriforsikring 13,50 
Brandfors , klubhus, inventar etc. 84 20 
Krigsforsikringsbidrag 40,00 162,00 

Lejeafgift til kommunen 8,900,00 

Reparationer og vedligeholdelser: 
Klubhus og inventar 1,588 68 
Drejeskiver, vogne og skinner 804,04 
Spil 2,265,90 
Pladsen 515,14 
Broer og bolværker 155,00 
Ledefyr 14 37 
Kob af sveller 1,032,00 
Oprensning af havn etc i 1,460,40 
Flag og standere 56,00 
Mastekran 50,70 
Dunkraft 18 75 
Flagmasten 65,80 
Pramme 11,10 

Øvelsesfartøjer 1,014,21 
Salg af vantskruer 8,00 
Udleje af fartøjer 257 00 
Indgået fra elever 650,00 915,00 99,21 8,137,09 

Bladet: 
Trykning, clicheer, porto etc. 3,998,18 
indgået for annoncer 745,00 
indgået fra medlemmer ... 1,076,00 1,821,00 2,177,18 

Udbetalt til øvelsesfondet, tilgodehavende pr. 1.-1.-48 2,005,72 

Forening R E G N S K A B  
for  t iden  l . - l .  t i l  31 . -12 .  1948  

Fester: 
Julefest 179,20 
Standerhejsning 714,30 
Set. Hansfest, musik 68 00 
Festen v. fælleskapsejladsen i Dragør 608,05 
Mctorbådstur 135,50 
Jubilæumsfesten 2,046,59 

Overskud, andespil 

Øvrige udgifter: 
Kontorartikler, porto, tryksager, 

telefon etc 
Skatter og vandafgift 
Repræsentation 
Blomster cg telegrammer 
Renovation 
Generalforsamlinger og møder . 
Kapsejladser 
Abonnement på Falck 
Kontingent K. S U. m. fl 
Æresmedlemsemblemer 
Juniorstævne 
Sagførersalær 
Diverse 

Bankkonto: 
Saldo pr. 1. januar 1948 
Indsat 

Hævet 

Girokonto : 
Saldo pr. 1. januar 1948 
Indsat 

Hævet 

Kassebeholdning, 31. december 1948 

3,751,64 
555,55 

789,94 
833,02 
439 98 
177,60 
659.92 

1,046,51 
272,60 

43,75 
489,50 
293,25 

46,05 
46,50 
40,32 

Sejlerskolen: 
N avigationskursus: 
Lærerhcnorar 400,00 
Lokale 155 04 

555,04 
indgået fra elever 399,00 156,04 

Tovværkskursus: 
Rekvisitter etc 526,46 
Lokale 44 54 

571,00 
Salg af fendere 18 00 
Indgået fra elever... 174,00 192,00 379,00 

682,09 
20,490,62 

21,172,71 
19,596,99 

0 00 
4,223,38 

4,223,38 
3,853,18 

Kr. 

3,196,09 

5,178,94 

535,04 

1,575,72 

370,20 

158,94 

37,236,55 

Byggefondet: 
Indestaående i bank pr. 1. januar 1948 20,673,60 
Indbetalt af S. S. F 2,005,72 
Salg af byggefondsmærker 17.00 
Ekstrakontingenter 4,525,00 
Indvundne renter 772,18 

Saldo 31.-12.—1948 Kr 27,993,50 
Tilgodehavende i S. S. F.: 
Indgåede ekstrakonting. etc. uafregn. pr. 31.—12. 4,542,00 

Indestående i bank 31.—12.—1948 Kr 23,451,50 
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Øvelsesfondet: 
Indestående i bank pr. 1. januar 1948 232,04 
Salg af juniormærker 33,00 
Indvundne renter 5,98 

Indestående i bank 31.—12.—1948 Kr 271,02 

Status pr. 1. januar 1949 

A k t i v e r  :  

Kasse- og bankbeholdning 2,104,86 
Broer og indhegninger 1,00 
Vogne og skinner 300,00 
Øvelsesbåd 300,00 
Juniorbåde 3,200,00 
Skure og cyklestativer 1,00 
Flagmast 1,00 
Klubhus 200,00 
Inventar 300,00 
Depositum til kommunen 3,000,00 
Restancer: 
Kontingenter 3,754,00 
Pladsleje 513,00 4,267,00 

Øvelsesfond, bankbog 271,02 
Byggefond, bankbog 23,451,50 
Byggefond, tilgodehavende i S.S.F. 4,542,00 27,993,50 

Kr 41,939,38 

P a s s i v e r :  

Depositum, hovmester Andersen 500,00 
Reservefond 5,000,00 
Øvelsesfond 271,02 
Byggefond 27,993,50 
Foreningens formue 8,174,86 

Kr 41,939,38 

Medlemstal: 
aktive: 574, passive: 88, passive B: 28, juniores: 80. 

SV. CARLSEN T. SPARRE 
konst. kasserer 1.-4.—1.-12.-1948. kasserer. 

Aftrykte regnskaber er reviderede og fundet rigtige. 
De anførte beholdninger var til stede. 

København i februar 1949. 

G. ØSTERGAARD E. HAAGEN MELBØL, H D. 
revisor. revisor. 

Festregnskaber 1948 

Julefest den 5. januar: 

Leje af lokale 
Musik 
Tryksager 
Julemand 
Fortæring 

Salg af billetter 

Kr. 

Standerhejsning den 9. maj: 

Traktement for gæster o. a. 
Musik 
Borddekoration, service etc. 

150,00 
190,00 

41,00 
20,00 
12,20 

413,20 
234,00 

179,20 

546,15 
96,00 
72,15 

714,30 

Fælleskapsejladsen i Dragør 14.—15. august: 

Musik 280,00 
Traktement for gæster o. a 293,05 
Opsætning af plakater 35,00 

Kr 608,05 

Jubiluæmsfesten den 28. oktober: 

Traktement for gæster o. a., garderobe, sal etc.... 2,634,90 
Musik 385,89 
Film 60,00 
Tryksager, borddekoration etc 145,80 

3,226,59 
Salg af billetter 1,180,00 

Kr 2,046,59 

Andespil den 16. november: 

Salg af billetter 292,00 
Salg af numre 1,187,50 

1,479,50 
Køb af ænder og gæs etc 377,55 
Fælles kaffebord 237,80 
Musik 134,00 
Fortæring 139,90 
Leje af spil 15,00 
Tryksager etc 19,70 923,95 

Kr 555,55 

Kassererens kommentarer 
Til enkelte poster på regnskabet skal jeg knytte følgende kom

mentarer: 

I n d t æ g t e r  :  
Indskud kr. 2,820,00 fremkommer således: 
Nyindmeldelser, aktive 103 stk. a kr. 25,00 2,575,00 

» passive 5 stk. a kr. 5,00 25,00 
» passive B 14 stk. a kr. 5,00 70,00 
» juniorer 25 stk a kr. 5,00 125,00 

Overflyttet fra passive 2 stk. a kr. 20,00 40,00 
» juniorer 3 stk. a kr. 20,00 60,00 

2,895,00 
refunderet indskud ved nægtet optagelse 75,00 

kr 2,820,00 

Kontingent aktive kr. 9,315,00: 
Indtægtsstigningen på denne konto, skyldes den pr. 1. 
april 1948 vedtagne kontingentforhøjelse. 

U d g i f t e r :  

Lønninger kr. 4,839,63. 
Denne post er steget med ca. kr. 1,300,00, hvilket skyldes 
forhøjelsen af pladsmandens løn fra 1. september 1948 
med kr. 350,00 mdl. 

Reparationer og vedligeholdelser kr. 8,137,09: 
Under denne konto figurerer spillene med et ret stort 
beløb (kr. 2,265,90), der skal dog hertil bemærkes, at der 
heri er includeret anskaffelse og opsætning af 1 stk. nyt 
spil, som har andraget ca. kr. 1,500,00. 
Til oprensning af havn er anvendt kr. 1,460,40, men 
størstedelen af denne udgift forventes refunderet, såfremt 
sagen mod hr. ingeniør Lamm afsluttes med et for for
eningen heldigt udfald. 
Køb af sveller kr. 1,032,00, skete som et led i planerne 
om omlægning af sporarealet. 
Udgifterne til øvelsesfartøjerne dækkes omtrent fuldtud 
af indtægterne, idet man ved sæsonen 1948's begyndelse 
indførte, at eleverne betaler for deltagelsen i øvelses-
sejladserne. 

Fester kr. 3,196,09: 
Den relativt store signing på denne konto skyldes fest
lighederne i anledning af foreningens 25 års jubilæum. 
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Byggefondet kr. 27,993,50: 
Fondet er i årets forløb forøget med de i specifikationen 
anførte beløb, hvoraf dog kr. 4,542,00 ikke er indsat på 
byggefondets bankkonto, men står som tilgodehavende 
i S.S.F. (jævnfør regnskabet), idet dette beløb ikke pr. 
31. december 1948 af S.S.F. var indbetalt til fondet. Dette 

reguleres i 1949. Beløbet fremkommer således: 
Ekstrakontingenter 4,525,00 
Salg af byggefondsmærker 17,00 

Kr 4,542,00 

Der var pr. 1. januar 1948 et medlemstal på ialt 678 
Tilgang (aktive 100, passive 5, passive B 14, juniorer 25) 144 

822 
Afgang (udmeldte 41, dødsfald 1, slettede 10) 52 

Medlemstal pr. 1. januar 1949 ialt 770 

Idet jeg i min redegørelse håber at have givet medlemmerne 
oplysning om de væsentligste poster i regnskabet anbefaler jeg 
dette til generalforsamlingens velvillige behandling. 

T. SPARRE 

Revisionens bemærkninger 
Under revisionen er der fundet visse posteringer, der måske 

kan vække lidt eftertanke hos rette vedkommende: 

1. Som det vil fremgå af regnskabet, er restancerne pr. 1. januar 
1949 mere end 3,5 gange så store som pr. 1. januar 1948. 
Forholdsvis er det blandt passive og junior medlemmerne, 
at kontingenterne går dårligst ind. 
For hvert passiv medlem, der har betalt een krone i kontin
gent, skyldes der halvanden krone. 
For hvert junior medlem, der har betalt een krone i kontin
gent, skyldes der firs øre. 

2. Fra 1. januar 1948 til 4. oktober 1948 blev der afholdt 5 
bestyrelsesmøder, der hvert kostede kr. 9,75 i gennemsnit. 
Fra 4. oktober 1948 til 31. december 1948 blev der ligeledes 
afholdt 5 bestyrelsesmøder, der hvert kostede kr. 15,20 i 
gennemsnit. 

3. Ved andespillet i november 1948 blev der et overskud på 
kr. 695,45. Af dette beløb blev der den aften brugt kr. 139,90 
til fortæring til bestyrelsen, hvorved overskudet blev redu
ceret med 20 pet. til kr. 555,55. 

REVISORERNE 

Det er første gang i bladets historie, at 
revisionen har offentliggjort bemærkningerne 
til regnskabet i bladet. Af den grund synes vi, 
den burde have været lidt mere påpasselig 
med dens udtalelser. 

Når den bl. a. skriver, at den tidligere be
styrelse i løbet af 10 måneder har afholdt 5 
bestyrelsesmøder, må man gå ud fra, at hele 

bestyrelsen disse få gange har været tilstede, 
da det jo ovenikøbet var jubilæumsåret. Kr. 
9,75 dækker så blot kaffe og brød, men under 
hvilken post har man så opført beløbet, der er 
brugt til indkøb i klubhus af en pakke ciga
retter og øl til hvert bestyrelsesmedlem. 

Vi spørger bare, om kr. 9,75 dækker alt, 
hvad der er fortæret på de 5 bestyrelses

møder? For i så fald har mødeprocenten 
været meget lav. Vi får da ret, når vi har på
stået, at foreningen tidligere blev ledet af een, 
måske to mand, og ikke efter demokratiske 
principper, som lovene forudsætter. 

P. B. V. 

Redaktøren. 

V-e.dc. $tc. 1/hÆoH!6 „Også et nytårsinterview" JUHIOR J 
Ser man flygtig artiklen igennem, får man 

indtryk af, at hr. Melbøl er blevt bugtaler. 
Dette ville måske ikke være helt ved siden af, 
idet han måske kunne more medlemmerne ved 
en aftenunderholdning. 

En anden ting er, at når hr. Melbøl er ude 
efter at skabe røre i andedammen, skulle han 
holde sig til de faktiske forhold, så der virke
lig blev en kritik ud af det. 

Med hensyn til omtalte junior er der ind
gået rapporter fra henholdsvis Svend Aage 
Larsen og de to juniores. Af disse fremgår 
det, at junioren har udmeldt sig af sejlersko
len, grundet på en uoverensstemmelse med 
Svend Aage Larsen og fået pengene tilbage. 
Senere erfarede juniorerne, at de nu var ude
lukket fra sejlerskolen, til trods for, at de ikke 
var elever på skolen. 

Min tale i »Håndværkerforeningen« ved 
frokosten varede 38 minutter, og hr. Melbøl, 
der selv var tilstede, var den eneste, der kun
ne lugte, at overborgmesteren skulle gå kl. 
13,45. 

Foruden at takke myndigheder og alle, der 
har stået foreningen bi i de forløbne 25 år, 
hyldede og takkede jeg gennem et resumé af 
foreningens historie de medlemmer, som star
tede denne og førte den med skulder mod 
skulder videre indtil dato. Omverdenen skulle 
have at vide, hvilken byrde disse havde løftet 
i de 25 år. 

Andespillet har taget hårdt på hr. Melbøl. 
Er du vred over, at du ikke var med? 

Må jeg med det samme udtale, at der på 
bestyrelsesmødet den 6. oktober 1948 med den 
afgåede bestyrelse, vedrørende andespil kun 

blev meddelt mig, at der var lejet lokale i 
»Valhal« til andespil den 16. november 1948 
— derudover måtte vi selv klare det. At der i 
S.S.F. var et spil til brug herfor — men som 
alligevel ikke kunne benyttes — fik vi først 
at vide om aftenen den 16. november 1948, 
samtidig med at der uventet kom musik for
uden den af os bestilte. Vi tog det hele med 
og fik en dejlig aften med et pænt overskud. 

Du, hr. Melbøl, den gamle bestyrelse eller 
hvem som helst må gerne få æren af alt, hvad 
vi har og måtte komme til at udføre, bare vi 
må få arbejdsfred. 

Svellerne: Det er beklageligt, at svellerne 
ikke er så gode, som det kunne ønskes, men 
disse kan dog bruges og bliver brugt, så der 
bliver næppe noget til hr. Melbøls kakkelovn. 
Men skulle det i fremtiden hænde, at vi står 
over for et køb af en eller anden art, og jeg 
til den tid dårligt kan forlade min tjeneste, vil 
jeg tilkalde hr. Melbøl, som så kan kontrol
lere varen, vi får. Mit indtryk er, at han har 
hele dagen til sin rådighed for sådant. 

Med hensyn til »at spare på skillingen og 
lade daleren ryge« må jeg antage, at hr. Mel
bøl ikke øjner meningen med det. Det er kun 
beregnet for ganske almindelige mennesker 
og ikke for såkaldte viderekomne. 

Du meddeler i efterskriften, at både spørgs
mål og svar er opdigtede, men meningen er 
vel at oparbejde en stemning blandt medlem
merne. Nogle vil måske føle, andre vil må
ske sige: »Sikke noget snurrepiberi«. Men det 
må jo medlemmerne om. 

Kom med en saglig kritik, og det-skal blive 
imødegået. Formanden. 

Klargøring af bådene. 

Snart er den kolde tid forbi, og det bliver 

vejr til at gøre bådene i stand. Den »nye« 

juniorbåd mangler vi at lægge nyt lærred på 

dækket af og sætte nye rundlister på, foruden 

at den skal slibes af, males og lakeres. Den 

»grønne« skal have sin årlige omgang og lige

ledes den »røde«. Alle tre master ligger i 

skuret lige klar til at tage ud og lakere. Ole. 

Arbejdet fortsættes. 

Et juniorråd må vi også have. Det skal dels 
bestå af voksne og juniorer. Rådet skal be
handle sager vedrørende juniorafdelingen. Vi 
arbejder i øjeblikket med at udforme for
slaget. Ole. 

Forslag. 

Derefter har Jørgen Danris beklaget sig 

over vort juniormærke. Jørgen mener, at det 

skulle være mindre, som f. eks. »Sundet«s og 

»Frem«s. Jeg må derfor bede alle juniorerne 

om at sige deres mening om mærket til hr. 

Sejladschef Jørgensen, så forslaget kan blive 

taget op. Ole. 

Juniorchef: A. Jørgensen, Italiensvej 76. — S. 

Juniorspaltens redaktør: Ole Andersen, Nyrn-
berggade 28, 2. — S. 
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Ønsker  ang .  ss r>*ej 

Jeg og sikkert mange af vore sejlere kunne 
ønske forskellige rettelser til vore ellers så 
populære kapsejladser. De fleste kapsejlere 
har jo næsten alle deres både i vandet om
kring 15. maj, så mener jeg, at aftensejladserne 
skulle begynde. Erfaringen viser, at de sejlad
ser er meget populære; der er altid stor tilslut
ning, og sejlerne glæder sig altid over at del
tage. 

Skulle det i sommerens løb ske, at der var 
vindstille, burde sejladsen udsættes fra onsdag 
til torsdag aften i stedet og anmeldelse gælde 
til den aften, sejladsen blev afholdt. Ligeledes 
burde vore større kapsejladser altid udsættes, 
dersom der ingen vind er, når starten skulle 
gå. Vi havde sidste sommer 2 store søndags-
sejladser uden vind. En sådan sejlads kan vi 
undvære, og det må også være ubehageligt for 
dommerne at vente en hel søndag på at sej
lerne skal komme tilbage. Ingen part kan være 
tilfreds med det. 

Dernæst synes jeg, at vi ved sæsonens slut
ning nemt kunne sejle 2 aftensejladser med 
start kl. 18. 

Der burde også hvert forår sidst i maj eller 
først i juni afholdes distancesejladser. Vi kan 
sikkert nu få tilladelse til besøg på Hveen, og 
med start hjemme fra S.S.F. lørdag kl. 15 til 
Båckviken, blive der til søndag kl. 15, og så 
være hjemme søndag aften tidligt. Begge sej
ladser skulle gælde for en kapsejlads. Det 
kunne blive en dejlig tur, det ville også være 
udmærket om vore motorbåde ville deltage. 

Vi savner også en natkapsejlads hvert forår. 
Ved enhver sejlads' afslutning bør det være 

dommernes pligt at ringe til Meteorologisk 
Institut, det har enhver ret til, og man er der 
meget villig til at opgive gennemsnitsvindstyr-
ken mellem den tid kapsejladsen har været 
afholdt. Det ville hjælpe dommerne fri af 
megen kritik. Dommerbåden bør også altid 
være på sin plads i god tid ved en kapsejlads. 
Vis os andre et godt eksempel. Der burde 
også være mindst 2 mand mere tilsluttet kap

sejladsudvalget, således at der aldrig må 
mangle ledere til vore kapsejladser, vi sejlere 
skulle jo nødig have indtryk af træthed hos 
vore dommere, derfor vil jeg til slut henstille 
til jer dommere: Arrangér alle de kapsejlad
ser I kan og ret jer efter tilslutningen, og 
prøv om ikke det var muligt efter hver sejlads 
at afholde præmieuddeling i klubhuset, så
ledes at vi får indtrykket af lidt festligt over 
dagen med musik, lidt svingom o.s.v. Jeg tror 
også, det vil blive til gavn for omsætningen 
dér. Husk også altid ved præmieuddeling at 
give ros og kritik om sejlads; det frisker op, 
og vi lærer alle af det. 

Det var, hvad jeg synes om vore kapsejlad
ser, skrevet i bedste mening. 

Husk! Sommeren er jo meget for kort, 
derfor må den udnyttes mest muligt. 

Venlig hilsen (sign.) Sejrbo. 
spidsgatter »Fri«. 

Til ovenstående indlæg knytter kapsejlads
chefen følgende bemærkninger: 

Vi skal såvidt mulig bestræbe os for at til
fredsstille alle ønsker. I denne forbindelse 
kan vi oplyse, at vi forsøgsvis vil afholde en 
natsejlads med start lørdag den 28. maj. 

Onsdagssejladserne begynder den 18. maj. 
Her vil vi også forsøgsvis prøve muligheden 
af — i mangel af vind — at udsætte sejladsen 
til torsdag. 

Samtidig benytter jeg lejligheden til at 
eftersøge to mand til at være med i dommer
båden. 

Sommerens program: 

Onsdagssejladserne begynder den 18. maj. 
Natsejlads med start den 28. maj. 
Lukket søndagssejlads ved Dragør 19. juni. 
Lukket søndagssejlads den 21. august. 
Distancesejlads i september. 

lovrigt vil nærmere meddelelser frem
komme. A. Andersen. 

Sundby Sejl-Forenings revy 1949 

// 
/a 6milme fcem 

Det skal straks indrømmes, at revyen ikke 
har set dagens lys på S.S.F.s foranledning, 
men at dens tilblivelse skyldes »Vest«, der 
storsindet har tilbudt os at opføre den for 
vore medlemmer ved festaftenen torsdag den 
3. marts i Amager selskabslokaler. 

Men ikke nok med, at revyen er stillet til 
rådighed, man har også strøget alt lokalt stof, 
og i stedet instuderet nye numre med højst 

aktuelle begivenheder fra S.S.F. Alt er lagt 
op til en festaften af. format. 

De officielle revyer har i den forløbne 
sæson været ude for store vanskeligheder. 
Stoffet har ikke været i publikums smag. Fra 
direktørernes og forfatternes side har man 
stilet for højt, man har forsøgt at gøre revyen 
til mere end den oprindelig var, nemlig en 
folkeforlystelse. 

I »Vest« har man klogt nok holdt sig inden 
for rimelighedernes rammer. Man har ingen 
illusioner haft om at gøre revyen til alle tiders 
store satiriske revy. Lige så behændigt har 
man holdt sig borte fra den brede og vulgære 
intrigante nedsabling af interne anliggender. 
En festaften har målet været, og vi der over
værede premieren, blev vidne til en strålende 
festaften. Humør på begge sider af rampen 
fra tæppet gik, til det faldt for sidste afdeling. 

»Ta' smilene frem« er en hyggelig, fornøje
lig og med sine lune satire en revy, man glæ
der sig over. Man slår på de gamle, evigt unge 
strenge, spillet mellem mand og kvinde. Viser 
sunget med en hjertevarme, som kun unge for
elskede piger formår, veksler med den typiske 
humørfyldte revyvise. Sketch så fornøjelige, 
at publikums latter fik huset til at ryste i sin 
grundvold. 

I forbifarten skal blot noteres, at der var et 
par enkelte mindre interessante numre, men 
de druknede i det øvrige fornøjelige stof. 

Vi kan trygt anbefale vore medlemmer at se 
den revy, den er så sandelig en aften værd. 

Det fælles arrangement kan ikke kaste skyg
ge over vort festudvalg, det har handlet ret 
ved at modtage tilbudet fra sejler til sejler. 
Det kan kun glæde os, at sejlklubber også 
kan samarbejde i vintersæsonen. 

Billetterne koster kr. 2,50 til revyen, og det 
tilrådes at sikre sig billet i tide, da man på
regner stor rift om billetterne; vi skal helst 
undgå, at medlemmerne har vanskeligheder 
med at få billetter til vinterens store begiven
hed: S.S.F. revyen 1949. 

Gør flittigt brug af de indhæftede rekvisi
tioner, der giver ret til at købe evt. tilovers
blevne billetter ved indgangen. B. 

Succes'en ideu g,eiatcig,et 
Atter engang havde vort energiske festud

valg disponeret korrekt. Alt var ordnet og ar
rangeret for, at de fremmødte medlemmer 
kunne tilbringe en hyggelig aften i selskab 
med sejlsportskammerater. Selv de dristigste 
forventninger blev overgået. Vel var der ikke 
så mange deltagere, som sidst, men det bevir
kede, at de tilstedeværende befandt sig godt 
i de små hyggelige lokaler. 

Efter at man i ro og mag havde drukket 
kaffe, begyndte andespillet. Aftenens højde
punkt nåedes under ballet, hvor livsglæden 
fik frit løb, iøvrigt bistået af aftenens fortræf
felige dirigent, hr. Gamby. 

I en pause trådte et medlem op på tribunen 
og underholdt medlemmerne med sang og 
musik. Lige så spontant trådte en ung sejler-
pige op og fremsagde med jysk dialekt en 
historie, rørende og følsomt. Intet under, at 
tilhørernes bifaldsklap næsten ikke ville for
stumme. 

Formanden Hans Bay sluttede aftenen med 
at udbringe et leve for S.S.F. A. 
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Skab grundlag for  en  god  sæson  

lad os efterse motoren og det elek
triske anlæg, inden De går til søs. 

Grundig eftersyn 
samvittighedsfulde reparationer 
udvidelse og nyanlæg 

absolut billigste og reelleste arbejde. 

Er til Deres tjeneste hver aften — 
samt søn- og helligdage. 

H A N S E N  £ k  J A C O B S E N  

S U N D B Y  7 5 4 1  

SEJLSPORTS 
EKVIPERING 

S.S.F. klubslips med hånd-
broderet stander, ren uld kr. 10,50 

Marineblå og hvide sejl-
sportssweaters med rulle
krave (uden mærker) . kr. 28,00 

Sejlsportskasketter, ekstra fin 
kvalitet kr. 24,00 

Sejlsportsbenklæder til damer 
og herrer kr. 59,50 

Gult olietøj og sydveste. 
Yachtflag i alle størrelser. 

Yachtclubserges hjemkommet 
til habitter kr. 265,00 

»GRAND PRIX« 
H E L G E  M A D S E N  

Ø S T E R P O R T  

P A L Æ  8 3 3  

CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

SEJLERSKOLEN 
Indmeldelser modtages søndag den 13. 

marts kl. 10—12 i klubhuset. 

Med sejlerhilsen 
Hillers, Venedigvej 3, 3. 

uniiiiBiiiiinii iininiHiiiimi 

Ordinær halvårl ig 

generalforsamling 
afholdes 

MANDAG DEN 28. MARTS 1949 KL. 19 

i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 11. 

D A G S O R D E N :  

Punkt 1. Valg af dirigent. 
Punkt 2. a) protokol, b) beretning. 
Punkt 3. Årsregnskabet. 
Punkt 4. Bevilling af midler. 
Punkt 5. Lovændringsforslag. 
Punkt 6. Andre forslag. 
Punkt 7. Valg. 
Punkt 8. Eventuelt. 

Følgende poster er på valg: 

a) Kassereren Th. Sparre. 
b) Formanden for øvelsesudvalget Alfr. Jørgensen. 
c) Formanden for kapsejladsudvalget Alf Andersen. 
d) 2 repræsentanter: Erik Nilsson og O. Futterer. 
e) Revisor Østergaard. 
f) 2 målere: Alf Andersen og Aage Linnedahl. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest den 20. marts, efter hvilken 

dato indkomne forslag vil blive opslået i klubhuset. 

Gyldigt medlemskort forevises ved indgangen. 
Bestyrelsen. 
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Kassereren oplyser: 
Kontingentet er for: 

A medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal 
+ kr. 5,00 i ekstrakontingent i april og okt. 
B medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal 
+ kr. 5,00 i ekstrakontingent i april og okt. 
Passive B medlemmer kr. 4,00 pr. kvartal. 
Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 
Endvidere blev det på generalforsamlingen 

i oktober 1948 vedtaget, at hvert A medlem 
betaler kr. 4,00 en gang som jubilæumsgave 
til foreningen (juniorbåd). 

Alt kontingent forfalder til betaling hver 
1. jan., 1. april, 1. juli, 1. oktober, med sidste 
indbetalingsfrist hver 20. jan., 20 april, 20. 
juli, 20. oktober 

Pladslejen, som erlægges forud for et år, 
forfalder den 1. april og sidste frist for ind
betaling er den 15. april... Ingen restancefrist. 

A-medlemmer betaler kr. 3,00 pr. kv.-meter 
helårlig. 

B-medlemmer betaler kr. 3,00 pr. kv.-meter 
halvårlig, forfalder ved fartøjet ankomst. 

Kontortiden er: 
1. april til 1. oktober. 1. og 3. søndag i hver 

måned kl. 10—12, og hver tirsdag kl. 19,00— 
20,30 i klubhuset, Amager strandvej, telefon 
Sundby 35016. 

1. oktober til 1. april. 1. søndag i hver må
ned kl. 10—12 i klubhuset og hver fredag kl. 
19,00—20,30, Højdevej 39, 3., tlf. Sundby 5673. 

Postkonto nr.: 56516. 
Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 

opgivet. 

f 
Til optagelse i 

V .  

Sundby Sejl-Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

J  
Passive B: 

Gartner Jørgen Jørgensen, Fortvej 98, Rød
ovre. — Motorbåd »Pigalle«. 

Aktive: 

Grosserer Ove Otto Houg, Gudenåvej 9. — F. 
Motorbåd »Mary«. 

Skibsbygger Otto Kyhn, Hveensvej 24, 3. - S. 
Kutter »Bounty«. 

Sygeplejerske Gerda Kisbye Hansen, Nørre 
allé 41. — N. — Motorbåd »Ternen«. 

Vognmand Jacob Emil Jacobsen, Frølichsvej 
10. — Kutter »Maritza«. 

(Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstillet bestyrelsen senest 14 dage 
efter offentliggørelsen). 

NB! Ifølge foreningens love skal aktive med
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge 
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel-
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt 
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for 
sommerhalvåret. 

IM 
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
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 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R  I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

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

U R E  O G  O P T I K  
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

Gunnar lensen 
Yachtbureau 
Yachtassurance 
Yacht-Service 

Køb og Salg af alt Yachttilbehør 

Østerbrogade 36 Tria 1440 - Øbro 7649 

Mafraufa „Mad/' 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
Efter kl. 18: AMAGER 2779 X 

A MAGE Y.KKERI 
AMAGER 

København K 
Telf. C. *931* 

Kongens 

Nytorv 6, 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

Sundby Sejl-Forenings klubhus og havn: 
Amager Strandvej, tlf. Sundby 35016. 

Formand: H. Bay, Polensgade 44, 1. SU 994. 
Pladsmand og havnefoged: E. Madsen. 

Privat: Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Afleveret til postvæsnet d. 28. februar 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 
Einar E. Nielsson, H/eensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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Lr År 

ØKONOMISK PLAI 

M TID I STØBESKEEN 
Forår er symbolet på nyt liv. Tiden, hvor 

håbene og forventningerne vokser sig stærke, 
heftigere og mere intens efterhånden som 
dagene længes. 

Ved forårstid udspringer der en følelse af 
forventning i hvert sind. Den adskiller sig fra 
tiden ved årsskiftet, hvor man blot ønsker; 
man ligesom har en anelse om, at målet er 
for højt. Man føler sig ikke tryg. — Ander
ledes er det med foråret. Som dagene vokser 
sig lange og stærke, modnes forventningerne. 
Nu er det ikke ønske længere, men det inder
ste i mennesket, der håber, længes og kræver, 
at i den kommende tid skal alt blive bedre. 

Tankerne glider hen på mulighederne og 
hvilke forudsætninger, der må være tilstede 
for, at håbene skal gå i opfyldelse. Ude i det 
fjerne skimter man høstens fagre tid. Udbyttet 
skulle gerne være stort, så man endnu engang 
kan modstå den lange, svære tid, der følger. 

VI HAR IKKE RÅD TIL AT LADE VÆRE 

Høstens gyldne frugter spørges der altid 
efter. Ingen interesserer sig for, hvorledes ud
byttet er blevet frembragt. Men et er givet, 
inden høst forestår der altid et stort arbejde, 
hvor alt må være planlagt, for at resultatet 
kan blive det bedst mulige. 

En økonomisk plan, der sikrer at fremtidens 
arbejde tilrettelægges sådan, at det ene led 
griber ind i det andet, er da også udarbejdet. 
Man må bort fra tilfældighedernes triste præg, 
sådan, åt man en dag kan nå det stadie, hvor 
arbejdet kan betragtes som fuldbragt. 

Det første led i planen er da udbygning af 
de eksisterende anlæg, så de ved rationel an
vendelse kan bidrage til at forøge indtægter
ne. Imidlertid kan man intet foretage sig, hvis 
man ikke disponerer over de nødvendige 

midler. I øjeblikket er sagen den, at kontin
genter og andre indtægter sådan lige dækker 
de løbende udgifter, såsom lejeafgifter, repa
rationer og repræsentationsudgifter m. m. Den 
mest nærliggende mulighed for at forhøje ind

Szndte Havn 

\\\\\\\\î rm 

Krudt hos 

•Strandvej 



SIDE 2 S S F. NR. 4 

tægterne er kontingentforhøjelse. Men denne 
udvej er bestyrelsen ikke stemt for, den bru
ges kun, når man ikke kan finde andre og 
mere tiltalende veje. 

Uden kontingentforhøjelse har vi kun mu
lighed for at stabilisere vor økonomi, enten 
ved at nedskære alle ikke absolutte nødven
dige udgifter eller også forøge medlemsantal-
let. 

Da man imidlertid ikke når langt med ned
skæring af udgifterne, som de nu er budgette
ret, må man lægge vægt på at forøge med-
lemsantallet. Desværre kan vi ikke have flere 
både om sommeren af mangel på broplads. 
Anderledes er forholdet, når det gælder over
vintringspladser, så kan der stadig skaffes 
plads. Da der tillige er stærk efterspørgsel 
efter overvintringspladser, ligger der her en 
mulighed for at få medlemstallet forøget med 
B-medlemmer. Efterspørgslen efter passende 
overvintringspladser vil ikke formindskes. Om 
få år har Københavns kommune opført et 
stort kraftværk i Kalkbrænderihavnen. Det 
vil betyde, at bådepladserne ved svanemølle
havnen bliver næsten ubrugelige på grund af 
støv og sod fra kraftværket. Derfor bør vi 
allerede nu indstille os på, at vi bør udbygge 
vort ophalergrej, sådan at kapaciteten forøges 
væsentlig, så vi kan række vore betrængte 
sejlsportskammerater en hjælpende hånd. En 
hjælp til selvhjælp. 

Tillige med ophalerkapaciteten forøges be
tyder det, at vi får pladsmanden frigjort til 
varetagelse af de forskellige reparationsarbej
der. Jo oftere og bedre vi kan vedligeholde 
vort materiel, jo længere holder det, og vi 
sparer de store udgifter til nyanskaffelser. 

De mest praktiske fordele ved at moderni
sere ophalergrej et bør i denne forbindelse 
nævnes. Ved samme lejlighed reguleres plad
sen, en etape på vejen, der bringes i orden, 
inden man tænker på »det nye klubhus«, der 
jo kræver ordentlige omgivelser. Man kan 
allerede på det nuværende tidspunkt fastslå, 
at når der først skal bygges, bliver der ikke 
råd til andet. Alt — broerne, plankeværk m. 
m., må være i orden forinden. 

Ved at benytte 2 vognssystemet opnår man, 
at bådene kan placeres på en mere hensigts
mæssig måde. Aldrig vil der komme til at stå 
mere end 4 til 5 både i forlængelse, hvilket 
må siges at være en stor fordel. Af denne 
grund behøver man ikke at udlægge de lange, 
løse sporarealer. Ligeledes opnår man, at både 
kan inddeles i grupper, sådan at man i tilfæl
de af ildløs kan komme til bådene for at slukke 
eller begrænse omfanget af branden. I flere 
tilfælde har man set samtlige lystbåde på en 
plads gå op i lys lue, fordi det ikke var muligt 
at komme hurtigt til arnestedet. 

Projektet må realiseres af følgende grunde: 
Rationalisering af arbejdet er et uafviseligt 
krav. Bedre udnyttelse af pladsen, bedre for
retning. Flere medlemmer, flere kontingent
indbetalinger til byggefondet m. m. 

Mød op på generalforsamlingen, her er det 

medlemmerne kan gøre en indsats, ja, tage 
initiativet til projektets gennemførelse, sam
tidig med at alle kræfter og midler indadtil 
udnyttes til at højne foreningens standard. 

P. B. V. 

Einar E. Nilsson. 

FORSLAG 
Der er foreløbig indkommet følgende for

slag til generalforsamlingen: 

1) Til dækning af opståede havarier under 
pladsmandens optagning og udsætning af 
fartøjer foreslås oprettet et fond. Det fore
slås, at hver fartøjsejer betaler 10 øre pr. 
kvadratmeter om året. — Der nedsættes et 
sagkyndigt udvalg, bestående af 3 medlem
mer — heraf 1 fra bestyrelsen — til be
dømmelse af de opståede havarier. — Be
løbet indbetales samtidig med pladslejen. 

Bestyrelsen. 

2) Bestyrelsen foreslår, at formanden for kap
sejladsudvalget fremtidig vælges på efter-
årsgeneralforsamlingen, da forberedelserne 
til sommerens kapsejladser skal træffes i 
vinterhalvåret. 

3) Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i 
lovenes § 10: 

Stykke 1 ændres til: 

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 for
mand for kapsejladsudvalget, 1 formand 
for øvelsesudvalget, 1 formand for motor-
bådsudvalget samt 4 repræsentanter. 

Stykke 4: udgår. 

Mellem stykke 6 og 7 indføjes som nyt 
stykke: 

Redaktøren af medlemsbladet vælges for 
et år ad gangen på generalforsamlingen i 
oktober. 

I stykke 8 tilføjes efter ordet »bestyrelsen«: 

»kasserer og som redaktør«. 

I stykke 10 tilføjes efter ordet »øvelses-«: 
»motorbåds-«. 

I samme stykke tilføjes efter ordet »hen
holdsvis«: 3—6—3. 

4) Bestyrelsen foreslår § 16 ændret til: 
Sundby Sejl-Forening er medlem af 
»Dansk Sejlunion«, »Københavns Sejl
union« og »Dansk Idræts Forbund«. 

5) Bestyrelsen foreslår, at udgiften til indlæg
ning af elektricitet på foreningens plads 
— ca. 600 kr. — pålignes byggefonden. 

6) Til bestyrelsen for SSF: 
Undertegnede medlemmer foreslår Gunner 
Østergård genvælges til foreningens revi
sorpost. Forslaget bedes forelagt general
forsamlingen. 

(sign.) I. C. Pedersen nr. 193. 
Sv. Aa. Rasmussen, nr. 362. 
R. Petersen nr. 484. 
Th. Hvid nr. 175. 

7) Til bestyrelsen for SSF: 
Undertegnede medlemmer foreslår, at Th. 
Sparre genvælges til foreningens kasserer
post. Forslaget bedes forelagt generalfor
samlingen. 

(sign.) I. C. Pedersen nr. 193. 
Sv. Aa. Rasmussen, nr. 362. 
R. Petersen nr. 484. 
Th. Hvid nr. 175. 

MEDDELELSER 
Vinterplads på sporet. 

Fartøjer, som har fået overvintringsplads 
på sporlegemet, skal være fjernede derfra 
senest 15. april. 

Standerhe j sning. 
Søndag den 8. maj kl. 14,00. 

Generalforsamling. 
Mandag den 28. marts kl. 19. Gyldigt med

lemskort forevises. Ingen kontingentindbeta
ling ved indgangen. 

Ved ulykkestilfælde 
Københavns Sejl-Union abonnerer på 

»Falck«, hvorfra hjælp kan rekvireres i til
fælde af personlig tilskadekomst, forårsaget 
under udøvelsen af lystsejlads. 

Jubilæumsgaven, 
På generalforsamlingen i oktober 1948 blev 

det vedtaget, at alle medlemmer betaler kr. 
4,00 en gang som jubilæumsgave til forenin
gens juniorbåd. 

Gammelt sølv. 
Sælg venligst det evt. gamle sølvtøj til guld

smed Carl Nielsen, derved bliver der mulig
hed for, at foreningen kan erhverve rigtige 
sølvpræmier til kapsejladserne. 

Husk klubaftenen 
Langfredag den 15. april kl. 19,30. 

T o wærkskursus. 
Søndag den 3. april kl. 10 afholdes i klub

huset auktion over fendere fra vinterens ar
bejde. 

Sidste frist. 
Pladslejen, som erlægges forud for et år, 

forfalder den 1. april og sidste frist for ind
betaling er den 15. april. Ingen restance frist. 
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ved LEIF OLSEN 

Aftenen slutter med en SVINGOM 

til ELOF BORGSTRØM OG CO.s harmonikaspil. 

Billetter a 1 kr. hos bestyrelsen, i klubhuset og 

formanden Hans Bay, Polensgade 44, 1. 

- -

HAR ALT 

TIL 

Prismekikkert med taske billig til salg. Telefon 
Sundby 2351 ulla. 

Tria 1440 

Øbro 7649 

Aktive: 

Skrædermester Edvin L. Elowson, Peter Lyk-
kesvej 13, S. — uden båd. 

Chauffør Otto Kr. Jensen, Maltagade 2, S. 
Motorbåd »Siri«. 

Pensionist Jens S. Breining, Dosseringen 46, 
3. — Kutter »Luna«. 

Tjener Asger Walther Hansen, Bogøvej 2. 
Uden båd. 

Biblioteksbetjent Arne Chr. Lundbye, Lund
toftegade 8. — Uden båd. 

Værkfører Arne B. Fr. Jensen, Flintholms allé 
27. — Motorbåd »Dav Devil«. 

(Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstillet bestyrelsen senest 14 dage 
efter offentliggørelsen). 

2TB! Ifølge foreningens love skal aktive med
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge 
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel-
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt 
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for 
sommerhalvåret. 

RUBRIK-ANNONCER 

CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

Østerbrogade 36 

^ Til optagelse i 

Passive B.: 

Holger Madsen, Gammeltoftsgade 12. 
Motorbåd »Rosa« 

Me d l e m s a f t e n  

dOj b i l l e d e r  

Sejljolle til salg. 13 fod, eg, marconirig og sejl 
1948. Henvendelse A. Schmidt, Engvej 80, 1. 
Amager 5362. 

BÅDEN 

har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

Juniores: 

Leif Bendix Nielsen, Ungarnsgade 24, 4. S. 
Kurt Hadamer, Bergthorasgade 20, st. S. 
John Weidiksen, Halfdansgade 21, 4. S. 

Langfredag den 15. april kl. 19,30 i Amager selskabslokaler, 

Markmandsgade 9—11, den lille sal. 

„WiacU" 

M A L E R U D S A L G E T  
Efter kl. 18: AMAGER 2779 X 

URE O G  OPTIK  
»Klokkemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

Sundby Sejl-Forening 
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r jumoR -i fraJktz 
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I »Kvik«s rohus på Islands brygge har der 
været travle dage. Den 15. november begynd
te Jørgen Danris og Jørgen Hiller at bygge 
juniorbåd, og den 13. marts skulle båden 
være klar til at transportere til SSF. Den 6. 
marts var den klædt op og afslibningen på
begyndt. I SSF fortsættes bygningen af båden, 
og inden sommerferien regner Jørgen med at 
søsætningen kan ske. »Hele arbejdet er gået 
lidt lettere, end vi havde regnet med,« siger 
Jørgen, »og jeg håber på, at flere juniores vil 
bygge juniorbåd til næste år, så vi kan få 
nogle flere konkurrenter til kapsejladserne.« 
Båden løber, omsat i penge, op på godt 2000 
kr. — Ib Danielsen bygger også juniorbåd, 
men han tager den lidt mere med ro, da han 
først skal have den færdig til næste år. Ole. 

Revyen. 
Til SSF's revy »Ta' smilene frem« i Mark-

mandsgades selskabslokaler var der fuldt hus, 
men deriblandt var kun få juniores. Lis Bøn
neland mener, at grunden til juniorernes ude
bliven skyldtes, at billetterne var for dyre. 
Lis foreslår derfor, at billetterne skulle være 
til halv pris for juniores. Ole. 

Juniorrådet 
er godt på vej til at blive stiftet. Dette råd 

har vi også længe manglet, men nu ser det ud 
til at lysne, så der kan komme lidt system i 
det hele. Ole. 

Bådene. 
I denne måned skulle vi også gerne se at 

få juniorbådene klargjort, så de kan komme i 
vandet, og vi ud at sejle. Ole. 

Juniorspajtens redaktør: 
Ole Andersen, Nyrnberggade 28, 2. — S. 

f W /(ibét-

<L. 
Peter Schliitter 
A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
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. 

4 HK 

Eneforhandler for 

A L B I N  
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. Ni 

FREY TAG-SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

SEJLSPORTS 
EKVIPERING 

S.S.F. klubslips med hånd-
broderet stander, ren uld kr. 10,50 

Marineblå og hvide sejl-
sportssweaters med rulle
krave (uden mærker) kr. 28,00 

Sejlsportskasketter, ekstra fin 
kvalitet kr. 24,00 

Sejlsportsbenklæder til damer 
og herrer kr. 59,50 

Gult olietøj og sydveste. 
Yachtflag i alle størrelser. 

Yachtclubserges hjemkommet 
til habitter kr. 265,00 

»GRAND PRIX« 
H E L G E  M A D S E N  

Ø S T E R P O R T  

P A L Æ  8 3 3  

YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

YKKERI 
HAlLANOSCAOt I TLF. AMAOER 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Telf. C *93« 

Sundby Sejl-Forenings klubhus og havn: 
Amager Strandvej, tlf. Sundby 35016. 

Formand: H. Bay, Polensgade 44, 1. SU 994. 
Pladsmand og havnefoged: E. Madsen. 

Privat: Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Afleveret til postvæsenet d. 15. marts 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 

Ansvarhavende redaktør: 
Einar E. Nilsson, H/eensvej 1,1. Tif. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovei 25, sundby 4381. 
Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 - S. 



MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING 

Nr. 4 EKSTRANUMMER - APRIL 1949 8. årg. 

_ . _ 

Fortsættelsen af ordinær halvårlig 

GENERALFORSAMLING 
finder sted 

MANDAG DEN 11. APRIL 1949 KL. 19 
i Amager selshabslohaler — Marhmandsgade 11 

F O R T S A T  D A G S O R D E N :  

Punkt 5. Lovændringsforslag. 

Punkt 6. Andre forslag. 

Punkt 7. Valg. 

Punkt 8. Eventuelt. 

Følgende poster er på valg: 

a) Kassereren Th. Sparre. 
b) Formanden for øvelsesudvalget A l f r .  J ø r g e n s e n .  
c) Formanden for kapsejladsudvalget A l f  A n d e r s e n .  
d) 2 repræsentanter: Erih Nilsson og O. Futterer. 
e) Revisor Østergaard. 
f) 2 målere: A l f  A n d e r s e n  og Aage Linnedahl. 

B E S T Y R E L S E N  
Gyldigt medlemskort forevises ved indgangen. 

AMAGER BOGTRYKKERI. HALLANDSGADEII 
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SEJL OG SKRUE 

K L R R G Ø R I f l G  

Fyldt med forhåbninger for den sæson, der 
nu indledes, går man i gang med klargøring af 
båden. Der pudses og lakeres, det er lige, som 
om bådene får en ekstra oppudsning i år. Mon 
det er forventningen om Sveriges-turen, der 
gør udslaget? 

Når man færdes på havnepladsen, kan man 
ikke undgå at lægge mærke til de mange ny

bygninger — 6 folkebåde, 1 juniorbåd og 2 
motorbåde. Vi bringer her et billede af de 5 
folkebåde. Disse er byggede i vinter på Is
lands Brygge, og står nu og venter på at 
blive færdig apteret. Det er et ualmindeligt 
fint stykke fritidsarbejde, vore 5 klubkamme
rater her har præsteret. 

Desværre ser det i øjeblikket ikke ud til, 

at vi får alle disse nybygninger i vandet i år. 
Når standeren den 8. maj hejses for at mar

kere åbningen af foreningens 26. sæson, håber 
vi, at den flid og foretagsomhed medlemmerne 
i dette forår har udvist, må blive belønnet 
med en god sportslig sæson. 

R. 

De københavnske sejlerskolers fælles-ferietur 
På et møde den 30. marts mellem skoleche-

ferne fra K. A. S., Frem, Øst, Sundby Sejl-
Forening og Kvindelige Sejlklub blev de 
endelige rammer fastlagt for en fælles-ferietur 
for "disse klubbers sejlerskoler. 

Selvom turen er tilrettelagt som ferietur, er 
den dog tænkt som et led i undervisningen, 
hvor eleverne vil få lejlighed til at prøve såvel 
navigation som langdistancesejlads i praksis. 

Turen startes den 25. juni fra København 
med fri sejlads til Dragør. 

Søndag morgen startes kl. 4 i samlet sejlads 
med Vordingborg som mål. 

Mandag morgen fortsættes med Lohals på 
Langeland som dagens mål. 

Tirsdag videre til Svendborg, hvor man 
holder rastdag om onsdagen. 

Torsdag går turen gennem Lillebælt til Assens 
og fredag videre til Kolding fjord, hvor både
ne tages på slæb op til Kolding. 

Lørdag arrangeres rutebiltur til Skamlings-
banken, og om søndagen er der fridag i Kol
ding. 

Mandag går turen videre til Samsø og her 
på Samsø træffes under hensyn til vejret be
stemmelse om hjemturen, der enten vil foregå 
nord om Sjælland med besøg i svensk havn 
eller sydom gennem Storebælt. 

Prisen for deltagelse i denne tur bliver 90 

kr. pr. elev, heri indbefattet kost, logi og ud
flugter i land og havnepenge. 

Drikkevarer til måltiderne dog ikke ind
befattet. 

Ved tilmeldingen, der må ske senest den 
15. maj, betales 15 kr. og resten skal være be
talt senest 15. juni, lige som rationeringsmær
ker skal afleveres denne dag. Eleverne bedes 
søge om ekstra feriekødmærker. 

Der vil for eleverne blive udskrevet en 
fotokonkurrence, ligesom der vil blive udsat 
præmie for den bedste beskrivelse af turen. 

Yderligere oplysninger fås hos Carl Hillers, 
Venedigvej 3, 3., der også modtager tilmel
dinger. 
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Generalforsamlingen 
Ordinær generalforsamling afholdtes d. 28. 

marts 1949 i Amager selskabslokaler. 

Jørgen Nielsen valgtes til dirigent. 
Efter at protokollen var oplæst fik forman

den ordet for at aflægge beretning: 
Formanden omtalte jubilæumsfesten og tak

kede de medlemmer, der førte foreningen frem 
i disse 25 år. 

Gav oplysninger om pladsmandsskiftet samt 
om indkøb af elektromotorer, skinner og svel
lerne. 

Omtalte forespørgslerne fra forskellige bå
debyggere om oprettelse af bådebyggeri på 
pladsen. Det var meddelt de pågældende, at 
man ikke kunne afse plads hertil. 

Installation af elektricitet på pladsen er på
begyndt. 

Omtalte projektet for den søndre plads. 
Der er oprettet kontrakt med restauratør 

Gottlieb Andersen. 
Omtalte de i vinterens løb afholdte fester 

og de i sommerens løb påtænkte udflugter og 
kapsejladser. 

Indskud til onsdagssejladserne bliver 3 kr. 
— der bliver præmieuddeling efter hver sej
lads. 

Ledelsen af sejlerskolen er overdraget Carl 
Hillers til aflastning af sejladschefen. 

Takkede Akilles Jensen for hans assistance 
i Lamm-sagen. 

Omtalte sagen om Melbøl's artikel. 
G. Østergaard havde også klaget over bla

det. Klagen var blevet henvist til generalfor
samlingen. 

Rettede en tak til Aug. Petersen, Christen
sen og Jørgen Danriis, fordi de har stillet 
deres fartøjer til rådighed for sejlerskolen. 

Takkede endvidere revisorer og kasserer 
samt styrmand Bendtsen og rigger Hansen for 
deres store arbejde for foreningen. Forsamlin
gen hyldede styrmand Bendtsen og rigger 
Hansen. 

Melbøl påtalte købet af svellerne og ankede 
over behandlingen i bladet af hans artikel. 

Henri Madsen m. fl. kritiserede projektet 
for søndre plads. 

G. Østergaard kritiserede redaktøren for 
hans måde at redigere bladet på. Var forbav
set over, at bestyrelsen ikke havde grebet ind. 

Et medlem kunne ikke forstå, at bestyrelsen 
havde fastsat pladsmandens løn til 500 kr. om 
måneden, når det på sidste generalforsamling 
var vedtaget, at han skulle have 6000 kr. om 
året. 

Ernst Lund forstod ikke, at Østergaard kri
tiserede bladet. Udtalte, at samarbejde er nød
vendigt i SSF. 

Akilles Jensen redegjorde for Lamm-sagen. 
Kritiserede bladet. Troede ikke, at den gamle 
bestyrelse sad i opposition. Uviljen mod den 
nye bestyrelse skyldtes redaktørens angreb på 
den gamle bestyrelse. 

Årsregnskabet forelagdes, og efter nogle 

kommentarer fra forskellig side godkendtes 
regnskabet. 

Et forslag fra bestyrelsen om, at udgiften til 
indlægning af elektricitet på foreningens plads 
— kr. 600 — pålignedes byggefonden ved
toges. 

Bestyrelsen havde anmodet om et lån af 
byggefonden på indtil 6000 kr. til udbedring 
af den søndre plads, men projektet hertil blev 
stærkt kritiseret, og det blev derfor henlagt til 
en senere generalforsamling. 

Tidspunktet var nu så stærkt fremskredet, 
at dirigenten så sig nødsaget til at udsætte 
resten af generalforsamlingen til en anden 
aften. 

Generalforsamlingen fortsattes den 11. april 
samme sted. 

Akilles Jensen valgtes til dirigent, da Jørgen 
Nielsen på grund af sygdom var forhindret 
i at varetage dirigenthvervet. 

Bestyrelsen havde foreslået oprettelse af en 
post i bestyrelsen som motorbådschef til vare
tagelse af motorbådsfolkenes interesser. 

Efter et udmærket indlæg fra J. C. Petersen, 
der betegnede motorbådssejlads som et surro
gat for sejlsporten, blev forslaget forkastet. 

Fra bestyrelsen og G. Østergaard forelå for
slag om, at besættelsen af posten som redak
tør skal indføjes i lovene. Bestyrelsens forslag 
gik ud på, at redaktøren skulle vælges på 
efterårsgeneralforsamlingen, medens Øster
gaard ønskede, at valget skulle kunne finde 
sted, når som helst generalforsamlingen ønske
de det. Østergaard ønskede ikke at trækkes 
et helt år med en redaktør, hvis det viste sig, 
at han ikke duede. 

Efter forskellige bemærkninger vedtoges 
Østergaards forslag. 

Et forslag fra bestyrelsen om oprettelse af 
et havarifond forkastedes. Det samme gjorde 
et forslag fra E. L. Schmidt om pligtarbejde. 

Fra Hjalmar Petersen forelå forslag om ind
til videre at standse indbetalingen til bygge
fonden samt forslag om en kontingentforhøjel
se på 10 kr. årlig. 

Bestyrelsen fremkom med et ændringsfor
slag hertil, hvorefter der for året 1949 af 
aktive og passive B-medlemmer betales 10 kr. 
een gang for alle. 

Efter nogen diskussion vedtoges dette æn
dringsforslag. 

Efter forslag fra C. Olsen vedtoges det, at 
pladsmandens kontrakt skal optrykkes i bla
det. Et forslag fra Olsen om ophængning i 
klubhuset af ekspetanceliste for havnepladser 
forkastedes. 

De derpå foretagne valg var alle genvalg. 
Under »Eventuelt« ankedes over, at eksklu

derede medlemmer opholder sig i klubhuset. 
Byggefondsmærker bør publiceres noget 

mere. 
Dagsordenen var hermed udtømt. Dirigen

ten takkede for god ro og orden og motive
rede et leve SSF. Sekr. 

1DDELELSER 
Klubhuset. 

Da der stadig indløber klager over urenlig
hed i klubhuset, forårsaget af hunde, vil vi 
atter engang henstille til hundeejerne, at de 
lader hundene blive ude på pladsen og 
helst i snor. Man har ofte set hunde løbe 
rundt på pladsen, og derved forårsaget støv
skyer, der har ødelagt de nylakerede både. 

Hundejer! Pas venligst på hunden. 

Sommerens program: 
Standerhejsning søndag den 8. maj kl. 14. 
Onsdagssejladserne begynder den 18. maj. 
Natsejlads med start den 28. maj. 
Fællestur i pinsen. 
Lukket søndagssejlads ved Dragør 19. juni. 
Lukket søndagssejlads den 21. august. 
Distancesejlads i september. 
Programmet for natsejladsen og fællesturen 

i pinsen foreligger ikke ved redaktionens slut
ning. Medlemmerne henvises til opslag i klub
huset. 

Kassererens kontortid. 
Ved en beklagelig fejltagelse var kassererens 

kontortid sidst forkert annonceret. Vi bringer 
her de rigtige tider: 1. april til 1. oktober: 1. 
og 3. søndag i hver måned kl. 10—12, og hver 
fredag kl. 19,00—20,30 i klubhuset, Amager 
strandvej, telefon Sundby 35016. Postkonto 
nr. 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 
opgivet. 

Medlemsaftenen. 
Langfredag var der kaldt til medlemsaften. 

Aftenen bød først på lysbilleder med foredrag 
om Grønland. Alle forventninger blev ind
friet. Billederne var af en fremragende kvali
tet. Foredraget, der formede sig som »den led
sagende tekst«, var undertiden munter. Leif 
Olsen gjorde lykke. 

Aftenen sluttede med en svingom til for
nøjelige toner leveret af Elof Borgstrøm og co. 

Onsdagssejladserne. 
Indskud til sejladserne bliver 3 kr. — der 

bliver præmieuddeling efter hver sejlads. 

Ekstrakontingent. 
På forårsgeneralforsamlingen blev det ved

taget, at aktive og passive B-medlemmer for 
året 1949 skal betale et ekstrakontingent på 
10 kr. Beløbet skal være betalt inden 1. juli. 

På given foranledning. 
Grundet løsagtige rygter angående bygge-

fondets midler, skal man herved meddele, at 
beløbet den 1. april var fuldt indbetalt. End
videre vil der ikke på noget tidspunkt blive 
taget af disse midler til dækning af udgifter 
ved installationen af elektricitet eller andet. 

Restaurationen 
holdes i månederne april—september incl. 

åbent daglig kl. 8—23. 
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Til optagelse i 

Sundby Sejl-Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

J  
Junior: 

Gert Chr. Svendsen, Chr.havns Voldgade 
9 C. — Uden båd. 

Aktive: 
Kleinsmed Flemming N. Chr. Jacobsen, 
Bodenhoffs plads 4. — Motorbåd. 

]U(1I0R -iftaAe 
J 

Bådenes navne 
Hvad skal vor nye juniorbåd hedde? Ja, 

det er et spørgsmål, der er blevet diskuteret 
meget, men nu er man kommet til det resultat, 
at den skal hedde »Carl«, opkaldt efter hr. 
Carl Nielsen fra jordomsejleren »Nordkape
ren«. Vi har nu ialt tre juniorbåde, alle op
kaldt efter æresmedlemmer. Den første, der 
må nævnes, er den grønne af bådene, der 
hedder »Peder«, og er opkaldt efter Peder 
Hedebol. Peder Hedebol er forøvrigt den 
mand, der er årsag til, SSF er den fine forening, 
den er. Dernæst skal nævnes den røde af 
bådene, der er opkaldt efter tidligere formand 
Ludvig Henriksen, den har altså fået navnet 
»Ludvig«. Og endelig er der den sidste er
hvervelse, som altså er opkaldt efter Carl 
Nielsen og hedder »Carl«. Alle bådene vil 
blive forsynet med navneplader på agter
spejlet. 

Sejladserne 
Der har til øvelsessejladserne ialt meldt sig 

37 juniores. Det er derefter bestemt, at alle 
juniores skal sejle ialt fire timer om ugen, for
delt på to dage, således at alle dem, som kan 
sejle i eftermiddagstimerne skal det, og resten 
af juniorerne om aftenen. Ellers bliver det som 
de andre år med at låne bådene om onsdagen 
til kapsejladserne ved selv at betale startpenge, 
ligesom det kan lade sig gøre at tage på week
end mod betaling af ialt seks kroner pr. båd. 
Hver båd skal ved disse sejladser være be
mandet med en fører, to juniores eller to fører 
og 1 juniores og sådan fremdeles, dog må 
juniorer aldrig tage ud uden fører. Arbejdet 
på bådene er i fuld gang og juniorer, som ikke 
allerede har fået meddelelse om at møde, vil i 
den nærmeste tid få det. 

Hvis nogle juniorer har nogle forslag, bedes 
de venligst indsendt til juniorspaltens redak
tion. 

Ole Andersen, Niirnberggade 28, 2., tv. 

yi/lafyakiiA. „Wladå" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
Efter kl 18: AMAGER 2779 X 

CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

Tria 1440 

Øbro 7649 

( I  1 

Østerbrogade 36 

BRØDRENE HØJLAND's 

» H ø j 1 a n d' s 
gi'r 

H ø j g l a n s «  

Forniklingsanstalt 

og Metalsliberi 

Spec.: al oppolering 
af bådbeslag smukt, 
hurtigt og billigt, — 
indhent tilbud. 

KORSGADE 49 - TELF. LUNA 953 

OAtPAeMÅvm/U 

Mellem undertegnede Sundby Sejl-Forening og hr. E. Madsen, Holmbladsgade 
90, København S., er der dags dato indgået følgende overenskomst vedrørende hr. 
E. Madsens ansættelse som pladsmand og havnefoged i Sundby Sejl-Forening. 

Pladsmanden ansættes og opsiges af bestyrelsen. Opsigelse fra bestyrelsens side 
kan kun ske med 3 måneders varsel til en 1. april. Pladsmanden skal give bestyrelsen 
1 måneds varsel, hvis han ønsker opsigelse. 

Pladsmanden skal udføre følgende arbejder: 
Een årlig ophaling og udsætning af de i foreningen hjemmehørende fartøjer plus 
de fremmede fartøjer, bestyrelsen måtte godkende til ophaling. 
Pasning af havnefyr i overensstemmelse med myndighedernes krav. 
Tilrigning af flagmast og udlægning af bøjer efter 1. april og inden 1. maj. 
Afrigning af flagmast og inddragning af bøjer efter 15. november og inden 15. 
december. 
Rengøring af toiletter 3 gange ugentlig, skarnkasser tømmes efter behov, pladsen 
skal holdes ren og ryddelig. 
Foreningens pramme ophales og istandgøres mindst een gang årlig. 
Spil, vogne, maste- og motorkran skal passes med smøring og vedligeholdes 
med mønje og maling. Beddingsvognene skal renses, mønjes og smøres mindst 
een gang årlig. 
Døre og porte skal holdes i orden og holdes lukkede. 
I frostvejr skal der lukkes for vandet og rørene tømmes. 
I tilfælde af is i havnen skal der ises omkring broer og ramninger. 
Sejlerskolens fartøjer ophales og udsættes med bistand af skolens elever. 
På søn. og helligdage, ved standerhejsning, kapsejladser og lignende skal flaget 
hejses på flagmasten. 
Pladsmanden skal fungere som kontrol ved generalforsamlinger og ved de fester, 
som bestyrelsen måtte ønske. 
Foruden ovennævnte faste arbejder skal pladsmanden udføre de arbejder i havn 
og på plads, som bestyrelsen måtte vedtage. Bestyrelsens beslutninger meddeles 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

t 
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Peter SchlUtter 
A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

URE O G  OPTIK  
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

K I 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. 

4 HK 

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. 

pladsmanden gennem havneudvalget. Pladsmanden skal arbejde til gavn for 
foreningen som helhed, og må kun med bestyrelsens tilladelse påtage sig arbejde 
for de enkelte medlemmer i arbejdstiden. Arbejdstiden fastsættes til hverdage 
undtagen lørdag kl. 7,30 til 16,30 med Vi times hvil kl. 11,00 til 11,30. Lørdag 
kl. 7,30 til 13,00. 

Den årlige løn andrager kr. 6000,00, der udbetales bagud af foreningens kasserer 
med kr. 500,00 pr. måned. Foruden den faste løn skal pladsmanden have 20% af 
pladsleje ved ophaling og 20% ved udsætning af fartøjer. Disse beløb skal plads
manden selv opkræve hos de enkelte medlemmer. Pladsmanden skal selv lønne sine 
medhjælpere ved ophaling og udsætning. 

Pladsmanden må ikke udsætte fartøjer, der ikke har havneplads i Sundby Sejl-
Forening uden at have set kvittering for pladsleje. Pladsmanden har eneret på 
ophaling og udsætning af fartøjer til og fra hovedsporet. Han skal i kapsejlads
sæsonen være villig til om aftenen af ophale og affire fartøjer til bundbehandling. 
Han kan selv fastsætte bestemte aftener og tidspunkter og aftale disse med med
lemmerne, der skal betale kr. 2,50 for hver ophaling og affiring. 

Pladsmanden har 14 dages ferie med løn, begyndende den 1. søndag i juli eller 
en anden dag, som både han og bestyrelsen kan godkende. Pladsmanden har ret til 
at drive foreningens benzintank for egen regning mod at mindst følgende åbnings
tider overholdes: 

15. maj — 15. september: hverdage kl. 17,00—19,00, lørdag kl. 13,00—15,00. 
søndag kl. 8,00—10,00. 

15. september — 1. december: lørdag kl. 13,00—15,00. 
1. december — 1. april: lukket. 
1. april — 15. maj: lørdag kl. 13,00—15,00. 
Pladsmanden har ret til at udvide åbningstiderne dog således, at han ikke selv 

passer den i arbejdstiden. 

København S., den 15. marts 1949. 

for Sundby Sejl-Forening: 
H A N S  B A Y  

som pladsmand: 
E .  M A D S E N  

Til vitterlighed: 
E I N A R  E .  N I L S S O N  E R I K  N I L S S O N  

havneudvalget. 

SEJLSPORTS 
EKVIPERING 

S.S.F. klubslips med hånd-
broderet stander, ren uld kr. 10,50 

Marineblå og hvide sejl-
sportssweaters med rulle
krave (uden mærker) kr. 28,00 

Sejlsportskasketter, ekstra fin 
kvalitet kr. 24,00 

Sejlsportsbenklæder til damer 
og herrer kr. 59,50 

Gult olietøj og sydveste. 
Yachtflag i alle størrelser. 

Yachtclubserges hjemkommet 
til habitter kr. 265,00 

» G R A N D  P R I X «  
H E L G E  M A D S E N  

Ø S T E R P O R T  

P A L Æ  8 3 3  

Alt Metal - Drejearbejde 
Skrue — Stævnrør m. m. 

Martin, Sundby 7119 

Strandlodsvej 61. 

dun jWd %ruhuAtcjtk i 

København K 
Telf.C *931« 

Kongens 
Nytorv 6, 

Afleveret til postvæsenet d. 3. maj 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Po!ensgade 44. 1. - SU. 994 
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Einar E. Nilsson, H/eensvej 1, I. Tlf. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, Milanovei 25, sundby 4381. 
Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Ainager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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P I S S 1 T U R  
Fælles tur  t i l  Båckviken 

Med forventning om stor tilslutning vil der i lighed med tidligere år blive arran

geret en fællestur, der i år vil få Båckviken som mål. 

Nu da sejladsen på Sverige er givet fri, ville mange sikkert alligevel smutte en 

tur over Sundet. Ville det så ikke være en god idé at foretage denne tur i fælles

skab med andre sejlere, og derved give sit bidrag til udbyggelsen af kammeratska

bet blandt foreningens medlemmer. 

Turen vil i det store hele blive tilrettelagt under så tvangfri former som muligt. 

Dog for at markere »det fælles«, vil der blive arrangeret et stort kaffebord. Prisen 

herfor kendes ikke på nuværende tidspunkt. 

Ellers vil der blive budt på små overraskelser. 

Endelig meddeler politiet, at sejlads til Sverige er frigivet helt, hvorefter der 
ikke er noget i vejen for at sejle direkte til Hveen. Pas og skibspapirer skal selv
følgelig være i orden. 

Læs iøvrigt den i klubhuset opslåede tegningsliste. R. 

(E/uuui 
I majnummeret af »West«s medlemsblad 

»Lænsepumpen« stod at læse: 

ILDEBRAND PÅ PLADSEN 

Det som vi længe havde frygtet, har nu 
fundet sted. Tirsdag den 19. april sent om 
aftenen, da de sidste medlemmer var ved at 
forlade pladsen opdagedes en ildløs mellem 
bådene. 

Medens medlemmerne bravt søgte at slukke 
ilden, blev brandvæsnet alarmeret, og det 
skulle gå hurtigt, meget store værdier stod på 
spil. — Det nærmeste fartøj havde allerede 

lidt nogen skade, og klubhuset var ligeledes 
i farezonen. 

Efter denne alvorlige forskrækkelse medde
ler bestyrelsen hermed, at alle bådejere har 
absolut pligt til at gøre omhyggeligt rent efter 
sig hver dag. 

Tænk hvilke værdier det kan gå ud over 
og hvilken sorg for de bådejere, der bliver 
ramt af en katastrofe, forårsaget ved en lige
gyldighed. 

Lad os hver især være enige om, at der 
gøres omhyggeligt rent, slutter »Lænsepum
pen«. 

Vi lader budskabet gå videre til medlem 
merne og bestyrelsen, og henstiller til besty
relsen, at der til næste vinter udarbejdes en 
plan, der formindsker faren for evt. brand. C. 

S T A N D E R -
H E J S N I N G E N  

Det var et kedeligt gråvejr, da vi den 8. maj 
samledes omkring flagmasten for at sætte 
standeren for sæsonen 1949. 

Formanden bød velkommen og udtalte gode 
ønsker for sæsonen. 

Omtalte foreningens status og gav oplys
ninger om sejladsen til Sverige (disse er senere 
ændret noget — se andetsteds i bladet). 

Efter standerhejsningen blev medlemmernes 
jubilæumsgave til foreningen, den nye junior
båd døbt og søsat. Dåben foretoges af vort 
æresmedlem, jordomsejleren Carl Nielsens 
frue, der gav båden navnet »CALLE«. 

Efter dåben var foreningen vært ved en 
lille sammenkomst for de indbudte. S. 

M 
Sommerens program: 

Onsdagssejladser indtil videre. 
Fællestur i pinsen til Hveen. 
Lukket søndagssejlads ved Dragør 19. juni. 
Lukket søndagssejlads den 21. august. 
Distancesejlads i september. 

Vis hensyn. 

Undgå at anvende klubhuset som cykle-
stativ. 

Ved ulykkestilfælde. 

Københavns Sejl-Union abonnerer på 
»Falck«, hvorfra hjælp kan rekvireres i til
fælde af personlig tilskadekomst, forårsaget 
under udøvelsen af lystsejlads. 

Henstilling. 

Biler må ikke parkeres på havnepladsen, 
men henvises til parkeringspladserne uden for 
portene. 
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Kassererens kontortid. 
1. april til 1. oktober: 1. og 3. søndag i hver 

måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 19,00— 
20,30 i klubhuset, Amager strandvej, telefon 
Sundby 35016. Postkonto nr. 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 
opgivet. 

Ekstrakontingent. 
På forårsgeneralforsamlingen blev det ved

taget, at aktive og passive B-medlemmer for 
året 1949 skal betale et ekstrakontingent på 
10 kr. Beløbet skal være betalt inden 1. juli. 

Restaurationen 
holdes i månederne april—september incl. 

åbent daglig kl. 8—23. 
1. pinsedag holdes lukket. 

Upassende. 
Det sker nu og da, at medlemmer medtager 

ekskluderede medlemmer med ind på forenin
gens område. Dette er aldrig før blevet tole
reret, og vil heller ikke blive det i fremtiden. 

Desværre. 
Man forundres, men desværre bliver vi nødt 

til at oplyse, at det selvfølgelig ikke er tilladt 
at spytte på gulvet i restaurationen (klub
huset). 

WioLfyadiA „WlacU" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
PRIVAT: AMAGER 2779 X 

CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

FREY TAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Navn. 
Alle fartøjer, uanset størrelse eller art, skal 

være tydeligt mærkede med navn og hjemsted. 

Bemærk. 
Fortøjning og affendring skal være forsvar

lige. Mangler vil blive påtalt. 

Klubhuset: 
Hunde må ikke medtages i klubhuset. 

Benzintanken. 

Åbningstider i perioden 15. maj — 15. sep
tember: Hverdage kl. 17,00—19,00, lørdage kl. 
13,00—15,00. 

Søndag kl. 8,00—10,00. 

Sejlads i havnen. 

Motorfartøjets skrue ma ikke arbejde mod 
spundsvæggen, når skruens afstand fra denne 
er under 4 m. 

Al sejlads i havnen skal ske med mindst 
mulig drivkraft, ligesom der skal udvises størst 
mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer 
og til fortøjninger. 

Sundby Sejl-Forenings 
adresse= og telefonliste 

Foreningens postadresse: Sundby Sejl-For
ening, Amager Strandvej, S. 
Postgiro nr.: 56516. 
Telefon nr.: Sundby 35016. 

Formand: H. Bay, Polensgade 44, 1., Telf. 

Sundby 994. 

Havneudvalg: Næstformanden Erik Nils

son, Milanovej 25, 1., Telf. Sundby 

4381, og Einar Nilsson, Hveensvej 1, 

Tlf. Amager 1699 x. 

Marketenderiudvalg: O. Fiitterer, Middel-
grundsvej 39, Tlf. Amager 8739 y, og 

Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 

Sejladschef: Alfred Jørgensen, Italiensvej 76, 
Tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, Ka

strupvej 151, 1. Tlf. Sundby 2351 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. Tlf. 

Sundby 5673. 

Annoncetegning: A. Petersen, 

Viktoriagade 23, 4. — V. 

Lærer ved sejlerskolen: Carl Hillers, 
Venedigvej 3, 3. 

Pladsmand og havnefoged: E. Madsen, 
Holmbladsgade 90, Amager 2779 x. 

Alle ovenstående adresser er postdistrikt S, 
hvor intet andet er anført. 

DET STORE VÆRK 
OM LIVET PAA SØEN 

Skibsfører, Forstander A. Gjød-
rik, J. Lauritzens Søfartsskole, 

Svendborg, udtaler: 

Som Søfarende maa jeg være Chr. 
Erichsens Forlag taknemmelig for, 
at det bringer et saadant Vcerk frem 
paa Bogmarkedet, et Værk der paa 
letfattelig Maade giver udenforstaa-
ende klar og rigtig Viden og „Fag
folk" udvidet Viden og Forstaaelse 
af alle Problemer, der gennem Ti
derne har haft Tilknytning til Hav 
og Semandsfcerd. 

En Viden, der for os alle maa bun
de ud i Erkendelsen af, at i Fortid 
og Evighed er Danmark ag Havet 
uløseligt knyttet sammen. 

II" 

pr. Md 

„DANMARK OG HAVET« er et stort, 
smukt 2-Binds Værk, redigeret af Søhi-
storikeren Louis E. Grandjean og Billed
redaktør Ernst Mentze, bistaaet af en lang 
Række dygtige Fagfolk. Det er et Værk 
til Nytte og Glæde for enhver Se det 
hos Deres Boghandler. 

DANMARK 
OG NAVET 
Hvis De ønsker at se værket, så ring til 

Søborg 3 06 4. Repr. C. O. Clausen. 



Nr. 6 S S F Side 3 
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Til optagelse i 

Sundby Sejl-Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

V. J 
Aktive: 

Hans Chr. Emil Jensen, Lemberggade 20. 
Uden båd. 

Poul Chr. Hansen, Røde Mellemvej 91 B. " 
Jolle uden navn. 

Automekaniker Poul C. Jørgensen, Hessens-
gade 17 A. — Uden båd. 

Lagerforvalter Lyell Cantyler, Øselsgade 10. 
Jolle »Cherie«. 

Kontorbud Svend Chr. Jørgensen, Svend 
Dyringsvej 11. — Jolle uden navn. 

Fabrikant Gunnar Thoubo Rasmussen. 
Kragejolle »Trille«. 

Skomagermester Anker J. Møller Madsen, 
Liflandsgade 4; — Motorbåd »Bror«. 

Eilif Wilbur Juul-Andersen, Nørrebrog. 200. 
Uden båd. 

Gottlieb Andersen, Lerfossgade 5. 
Uden båd. 

Johan Kyhn, Hveensvej 25, 1. 
Kutter »Karen«. 

Mogens Petersen, Frankrigsgade 2. 
Uden båd. 

Egon Sørensen, Siciliensgade 1,1. 
Motorbåd »Speedbaad«. 

Forvalter August E. Hansen, Strandgade 44 E. 
Uden båd. 

Formand Kaj H. S. Larsen, Per Døversvej 6. 
Uden båd. 

Typograf Børge Strandboe Hey, Jenagade 7, 3. 
Uden båd. 

Pensionist Axel Chr. Offer Jensen, Lykkes-
holms allé 20. — Uden båd. 

Poul Walter Olsen, Bachersvej 125, st. 
Uden båd. 

Maskinarbejder Ib A. Christensen, Holm-
bladsgade 107 E. — Uden båd. 

Afdelingsleder Børge E. Larsen, Grækenlands-
vej 37. — Motorbåd »Pjevs«. 

Juniores: 

Kurt Lindquist, Finlandsgade 28. 
Solveig Lis Hansen, Bremensgade 63, st. 
Bent Bille Hansen, Kongedybet 3, 2. 
Hugo Sørensen, Amager Strandvej 62. 
Arne Christiansen, Gerbrandtsvej 10, 2. 
Christian Georgsen, Erantisvej 3. 
Flemming Hilsbo, Erantisvej 3. 

[JUMOR-^" 
Trods det dårlige vejr var der stor tilstrøm

ning til standerhejsningen. Inden standeren 
blev sat, talte formanden. Da talen var sluttet 
blev S. S. F.s stander og danebrog hejst for 

26. gang i foreningens historie. Så talte for
manden atter, hvor han gjorde opmærksom 
på, hvor de danske lystfartøjer må sejle ved 
svenskekysten. Derefter bød formanden for-

Vor forening er tilsluttet »Dansk Motor
båds Union«, så derfor bør vi i egen interesse 
støtte unionens arbejde. 

I øjeblikket arbejder unionens utrættelige 
formand, sagfører Arnold Andersen, på at få 
hævet benzinafgiften for motorbåde. For at 
kunne videreføre arbejdet for fritagelse af 

samlingen hen til den nye juniorbåd, som 
skulle døbes og søsættes. 

Som de fleste ved, er det altid fruerne, der 
døber bådene, og derfor skulle hr. Carl Niel
sens frue også døbe denne. 

Fru Carl Nielsen udtalte: 
»Med ønske om lykke og glæde og til gavn 

for S. S. F.s ungdom døber jeg denne båd 
»Calle«!« 

Derefter må jeg bede juniorerne undskylde, 
da jeg i sidste nummer af bladet skrev, at det 
kostede 6 kr. for at leje en juniorbåd i en 
week-end. Det er blevet sat ned til 3 kr. 

Sejladserne er allerede i fuld gang, og i de 
følgende numre vil resultaterne fra junior
kapsejladserne blive bekendtgjort. 

Hvis du har nogle forslag eller ønsker, be
des du venligst indsende dem til juniorspaltens 
redaktion: Ole Andersen, Niirnberggade 28, 2. 

Week-end- og aftenture i juniorbådene. 
Bestyrelsen har besluttet, at juniorerne i 

denne sæson kan låne bådene til week-endture 
inden for følgende område: Dragør til Rung
sted vest om Middelgrundens fyr. 

For aftenturene gælder det, at bådene ikke 
må fjerne sig længere fra havnen, end den 
stadig er synlig fra båden. 

Husk, så at behandle bådene som det var 
jeres egne. — God tur. 

Bestyrelsen. 

denne urimelige afgift, er det nødvendigt, at 
bådejerne er behjælpelige med oplysninger 
angående deres båd og motor m. m. 

Vi tillader os herved at henstille til alle, som 
er ejer af benzindrevne både, at udfylde ne
denstående skema og straks sende det til om
stående adresse. 

S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

Til brug for »Dansk Motorbåds Union« kan jeg oplyse følgende: 

M/B: Liggeplads: 

Ejer: Telf.: 

Bopæl: 

Fartøjsbeskrivelse: 

Længde: m. Bredde: m. Dybtgående: m. BRT...: 

Brændstof: Max. beholdning: 1. Forbrug pr. time: 1. 

Motor: HK: Marchhastighed: 

Radiomodtager: Projektør o. 1.: Signalflag: 

Siddepladser: Køjepladser 

Anmærkninger: 

Skal benzinafgiften ophæves? 

Passive B. 

Knud Møller, Jomborgsvej 35. 
Kragejolle »Kvartan«. 

Amerikansk lotteri: 

Brune: 1. præmie nr. 59 — 2. præmie nr. 60 
— 3 præmie nr. 93. 

Gule: 1. præmie nr. 23 — 2. præmie nr. 2 
— 3. præmie nr. 16. 
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Peter Schiiitter 
A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

URE OG OPTIK  
»Klokhemayeren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

Tria 1440 

Øbro 7649 

Østerbrogade 36 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

BRØDRENE HØJLAND 's 
Forniklingsanstalt 

og Metalsliberi 

Spec.: al oppolering 
af bådbeslag smukt, 
hurtigt og billigt, — 
indhent tilbud. 

KORSGADE 49 - TELE. LUNA 953 

Til 

frimærke 

SEJLSPORTS 
EKVIPERING 

S.S.F. klubslips med hånd-
broderet stander, ren uld kr. 10,50 

Marineblå og hvide sej 1-
sportssweaters med rulle
krave (uden mærker) kr. 28,00 

Sejlsportskasketter, ekstra fin 
kvalitet kr. 16,50—22,50 

Hvide huebetræk, ren bomuld kr. 4,50 

Sejlsportsbenklæder til damer 
og herrer kr. 5950 

Gult olietøj og sydveste. 
Yachtflag i alle størrelser. 

Yachtclubserges hjemkommet 
til habitter kr. 275,00 

» G R A N D  P R I X «  
H E L G E  M A D S E N  

Ø S T E R P O R T  

P A L Æ  8 3 3  

Alt Metal-Drejearbejde 
Skrue — Stævnrør m. m. 

Martin, Sundby 7119 
Strandlodsvej 61. 

Kongen« 

Nytorv 6, 

København K 
Telf. O. *931« 

Afleveret til postvæsenet d. 30. maj 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381. 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 - S. 

SUNDBY SEJL=FORENING 

Hr. O. Fiitterer 

Middelgrunds vej 39 

S. 

» H ø j l a n d ' s  
gi'r 

H ø j g l a n s «  

Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R  I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

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

Type K2-K4-
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. 



SEJL ©G SKRUE 
M E D L E M S B L A D  F O R  S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

JULI 1949 
S ÅRGANG - NR. 7 

9,5 in MOTORBAD 
konstrueret af bådebygger Niels Nilsson 

søsat søndag den 22. maj 1949 

Continental-motor som udvikler 32 HK ved 
1200 omdrejninger og giver båden en fart af 
12 knob. 

Båden er bygget af eg på eg med mahogni-
aptering og har følgende hovedmål: Længde 
overalt: 9,5 m. Største bredde: 2,6 m og et 
dybtgående 0,6 m. 

Konstruktøren har udnyttet den forhånden
værende plads yderst fordelagtigt. Salonen er 
meget eksklusiv i såvel materialets anvendelse 
som i forarbejdning. Forskottet har en stor 
udskæring, hvori der er sat råglas som bevir
ker, at salonen føles meget luftig, tillige med 
giver det mere lys til kabyssen. I kabyssen er 
alt også indrettet yderst komfortabelt. 

Cockpittet virker lidt trangt, men der er 
alligevel god plads. Mest bemærkelsesværdig 
er, at førersædet er anbragt meget højt, for at 
give et bedre udsyn. 

Agter er der indrettet behagelige køjer, samt 
et rummeligt klædeskab og WC. 

Inden længe stikker »Rødfisken« ud på sit 
første togt for at vise vor smukke stander i 
en række provinshavne. 

Vi ønsker ejeren og Sundby Sejl-Forening 
til lykke med det smukke fartøj. 

Reporter. 

I overværelse af 200—300 mennesker søsat
tes »Rødfisken« søndag den 22. maj. Fartøjet, 
som i sit udseende er noget ud over det sæd
vanlige, tager sig flot ud på vandet, hvilket 
fremgår af fotografiet. Af skitsen får man et 
lille indtryk af, hvor rummeligt fartøjet er. 

Der bydes ejeren de allerbedste betingelser for 
et bekvemt ophold om bord, selv under læn
gere ferieture. 

Fartøjet, som udelukkende er tænkt som 
familiebåd, er derfor ikke udstyret med en 
særlig kraftig motor. Ejeren har anskaffet en 

Dansk Sejlunion meddeler 
North American Yacht Racing Union har i 

de sidste par år anvendt nogle nye simplifice
rede kapsejladsregler, — International Yacht 
Racing Union har ikke villet godkende disse 
regler; men har dog — for om muligt at opnå 
bedre overensstemmelse — vedtaget at prøve 
en del af de amerikanske regler i sommer og 
har derfor udsendt »Prøve-kapsejladsregler«, 
hvori er optaget en del af de amerikanske 
regler og definitioner. — Disse »prøveregler« 
har I. Y. R. U. anmodet alle de til unionen 
hørende lande om at anvende ved sommerens 
kapsejladser, således at der kunne foreligge 
fyldige udtalelser om »prøvereglerne«s brug
barhed, inden endelig bestemmelse skal træf
fes på I. Y. R. U.s konference til efteråret. 

Dansk Sejlunions forretningsudvalg har 
vedtaget anvendelsen af disse »prøveregler« 

*• - • * • i o ' 

SKITSE y. 
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ved de kapsejladser, klubberne lader afholde 
efter 1. juli 1949 og indtil videre. (Det må 
anføres i udskrivninger til kapsejladser, at der 
sejles efter I. Y. R. U.s »prøveregler«). 

I. Y. R. U.s »Trial Yacht Racing Rules«, 
som det anbefales klubberne at anskaffe, ko
ster kr. 3,00, og kan rekvireres gennem D. S.s 
sekretariat. — Et uddrag af reglerne indehol
dende de nye definitioner og de egentlige sej
ladsbestemmelser — (men ikke de alm. regler, 
der kun er undergået redaktionelle ændringer) 
— og som vil være tilstrækkelig vejledning for 
sejlerne, er under trykning og kan ligeledes 
rekvireres gennem sekretariatet. — Prisen vil 
sandsynligvis komme på 25—30 øre pr. stk. 

(TIEDDELELSER 
Sommerens program: 

Lukket søndagssejlads den 21. august. 
Distancesejlads i september. 

Kassererens kontortid. 
1. april til 1. oktober: 1. og 3. søndag i hver 

måned kl. 10—12, og hver fredag kl. 19,00— 
20,30 i klubhuset, Amager strandvej, telefon 
Sundby 35016. Postkonto nr. 56516. 

Ved alle indbetalinger bedes medlems nr. 
opgivet. 

Kontoret er lukket for indbetaling i kassere
rens ferie fra 2. juli til 22. juli. 

Restaurationen 
holdes i månederne april—september incl. 

åbent daglig kl. 8—23. 

Klubhuset: 
Hunde må ikke medtages i klubhuset. 

Bemærk. 
Fortøjning og affendring skal være forsvar

lige. Mangler vil blive påtalt. 

Sejlads i havnen. 
Motorfartøjets skrue må ikke arbejde mod 

spundsvæggen, når skruens afstand fra denne 
er under 4 m. 

Al sejlads i havnen skal ske med mindst 
mulig drivkraft, ligesom der skal udvises størst 
mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer 
og til fortøjninger. 

Børns leg. 
Børn der færdes i havnen uden at være 

under opsigt vil blive bortvist. 

Benzinbesvarelserne. 
Det er forbavsende så få, der har besvaret 

de stillede spørgsmål. Da det er af stor betyd
ning, at »Dansk Motorbåds Union« har et så 
stort materiale som muligt at forelægge ved 
forhandlingerne med myndighederne, henstil
ler man til de medlemmer, der forbruger ben
zin og som ikke endnu har indsendt skemaet, 
der var optrykt i juninummeret, snarest at 
gøre dette. < ' 

O N S D A G S S E J L A D S E R H E  
indstillet i juli 

3 U fl 10 
Pinseturen. 

I pinsen var der arrangeret tur til Backviken 
på Hveen. På denne tur deltog også junior
bådene og øvelsesbåden. Vi spørger Bent 
Lorentsen, som var fører af øvelsesholdet: 

Hvordan gik turen Bent?, og som altid har 
han et par ord tilovers for juniorspalten. 

Bent fortæller: Vi startede lørdag eftermid
dag fra S. S. F., det blæste godt, vindstyrken 
måltes 8—10 og i pustene var den hård. Om 
aftenen nåede vi Rungsted, som denne dag var 
vort mål. Næste dag startede vi til Hveen, 
efter at have fået lov af nogle bestyrelsesmed
lemmer. Da det denne dag også blæste temme
lig kraftigt, var vi hurtigt på Hveen. Her rig
gede vi af og spiste aftensmad, hvorefter vi 
gik til køjs ovenpå den anstrengende tur. Søn
dag morgen blev vi purret ud kl. 8. Derefter 
spiste vi morgenmad (undtagen Henning som 
sov til kl. 10). Så gik vi en tur ud for at se på 
øen. Om aftenen var der bal på »Turistgår
den«, men da dette kostede 15 svenske øre for 
hver dans, gik vi tilbage til havnen, her fik 
vi Arne fra »Kent« til at spille op til dans. 
Humøret var højt, men tiltrods for det, star
tede alle næste dag. Og da klokken var 6, var 
så at sige alle bådene i S. S. F.s havn. 

En søsætning. 
Den 12. juni, altså søndagen efter pinse, 

blev Jørgen Damriis' juniorbåd døbt og søsat. 
Lis Bønneland, som døbte den, sagde: Med 

håb om en lys, lykkelig og sejrrig fremtid 
døber jeg dig »Nymfe«. 

Sådan så det ud, da »Nymfe« gik i vandet. 

Kapsejladsen ved Dragør. 
Lørdag den 18. juni startede de tre junior

både til Dragør, for næste dag at sejle kapsej
lads. Dagen begyndte med en vindstyrke 3—5 
og var lige hvad juniorbådene kunne bruge. 
Det var spændende minutter, for da mållinien 
til slut på kapsejladsen skulle passeres, dreje
de det sig kun om sekunder mellem bådenes 

placering. Bådene kom i rækkefølgen: »Calle« 
— »Ludvig« og til sidst »Peter«. 

Forslag. 
Jørgen har foreslået, at der skulle anskaffes 

en protokol, hvori alle juniores er opført, og 
hver gang de mødte til øvelsessejlads skulle 
krydses af, så der var kontrol med, om junio
rerne kom de gange de skulle, og så skulle det 
indrettes således, at når en junior ikke var 
mødt tre gange uden afbud skulle han streges 
af øvelsesholdet. 

Endnu en gang må vi gøre opmærksom på, at 
vi mangler et juniorråd, der kunne tage de for
slag op, der allerede er indkommet. 

Er det rygter eller sandt? 
Der er juniores som klager over, at førerne 

under øvelsessejladserne selv har »pinden« 
det meste af tiden. Dersom dette er sandt, må 
det henstilles til førerne, at det ikke er dem, 
men juniorerne, der skal lære at sejle. 

Husk det nu! 

Tavlen. 
I klubhuset vil der nu blive hængt en tavle 

op. På denne tavle vil der blive sat meddelel
ser op til juniorerne, ligesom der vil blive 
hængt to lister op, hvorpå juniorerne kan 
tegne sig for lejning af bådene. Den ene liste 
er for tegning til kapsejlads, den anden for 
week-end. Med hensyn til tegningen gælder 
det gamle ordsprog »den, der kommer først 
til mølle, får først malet«, for juniorerne gæl
der det »snak med en fører og tegn jer så på 
listen«. 

Hvis du har nogle forslag, bedes de ven
ligst indsendt til juniorspaltens redaktør. 

Ole Andersen, Niirnberggade 28, 2. 

N O R D K A P E R E N  
Om kort tid udsender Carl Nielsen på 

»Morten A. Korchs Forlag« »Med Nordkape
ren jorden rundt«. 

Der vil sikkert blive rift om den interessante 
bog, der beretter om verdensomsejling i en 
18 tons båd. Her får man et tydelig bevis for 
hvad energi, arbejde og enighed kan udrette. 
Det er en bog om skønne og eventyrlige op
levelser og så tillige spændende som en roman. 

R. 

Sundby Sejl-Forening 
Som tak for den udmærkede service jeg 

altid får hos havnefoged Madsen, bedes SSF 
venligst modtage kr. 50,00, som jeg gerne vil 
have De disponerer over til fordel for junior
afdelingen. 

Med hilsen (sign.) C. C. Christensen. 



Forsøgsvis prøver vi at udsende kapsejladsoversigten på løse blade, idet vi mener, at 

enkelte evt. kunne tænke sig at medbringe oversigten i båden, så den altid var ved hånden. 

K A P S E J L A D S  ™  r .  r  
Vejret var meget stille, men sejladserne var alligevel afviklet på et par timer. — Starterne 

var pæne. Første start var »Snipe« først over og anden start var »Kent« først over linjen. 

Fartøj Størr. Ankomst Sejltid Respit Præmietid Præmie Point 

1. start. 

1. løb: 

Bonzo 6,4 20,38,33 1,33,33 7,10 1,40,43 1 
May-be ..... 6,7 20,33,41 1,28,41 7,50 1,36,31 1. Pr. 3% 

2. løb: 

Bris 5,5 20,45,17 1,40,17 5,00 1,45,17 1 
Snipe 5,5 20,44,00 1,39,00 5,00 1,44,00 1. Pr. 4Yé 

3. løb: 

Orkan 5,2 21,00,3 1,55,03 4,05 1,59,08 1. Pr. 3y* 
Yellow 5,2 21,00,5 1,55,05 4,05 1,59,10 i 

4. løb: 

Aloma 4,8 20,57,15 1,52,15 2,50 1,55,05 i 
Ravena 5,1 21,00,15 1,55,15 3,45 1,57,00 i 
Agri 5,0 20,54,19 1,49,19 3,25 1,52,44 1. Pr. 3% 

5. løb: 

Reo 3,9 0,25 
Fuga 3,9 21,06,24 2,01,24 + 0,25 2,00,59 1. Pr. 3Vé 

2. start. 

6. løb: 

Fri 5,9 20,49,01 1,39,01 6,00 1,45,01 1. Pr. 3^4 

7. løb: 

Kent 4,7 20,55,36 1,45,36 2,30 1,48,06 1. Pr. 4*4 
Krabat 4,9 20,58,15 1,48,15 3,05 1,51,20 1 
Skovser 4,6 21,01,54 1,51,54 2,10 1,54,04 1 

8. løb: 

Ninon 4,7 21,00,9 1,50,09 2,30 1,52,39 1. Pr. 3Y4 
Ito 4,4 21,04,46 1,54,46 1,25 1,56,11 1 
Bris II 4,0 21,05,16 1,55,16 0,00 1,55,16 1 

9. løb: 

Hulda 3,5 21,09,42 1,59,42 -S- 2,10 1,57,32 1. Pr. 3Y* 
Calle 3,5 21,14,04 2,04,04 ^ 2,10 2,01,54 1 

Forsøgsvis prøver vi at udsende kapsejladsoversigten på løse blade, idet vi mener, at 

enkelte evt. kunne tænke sig at medbringe oversigten i båden, så den altid var ved hånden. 

I# Jå n Q C I I A n 0 Onsdag den 8. juni 1949. 

I V A l u C J  L A U D  Vindstyrke: 3-5. 

Vejret var pænt, der var fin sejlvind. Sejladsen var afviklet på fem kvarter. — Starterne 
var fine, især anden start, hvor samtlige både var ovre på 15 sekunder. — Første start var 
»Gertie« først over, og anden start var »Kent« først over linjen. 

Fartøj Størr. Ankomst Sejltid Respit Præmietid Præmie Point 

start. 

løb: 
Bonzo 6,4 19,49,02 0,49,02 8,14 0,57,16 1 
May-be 6,7 19,47,47 0,47,47 9,10 0,56,57 1. Pr. 3% 

løb: 
Swallow ... 6,1 19,53,24 0,53,24 7,27 1,00,51 1 
Gertie 6,1 19,52,31 0,52,31 7,27 0,59,58 1. Pr. 4% 

løb: 
Bris 5,6 19,53,14 0,53,14 5,54 0,59,08 1. Pr. 3Yé 
Snipe 5,6 19,54,22 0,54,22 5,54 1,00,16 1 

løb: 
5,2 19,55,34 0,55,34 4,40 1,00,14 1 

Orm 5,2 19,55,02 0,55,02 4,40 0,59,42 1. Pr. 3 Yé 
Orkan 5,2 19,57,53 0,57,53 4,40 1,02,33 1 

løb: 
Wixi 5,0 19,58,07 0,58,07 3,58 1,02,05 1. Pr. 3% 
Agri 5,0 19,59,25 0,59,25 3,58 1,03,23 1 

løb: 
Klumpe 4,7 20,03,16 1,03,16 2,52 1,06,08 1 
Skovser 4,7 20,01,20 1,01,20 2,52 1,04,12 1. Pr. 3% 

løb: 
Fuga 3,9 20,12,17 1,13,17 0,28 1,11,49 1 

3,9 20,17,38 1,17,38 0,28 1,17,10 1 
Ravena 5,1 19,59,50 0,59,50 4,21 1,04,11 1. Pr. 3% 

start. 

løb: 
5,6 20,01,26 0,56,26 5,54 1,02,30 1 
6,0 19,57,50 0,52,50 7,09 0,59,59 1. Pr. 3Yé 

løb: 
4,7 20,08,23 1,03,25 2,52 1,06,15 1 

Kent 4,7 20,05,28 1,00,28 2,52 1,03,30 2 
Krabat 5,0 20,03,39 0,58,39 3,58 1,02,37 1. Pr. 3Y* 

1. løb: 
Bris II 4,0 20,11,53 1,06,53 0,00 1,06,53 1. Pr. 3 Y* 
Ito 4,4 20,12,00 1,07,00 1,43 1,08,43 1 
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»  T I P I  ^  
Et medlem har henstillet til os at optrykke 

de »9 gode råd«, som den tidligere redaktør 
lancerede og høstede anerkendelse for. I håb 
om, at de stadig aktuelle råd må virke anspo
rende, til gavn for en god foreningsånd, brin
ger vi her 

Hvis du ønsker, at din Forening skal 
afgaa ved en blid og rolig Død, saa 
maa du iagttage følgende Regler: 

1. Deltag aldrig i Foreningens Sam
menkomster. 

2. Hvis du alligevel gaar derhen, saa 
søg'at komme for sent. 

3. Lad være at gaa derhen, hvis Vejret 
er daarligt. 

4. Sker Ulykken, at du alligevel kom
mer der, saa søg at finde saa mange 
Fejl som mulig hos Bestyrelsen og 
de øvrige tilstedeværende. 

5. Modtag aldrig Valg til nogen be
troet Post; det er lettere at kritisere 
end selv at udrette noget. 

6. Opfordrer Formanden dig til at 
sige din Mening, saa svar, at du 
intet har at bemærke. 

7. Udtal dig efter Mødet vidt og 
bredt om, hvordan Sagen efter din 
Mening skulde have været ordnet. 

8. Betal aldrig dit Kontingent, før du 
bliver krævet. 

9. Bliver du krævet, saa bliv fornær
met og tru med at melde dig ud. 

Kassereren kan lide at se Penge — 
gør Manden glad ved at indbetale, 
hvad der skyldes af Kontingent og 
andre Smaabeløb. 

Dansk Sejlunion meddeler 
Sekretariatet tillader sig herved at meddele, 

at forretningsudvalget har fastsat følgende re
viderede NL-mål for klassebåde: 
Viking-både 5,6 NL 
6-metere 6,8 NL 
5Vz m nordisk krydsere 6,1 NL 
S. S. B. både 6,1 NL 
W-både 5,6 NL 
Drager 5,2 NL 
5-metere 5,0 NL 
Nordiske folkebåde 4,7 NL 
40 kv.-m. danabåde 6,6 NL 
25 kv.-m. danabåde 5,3 NL 
55 kv.-m. spidsgattere 7,0 NL 
45 kv.-m. spidsgattere 6,0 NL 
38 kv.-m. spidsgattere 5,6 NL 
30 kv.-m. spidsgattere '. 5,0 NL 
26 kv.-m. spidsgattere 4,7 NL 
20 kv.-m. spidsgattere 4,0 NL 

Gaffelriggede måger 5,3 NL 
Bermudariggede 5,2 NL 

Anm. Der kan ikke gives klassebåde godt
gørelse for manglende genuafok. (NL-både 
kan kun anmeldes efter det på målebrevet 
anførte NL-mål. Hvis en båd skal have godt
gørelse for manglende genuafok, må dette 
fremgå af målebrevet). Husk på udskrivninger 
og programmer at anføre, at klubben er med
lem af Dansk Idræts-Forbund (D. I. F.). 

Til optagelse i 

Sundby Sejl-Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: i 

A. 
Værktøjsmager Frode A. Hansen, Postparken 

64. — Uden båd. 
Tjener Egon Kjeldsen, Bachersvej 37. 

Uden båd. 
Mælkeass. Henry Vagner Petersen, Engvej 14. 

Uden båd. 
Malermester Niels Find Krugge Olsen, Fin

landsgade 30. — Spidsgatter »Najaden«. 
Journalist Vilh. Bauer Bergstrøm, Oehlen-

shlægersgade 12. — Uden båd. 
Skibstømrer Erling Helmersen, Kretavej 35. 

Kutter »Jambo«. 
Værkfører Ejvind Nyholm Michelsen, Ting

gården 15, 2. — Jolle uden navn. 
Stud. polyt. Søren Rasmussen, Badstuestræde 

11. — Kragejolle »Es«. 
Tømrer Hugo V. J. Breiting, Halfdansgade 51. 

Uden båd. 
Kontorchef Peter Nielsen, Ved Sønderport 9. 

Kragejolle »Havlit«. 
Mekaniker Poul Andreasen, Polensgade 38. 

Motorbåd »Per«. 
Kontorelev Henning Ejlstrup Sigvardsen, Bre-

mensgade 9, 1.. — Uden båd. 

Tømrer Poul Sørensen, St. Møllevej 4, 3. 
Uden båd. 

P-B. 
Arkitekt Paul Hauge, Chr. d. IX's gade 2. 

Motorbåd »Måtten II«. 

Jun. 
Arne Bruun Christiansen, Set. Annæ plads 

18 A. 
Poul Sørensen, Frederiksberg lærlingehjem, 

Sdr. Fasanvej 16. 
Kirsten Jensen, Lerfosgade 5, 4. 
Erling Sørensen, Cumberlandsgade 9, 1. 

Sundalarm 
Københavns søpoliti arbejder i øjeblikket 

på en meget omfattende sundalarmeringsplan. 
For at en sådan plan kan opnå den størst mu
lige slagkraft, er det nødvendigt, at der dis
poneres over et større antal fartøjer fordelt 
langs kysten, og så på kortest mulige tid kan 
alarmeres i tilfælde af en katastrofe på sundet. 

For at hele apparatet kan virke effektivt, 
må man meget nøje vide, hvilke både der kan 
disponeres over. Derfor beder søpolitiet evt. 
bådejere med besætning tidfylde nedenstående 
skemaer, idet man dog gør opmærksom på, at 
det i givet tilfælde kan blive et krævende job. 

Samtidig henstiller søpolitiet til sejlerne, at 
de altid, når de under sejlads kommer ud for 
sådanne forsinkelser, at de pårørende kan 
tænkes at nære ængstelse, i videst mulige om
fang at give meddelelse til hjemmet — eller 
eventuelt til søpolitiet (Palæ 9650) — derom, 
idet man på denne måde kan undgå unødig 
ængstelse og eventuel iværksættelse af om
fangsrige eftersøgninger. Endvidere påpeges, 
at det hensigtsmæssigt, at fartøjerne er for
synet med egnet blussemateriale o. 1., som i 
givet fald kan være til uvurderlig betydning 
for eftersøgningsarbejdet. R. 

S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

Til brug for søpolitiet kan jeg oplyse følgende: 

M/B: Liggeplads: 

Ejer: Telf. 

Bopæl: 

Fartøjsbeskrivelse: 

Længde: m. Bredde: m. Dybtgående: m. BRT...: 

Brændstof: Max. beholdning: 1. Forbrug pr. time: 1. 

Motor: HK: Marchhastighed: 

Radiomodtager: Projektør o. 1.: Signalflag: 

Siddepladser: Køjepladser ..." 

Anmærkninger: >....: 
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A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

URE OG OPTIK  
»KloUhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

Tria 1440 

Øbro 7649 

% W 
Østerbrogade 36 

K I 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. 

4 HK 

Eneforhandler for 

A L B I N  
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. 

BRØDRENE HØJLAND's 
Forniklingsanstalt 

» H ø  j l a n d ' s  
gi'r 

H ø j  g l a n s «  

og Metalsliberi 

Spec.: al oppolering 
af bådbeslag smukt, 
hurtigt og billigt, — 
indhent tilbud. 

KORSGADE 49 - TELF. LUNA 953 

YACHT-S ERV IC E 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

frimærke 

S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

Ur. O. Fiitterer 

Middel grunds vej 39 

S. 

McLfra&Ud. „iHoicU" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
PRIVAT: AMAGER 2779 X 

CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

Alt Metal-Drejearbejde 
Skrue — Stævnrør m. m. 

Martin, Sundby 7119 
Strandlodsvej 61. 

Kongens 
Nytorv 6, 

København K 
Tetf. C *931< 

Afleveret til postvæsenet den 7. juli 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. TII. aing. 1699 x 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 - S. 
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Du danske sommer, jeg elsker dig, 

skønt du så ofte har sveget mig 

Sande, å så sande ord, for intet er vel mere 
svigefuld end netop den danske sommer. Og 
dog er vi danske fuldblodsoptimister og glæ
der os til 8—14 dage eller mere af hele året: 
sommerferiens herlige tid, som vi skal nyde og 

i den samle sol og friske kræfter til et helt 
langt år. 

Vi var fyldte med de lyseste forhåbninger 
med hensyn til vejrgudernes venlig stemte 
sindelag mod os, da vi en lørdag eftermiddag 
i juli startede motoren efter endnu en hastig 
gennemgang i tankerne: Er nu alle de for en 
sommerferie i motorbåd nødvendige grejer 
bragt ombord. Så kastede vi et blik ind over 

^r^cvi 

J søsterbyerne, der lå der smilende i sommer
solen på begge sider af Limfjorden. Vi fangede 
Budolfis slanke spir, skovbakketårnet, sølv
glinsende midt i al det grønne, røgen fra 
cementfabrikkerne og langt borte skimtede vi 
Vodskovs lille hvide kirke med Hammer bak
ker som baggrund, inden vi gled ind under 
broerne og tog ligesom afsked med Ålborg 
lystbådehavn. En stor sølvglinsende fugl pas
serer hen over hovederne på os og minder os 
om, at herude ligger Ålborg lufthavn. 

Vi glider langsomt fremad for at få så meget 
med af skønheden omkring os, af Limfjordens 
mange, trange løb og vide bredninger, og vi 
får glimt af idylliske landsbyer, og nu og da 
fortæller de takkede gavle, at her midt i al 
idylen ligger en herregård. På vejen passerer 
vi Nibe, en morsom gammel by, som ved 
nærmere eftersyn viser sig at have nogle her
lige toppede brosten, og siden — Løgstør. — 
Man undres, men glæder sig over den jyske 
natur; lange strækninger uden ringeste bakke 
eller højdedrag, således at det for den vej
farende ser ud på afstand, som gled vi hen 
over det bare land med båden. 

Vi kommer ind i det smalle farvand mellem 
Mors og Thy og benytter her lejligheden til 
en lille afstikker til Hanstholm, hvor de halv
færdige moler fortæller om store drømme, som 
aldrig blev til virkelighed. 

Fra Thisted sejler vi igen sydpå under Vild-
sundbroen, hvor Mors som med et spænde er 
hæftet til Thy. Syd om Mors og her fornem
mer vi et pust af Vesterhavet, for vi har ikke 
langt til Thyborøn, men i stedet foretrækker vi 
at sejle op gennem Sallingsund. Salling med 
sine mange herregårde er et et stykke af Dan
marks fedeste jord. Heroppe fra stammer alle 
Aakjærs dejlige sange, og her hælder et par 
birketræer sig over en sten, hvis inskription 
fortæller, at her midt i al herligheden ligger 
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han selv begravet. Vi får et glimt af herregår
den Krabbesholm, der nu er omdannet til høj

skole, og så dukker Skive by og havn op. Og 
vi har tid og vil benytte lejligheden til at lade 

båden ligge i havn og tage en tur ind gennem 

landet, ind over den jyske hede, eller rettere 

det, der een gang var hede, men som nu 

næsten alt sammen er opdyrket. Endnu er der 

en lille rest, Hjerl hede, der af en privatmand 

er købt og fredet, og på den måde skænket 

efterslægten, som et minde om den tid, da 

Enrico Dalgas sagde hine berømte ord: »Hvad 

udadtil tabes, skal indadtil vindes«, og selv gik 
han i spidsen i den hårde kamp, der for stedse 

gjorde genstridig lyng og jernhård ahl til godt 

velopdyrket landbrug. Her findes også navnet 

Finderup, for godt kendt fra historien til her 

yderligere at skulle uddybes. Daugbjerg med 

de gamle kalkgruber og så gennem et af de 

skønneste landskaber, Jylland har at byde på, 

gennem Dollerup bakker, forbi Hald sø, igen
nem egeskov, og så dukker Viborgs gamle 

domkirke frem. På tilbageturen gør vi en af

stikker til Hjarbæk kro, hvor vi får lejlighed 

til at smage den jyske nationalret: En gang 
stegt ål. 

Nu har vi fået et lille pust af Jylland, af den 
stolte jyske natur, som har talt til os på en 

helt anden måde end Nordsjællands blide 

bøgeskove, og da vi i båden sejler nordpå, 
forbi Trend, hvor kongeparret har fundet et 

fristed, Vidskøl kloster, Løgstør, Sebbersund 

og fremad mod vort udgangspunkt, føler vi 

det som i alle disse herlige dage, er portene 

blevet slået op for et helt eventyrland, Lim

fjordens eventyrland. Mange glæder sig over 
det, men alt for mange inden for Danmarks 

grænser kender ikke dette eventyrland. 

Reporter. 

YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

Jorden rundt med 

NORDKAPEREN 
Medlemmerne i SSF, der i medlemsbladet 

har læst guldsmed Carl Nielsens brudstykker 

af »Nordkaperen«s eventyrlige færd jorden 

rundt, har sikkert glædet sig til den dag, bogen 

herom vil udkomme, hvilket snart vil ske, idet 

Morten Korchs forlag om få måneder vil ud

sende bogen i et smukt udstyr og forsynet med 

et godt udvalg af billeder fra de mange for

skellige lande og folkeslag, som vore tre gæve 

klubkammerater har besøgt. 

Jeg har haft den glæde at læse manuskriptet 

igennem og kan sige, at medlemmerne i SSF 

har noget at glæde sig til og være stolte af, at 

vor forening og stander så smukt er blevet 

repræsenteret verden over. 

Forløbet af turen med de mange spændende 

begivenheder er skrevet på en sådan frisk og 

djærv måde, at man føler sig selv om bord og 

oplever hele turen med. 

De forskellige og kritiske episoder, vore 

kammerater koommer ud for, hvor skib og 

besætning står på spil, bliver løst på en måde, 

der uvilkårlig aftvinger beundring, selv af 

gamle, erfarne søfolk, især når man tager ski

bets størrelse i betragtning. 

De tre sejlere har set og oplevet meget på 

turen, såvel i land som om bord, og Carl Niel

sen forstår at genfortælle de mange naturskøn

heder, glæder og sorger på en enestående 

måde. 

Ved forudbestilling af bogen, hvorom der 

vil komme nærmere meddelelse, kan medlem

mer i SSF sikre sig vore tre raske klubkamme

raters dedikation, og jeg vil tilråde såvel ældre 

som yngre sejlere at sætte et særligt kryds på 

listen af de bøger, man ønsker sig. 

Det er en virkelig oplevelse om sejlads på de 

syv have- A. Bendtsen. 
lærer i navigation. 

fcAAAØVWWIAAAfWW 

Om kort tid udkommer 

JORDEN RUNDT 

MED 

NORDKAPEREN 

af Carl Nielsen 

Ca. 300 sider 
med billeder. 

Pris kr 9,75. 

Oplaget er begrænset. 
Bogen kan forudbestilles 
ved indsendelse af neden
stående kupon til Deres 
boghandler. 

Om ønskes kan sejl
sportsfolk få de tre jord-
omsejleres dedikation af 
bogen. 

Navn 

Adresse 

BRANNER & KORCHS 
FORLAG 

t/WW\A/V\AAASWWU 



S. S. F. 

KAPSEJLADS Onsdag den 15. juni 1949. 

Vindstyrke: 5—8. 

Vejret var meget uroligt med vindstyrke 5—8. Sejladserne var afviklet på en god time. 
Starterne var nogenlunde, der var et par både for tidlige over i første start. Størst var til
slutningen til første start, hvor »Bonzo« var først over, »Katja« var først i anden start. — 

Fartøj Størr. Ankomst Sejltid Respit Præmietid Præmie Point 

1. start: 

1. løb: 
Bonzo ... 6,4 19,52,08 52,08 10,15 1,02,23 1. pr. 4Y4 
May Be ... 6,7 19,51,38 52,38 11,11 1,02,49 

1. pr. 
1 

2. løb: 
Bris 5,6 19,53,14 53,14 7,32 1,00,46 1. pr. 3% 
Snipe 5,6 19,55,40 55,40 7,32 1,03,12 

1. pr. 
1 

3. løb: 
Yellow 5,2 19,59,30 59,30 5,59 1,05,29 1. pr. 3% 
Orm 5,2 19,59,45 59,45 5,59 1,05,44 

1. pr. 
1 

Orkan 5,2 
59,45 1,05,44 

1 

4. løb: 
Gertie 6,1 19,53,15 53,15 9,19 1,02,34 1. pr. 3y* 
Svallow .... 6,1 19,53,30 53,30 9,19 1,03,49 

1. pr. 
i 

5. løb: 
Agri 5,0 20,01,30 1,01,30 5,08 1,06,38 1. pr. 3V4 
Aloma 4,8 20,05,07 1,05,07 4,16 1,09,23 

1. pr. 
1 

Fidus 4,7 20,07,18 1,07,18 3,48 1,11,06 1 

6. løb: 
Skovsen .... 4,7 19,59,50 57,50 3,48 1,03,38 1. pr. 3% 
Klumpe 4,7 20,03,28 1,03,28 3,48 1,07,16 

1. pr. 
1 

7. løb: 
Aase 3,8 20,09,06 1,09,28 3,48 1,07,16 1 
Fuga 3,9 20,12,39 1,11,06 -5- 1,10 1,07,56 1. pr. 3% 
Reo 3,9 20,10,20 1,10,39 0,33 1,11,06 

1. pr. 
1 

2. start. 

8. løb: 
Fri 6,0 udgået 20 ^ 0,33 1,09,47 1 
Vivi 5,2 20,01,32 56,32 5,59 1,03,31 1. pr. 3% 

9. løb: 
Krabat 5,0 20,06,06 1,01,06 5,08 1,06,14 1 
Kent 4,7 20,06,38 1,01,38 3,48 1,05,26 1. pr. 3% 

10. løb: 
Katja 4,7 20,07,45 1,03,45 3,48 1,06,33 1. pr. 4% 
Ninon 4,7 20,10,04 1,05,04 3,48 1,08,52 

1. pr. 
1 

Brise II 4,0 20,21,38 1,16,38 0,00 1,16,38 1 

11. løb: 
Calle 3,5 19,45,48 0,45,48 1. pr. 3Y4 
Ludvig 3,5 19,48,30 0,48,50 

1. pr. 
1 

IÆ 11 £% A CII Å D O Onsdag den 22. juni 1949. 

IV II r 0 EJ LA II 0 Vindstyrke: 0-3. 

Fint stille vejr, med vindstyrke 0—3. Sejladserne blev alligevel afviklet på godt et par 
timer. Starterne var ret gode. »Bonzo« var først over linien og i anden start »Bris II«. — 

Fartøj Størr. Ankomst Sejltid Respit Præmietid Præmie Point 

1. start: 

1. løb: 
Hera 6,3 21,11,22 2,06,22 6,32 2,12,54 1 
Bonzo 6,4 20,50,44 1,45,44 6,41 1,52,25 1. pr. 4*4 

6,7 20,51,02 1,46,02 7,18 1,53,30 
1. pr. 

1 

2. løb: 
Vivi 5,3 20,55,12 1,50,12 3,48 1,54,00 1 
Fri 6,0 20,50,35 1,45,35 5,50 1,51,25 1. pr. 3y4 

Gertie 6,1 21,09,29 2,04,29 6,04 2,10,33 
1. pr. 

1 
3. løb: 

Bris 5,6 20,59,03 1,54,03 4,54 1,58,51 1. pr. 314 
Snipe 5,6 udgået 4,54 

1. pr. 
1 

4. løb: 
Orkan 5,3 21,16,55 2,11,55 3,48 2,15,43 1 

5,2 21,14,34 2,09,34 3,48 2,13,22 1 
Orm 5,2 21,09,02 2,04,02 3,48 2,07,50 1. pr. 3% 

5. løb: 
Skovser 4,7 diskvalificeret 2,20 
Klumpe .... 4,7 21,24,46 2,17,46 120 2,22,06 1. pr. 3Y4 

6. løb: 
Wixi 5,0 3,11 
Agri 5,0 21,24,45 2,19,45 3,11 2,22,56 1. pr. 3 Vi 

7. løb: 
Aloma 4,8 udgået 2,38 
Revena 5,1 21,33,18 2,28,18 3,30 2,31,48 1. pr. 3% 

8. løb: 
Fuga 3,9 udgået •+" 0,23 
Reo 3,9 udgået -+• 0,23 

2. start. 

9. løb: 
Kent 4,7 21,16,63 2,06 03 2,20 2,08,23 1 
Krabat 5,0 21,18,38 2,08,38 3,11 2,11,49 1 
Kay 5,2 21,12,17 2,02,17 3,40 2,06,05 1. pr. 3Vé 

10. løb: 
Katja 4,8 21,22,17 2,12,17 2,38 2,14,55 1. pr. 3% 
Bente 5,6 4,54 

1. pr. 

11. løb: 
Brise II 4,0 21,48,02 2,38,03 0,00 2,38,02 1. pr. 4V4 
Hanne 3,9 21,54,17 2,44,17 0,23 2,43,54 

1. pr. 
1 

12. løb: 
3,6 21,19,10 2,09,10 3Vé 

Ludvig 3,6 udgået 1 
Peder 3,6 udgået 



S. S. F. 

SØNDAGSSEJLADS Søndag den 17. juni 1949. 

Vindstyrke: 5—8. 

Vejret var godt med fin sejlvind. Vindstyrke 5—8. Tilslutningen var god, der startede 45 
både. Starterne var gode Bedste start havde »Jutta«, der gik over på 5 sekunder og vandt 
det af urmager A. Hansen (klokkemageren) udsatte stopur for bedst startende båd. — — 

Fartøj Størr. Ankomst Sejltid Respit Præmietid Præmie 

1. start: 
1. løb: 

Jutta 7,7 12,01,19 2,01,19 34,49 2,36,08 1. pr. Startpr. 
Irene IV ... 7,6 12,05,51 2,05,51 34,14 2,40,05 

pr. Startpr. 

2. løb: 
Bonzo 6,4 12,07,44 2,07,44 25,40 2,33,24 
May Be ..... 6,7 12,03,55 2,03,55 28,00 2,31,55 1. Pr. 

3. løb: 
Bris 5,6 12,10,40 2,10 40 18,52 2,29,32 1. pr. + 1 vp. 
Snipe 5,6 12,12,58 2,12,58 18,52 2,31,50 ejd. 

4. løb: 
Bon-Bon ... 5,2 12,15,45 2,15 45 14,59 2,30,44 1. Pr. 
Yellow .... 5,2 12,23,01 2,23',01 14,59 2,38,00 

Pr. 

Orkan 5,2 12,22,51 2,22,51 14,59 2,37,50 
Orm 5,2 12,16,20 2,16 20 14,59 2,31,19 2. pr. 
Musken .... 5,2 12,18,27 2,18,27 14,59 2,33,36 

pr. 

Bajads 5,2 12,26,00 2,26,00 14,59 2,40,59 
Krudt III ... 5,2 12,16,47 2,16,47 14,59 2,31,46 3. pr. 

5. løb: 
Skovsen .... 4,7 12,31,08 2,31,08 9,32 2,40,40 
Klumpe 4,7 12,30,14 2,30,14 9,32 .2,39,46 1. Pr-

6. løb: 
Mariane .... 5,4 12,30,56 2,30,56 16,55 2,47,51 
No Name... 5,6 12,24,33 2,24,33 18,52 2,43,25 
Agri 5,0 12,21,09 2,21,09 12,50 2,33,59 1. pr. 

7. løb: 
Aloma 4,8 12,28,41 2,28,41 10,42 2,39,23 1. Pr. 
Ravena 5,1 12,25,25 2,25,25 14,00 2,39,25 2. pr. 
Fidus 4,7 12,33,12 2,33,12 9,32 2,42,44 

pr. 

Hønen ..... 4,7 12,46,58 246 58 9,32 2,56,30 

2. start. 
8. løb: 

Fri 6,0 12,15,12 2,10,12 22,34 2,32,46 1. pr. V. 
Vivi 5,2 12,23,31 2,18,31 14,59 2,33,30 

pr. V. 

9. løb: 
Krabat 5,0 12,33,56 2,28,56 12,50 2,41,46 
Kay 5,2 12,27,17 2,22,17 1459 2,37,16 1. pr. 
Katja 4,7 12,37,16 2,32,16 9,32 2,41,48 

pr. 

10. løb: 
Bras 4,7 12,35,36 2,30,36 9,32 2,40,08 
Kent 4,7 12,34,42 2,29,42 9,32 2,39,14 1. Pr. 

3. start. 
11. løb: 

Dana 4,1 13,09,07 2,59,07 1,33 3,00,40 
Brise II ..... 4,0 12,59,03 2,49,03 0,00 2,49,03 1. Pr. 
Hulda 3,5 startede ikke 

Pr. 

12. løb: 
Peder 11,15,51 1,05,51 lille bane 
Ludvig , 11,14,53 1,04,53 lille bane 
Calle 11,14,30 1,04,30 lille bane 1. pr. 

13. løb: 
S. S. F. I 
Hængi ... 
Ito 

14. løb: 
Spøjt 56 
Splint 57 
Skæg 58 . 
Splejs 59 
Skarp 60 
Speed 89 
Stænk 98 
Smil 99 .. 

4,5 
4,0 
4,4 

12,48,41 
12,49,05 
12.51.57 

11.10.58 
11,15,48 
11,13,58 
11,10,56 
11,14,32 
11,14,08 
11,08,34 
11,09,01 

2,38,41 
2,39,05 
2.41.57 

1,00,58 
1,05,48 
1.03.58 
1,00,56 
1,04,32 
1,04,08 
0,58 34 
0,59;01 

7,00 
0,00 
5,38 

2,45,41 
2,39,05 
2,47,35 

lille bane 
lille bane 
lille bane 
lille bane 
lille bane 
lille bane 
lille bane 
lille bane 

1. pr. +1 vp. 

3. pr. 

1. pr. 
2. pr. 

A M A T R Y K  .  K Ø B E N H A V N  
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Det kan man ikke, tænkte du vel straks, da 
du læste dette, men ikke destomindre kender 
jeg to, der har gjort det, og i dette og de føl
gende numre af bladet vil jeg fortælle lidt om 
disse to fyres »vikingefærd« i en lille sejljolle, 
der var 12 fod lang og 5 fod bred og forsynet 
med et 9 kv.-meter latinersejl. 

De startede en tirsdag eftermiddag fra SSF's 
havn og gik syd på mod Dragør. 

I jollens agterskib, nærmere betegnet under 
agtertoften, var en masse proviant stuvet ned. 
I forskibet under et lille halvdæk var deres 
tøj og anden bagage samt 2 smalle hynder, der 
hver var ca. 2 m lange, stuvet sammen. 

Det var stuvet sådan, at toften, der var kun 
denne foruden agtertoften, var fri, så de i 
nødstilfælde kunne gribe til årerne, som altid 
lå klar i åretollene langs skibssiden. 

Midtskibs lige under essingen havde de an
bragt to redningsveste, — for alle tilfældes 
skyld. 

Omkring kl. 17 var de på højde med Dragør, 
og da vinden var nogenlunde, besluttede de 
at fortsætte til Aflandshage, som de nåede ud 
på aftenen. De gik tæt ind under land og ka
stede så ankeret ud. Roret, som var forsynet 
med et langt sværd blev trukket op og surret 
til agtertoften. 

Og så gjorde de klar til natten. Sejlet blev 
bredt ud, og ved hjælp af råen rejste de et 
telt over jollen. Madrasserne blev rullet ud på 
dørken, en i hver side, tæpperne og tandbør
sterne kom fremj og snart gled vore to venner 
ind i »Morfeus rige«, dygtig trætte, som de var. 

For der var gået et stort arbejde forud for 
starten. Jollen var bygget i løbet af et par 
måneder i fritiden. Sejlet var først skaffet til 
veje efter en større jagt byen rundt. Det var på 
det tidspunkt ikke til at opdrive nye sejl, så 
de købte et gammelt og fik det syet om. 

De sidste dage før starten var gået med at 
samle proviant, og det var ikke »småting«, de 
fik samlet. Folk, som så dem køre provianten 
ned til havnen, spurgte forbavset, om de 
skulle overvintre et eller andet sted. Det viste 
sig dog senere, at de ikke havde spor for 
meget med. 

(Fortsættes). 

Aktive: 
Købm. Viggo Bjørn Jensen, Venedigvej 2, st. 

Uden båd. 

Passive: 
Elektriker Jørgen Bjering, H. C. Lumbyes

gade 45. — Motorbåd. 
Automobilhandler Niels P. Nielsen, Sønder 

Boulevard 42. — Motorbåd. 

iWL 
O N S D A G  S  S E J L A D S E R N E  
genoptaget. 
Havneplads. 

Opmærksomheden henledes på, at i følge 
foreningens ordensreglement er det forbudt at 
sælge et fartøj i forbindelse med havnepladsen 

Ofte hænder det, at der kommer personer 
og spørger, om de kan blive medlem af for
eningen, da de har købt båd med havneplads. 
Desværre må man oplyse de nye fartøjsejere 
om, at båden ikke kan blive liggende, da der 
er mange »gamle« medlemmer, der venter på 
plads i havnen. 

Bemærk. 

Al sejlads i havnen skal ske med mindst 
mulig drivkraft, ligesom der skal udvises størst 
mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer 
og til fortøjninger. 

Ordensreglement for Sundby Sejl-Forenings lokaler 
1. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Foreningens lokaler er kun tilgængelige for foreningens medlemmer, og de ved 
dem indførte gæster. Medlemmer fra andre sejlklubber har adgang til lokalerne, 
når gyldig legitimation gives. Ethvert medlem skal på forlangende legitimere sig, 
ved at forevise medlemskort for bestyrelsesmedlemmer og restauratøren. 
Medlemmerne har ret til at opholde sig i foreningens lokaler, uden nogen pligt 
til at nyde noget. Hvad der i lokalerne forefindes af blade og tidsskrifter, står til 
medlemmernes afbenyttelse. Blade og tidsskrifter skal behandles propert og må 
ikke fjernes fra lokalerne. 
Under opholdet i lokalerne skal der altid udvises en sådan opførsel og adfærd, 
at andre tilstedeværende ikke føler sig forulempet eller generet, en eventuel 
henvendelse eller påtale fra restauratørens side skal efterkommes. 
Alt, hvad der forefindes i lokalerne af inventar o. 1. står under medlemmernes 
beskyttelse, enhver beskadigelse eller ødelæggelse, som vil medføre reparation 
eller værdiforringelse pålignes den, som har forvoldt skaden, eventuelt det med
lem som har indført samme i lokalerne, medlemmerne må ikke fjerne eller låne 
af marketenderiets fremsatte service, alt hvad der fremsættes af serveringsmate-
riale, skal behandles propert og hensynsfuldt. 
Børn, som ikke er i følge med voksne, må ikke opholde sig i foreningens lokaler. 
Hunde må ikke medtages i lokalerne. 
Enhver art af hasardspil er forbudt. 
Spytning på gulvet er forbudt. 
Medlemmer eller nogen dem pårørende, som ikke er fyldt 18 år, må ikke indtage 
spirituøse drikkevarer i foreningens lokaler. 
Ønsker nogen at fremføre klage over varerne, varernes kvalitet, varernes behand
ling eller serveringen af disse, må en sådan klage fremsendes omgående til be
styrelsen, klagen skal fremsendes skriftligt med medlems nr. og navn. 
Medlemmernes adgang til lokalerne fastsættes af generalforsamlingen, de tider, 
som fastsættes, skal overholdes, afvigelser herfra må kun ske med bestyrelsens 
tilladelse. Den daglige rengøring skal være tilendebragt før lokalerne åbnes. 
Restauratøren har pligt til at påse nærværende reglements overholdelse, ethvert 
brud på samme skal indberettes til bestyrelsen. 
Overtrædelse af nærværende reglement behandles efter foreningens love § 7. 

Junior spaltens redaktør er på ferie, 
derfor ingen meddelelser. 

f 
Til optagelse i 

V. 

Sundbq Sejl-Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

J 



København K 
Telt G* 93 lf 

Kongen« 

Nytorv 6, 

PmmtB 
«A0ER 

Samtidig afholdes 

P Å L I D E L I G H E D S L Ø B  
for motorbåde 

med start kl. 10,30. 

Søndag den 21. august 1949 kl. 10 

Luhhet sejlads 
på en 10 mils trekantet bane Se endvidere programmet i klubhuset, 
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CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
PRIVAT: AMAGER 2779 X 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

FREYTAG SEJL  
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

URE OG OPTIK  
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

Afleveret til postvæsenet den 5. august 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Mafraim „Mads" 

Tria 1440 

Øbro 7649 

Eneforhandler for 

A L B I N  
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R I T  A N  N  I A «  
direkte omstyrbar. 

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

Østerbrogade 36 

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. 



SEPTEMBER 1949 
ÅRGANG - NR. 9 

:v:*S533 

SEJL OG SKRUE 
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BREV frA t>cv» soVMnicv 

Bier flyver summende fra blomst til blomst> 

ivrige efter at samle forråd. Det gyldne korn 
duver for vinden, inden det falder for selv
binderens skarpe smeld. Hestene knejser så 
sejrsstolte, hver gang et hjørne rundes På 
naboens mark er man ved at køre høsten i 
lade. Bag høje, skærmende pile står de bug
nende frugttræer og slikker augustdagenes 
solskin. Ællingerne snadrer i gadekæret. Mis 
kommer på bløde listesokker efter en spurv, 
eller måske det er en markmus, den har fået 
øje på. Vejrhanen på den lille, hvidkalkede 
kirke flytter uroligt på sig — måske er der 
uro i luften — hvad ikke sjældent sker i den 
ellers så lune danske sommer. 

Goddaw — lyder det fra højre og venstre; 
her på Femø, som på de andre småøer, mødes 
den fremmede af en velment hilsen, som dog 
ofte efterfølges af et nærmere ransagende blik. 

På molen står en enlig fisker og ordner kro
ge. Pudsigt, men det er den eneste fisker, der 
har vist sig på havnen i de forløbne dage, 
måske han er den eneste Men han er til gen
gæld så typisk for befolkningen hernede. Den 
ro og tryghed, der præger hans arbejde, kræ
ver en indre balance, som er fjern for den 
nervøse forjagede bybefolkning af i dag. 

Livet på havnen har en egen tiltrækning. 
Småskuderne kommer og sejler igen, intet øje
blik får man indtryk af, hvor livsnødvendig 
disse småskibes fragt er for øens befolkning. 

Anderledes er det med lystsejlerne, de kom
mer »flyvende«, fortøjer, runder havneterræ
net, henter vand og tændstikker, og så tilkøjs, 
op kl. 4 og af sted, som om det gælder liv 
og lemmer. Man forundres over denne form 
for ferietur. Selvfølgelig er det sejlsportsfolk, 

og rart er det at ligge og »pløje vandet tyndt«, 
og dog, er det nu det? Mon ikke jaget skyldes 
at man ikke vil stå tilbage for de øvrige med
lemmer hjemme i sejlforeningen, hvad de til
bagelagte sømil angår, og så_ pyt med, hvor 
meget man får at se. 

Ved at iagttage sejlernes færden, opdager 
man også, at tendensen går i retning af »hvile
ferien«. Tydeligst ser man det vist på kurven 
over nybygninger. Den over alt dominerende 
folkebåd har lagt sig i spidsen. Sejlerne øn
sker »komfort« til hustru og børn, søen er 
atter på vej til at blive et sted, hvor man slap
per af og hviler sig. 

I modsætning til andre småhavne træffer 
man ingen snakkesalige her, men på øens 
gæstgiveri har til gengæld, såvel den tavse iagt
tager som den mere snaksomme byboer mulig
hed for at tilbringe nogle hyggelige og for
nøjelige timer. Man kan her lære den glæde, 
det er, at omgås andre mennesker, kun for 
omgangens skyld, og ikke hverken for festens 
skyld eller bare for at slå tiden ihjel. 

Tilsyneladende er befolkningen ikke stærkt 
missions. Det er altså ikke det, der er årsa
gen til, at der nydes meget lidt øl og spiritus. 
Derfor er det ikke krostemning og dermed 
hørende storpralen, man træffer. En aften hol
der frugtavlerne møde her, en anden social
demokratisk forening. Trods den store forskel 
i økonomiske kår, der præger medlemmerne 
i disse foreninger, er samtaleemnerne stort set 
de samme blot ud fra lidt andre synsvinkler. 

Lørdag aften er der bal, som ikke adskiller 
sig stort fra byernes foreningsballer, bortset 
fra, at medlemmerne her flittigt giver møde. 

Frugtplantagerne er efterhånden ved at for
trænge landbruget helt, måske skyldes det de 
store priser, man under og efter krigen op
nåede for dansk frugt Man undres over, at 
disse priser holder, eftersom produktionen på 
grund af de stadig større arealer, som udlæg
ges til plantager, stiger betydeligt for hvert 
år, samtidig med, at man må påregne import 
af udenlandsk frugt. 

I Hobro og Ebeltoft har man en trommesla
ger til at publicere nyheder. Her på Femø er 
der store, sorte tavler uden for købmands
butikkerne, hvor sidste lokalt nyt bliver skre
vet, såsom: Lægen er bortrejst mandag og 
tirsdag. 1. klasse møder i skolen den 16 ds. 
Frugtbåden laster frugt til København lørdag 
og fremdeles hver lørdag o. s. v. 

Efter turene rundt på øen gør det altid godt 
med et forfriskende bad, hvad man også kan 
få Ved siden af havnen findes den herligste 
badestrand med miniature klitter og al det 
friske vand man kan ønske sig. 

Ankeret er taget. Vi glider ud af havnen. 
Huen svinges til et sidste farvel, dels til øen 
og dels til posten, som har bistået os ved plan
læggelsen af vore traveture. 

Målet er nu Bandholm, som ligger godt 
gemt i den inderste flig af Smålandshavet. Vi 
har regnet med IVi times sejlads, da vi skal 
følge sejlløbene meget nøje Vandet er blik
stille, luften dirrer af varme. Vi kommer på 
vor færd op under Fejø, der med sin idylliske 
havn tiltrækker sejlerne, som en magnet træk
ker jern. 

Turen går videre, og om alt går vel mødes 
vi igen i Bandholm. R. 
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MEDDELELSER 
Kassererens kontortid: 

1. oktober til 1. april: 1 søndag i hver må
ned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fredag kl. 
19,00—20,00 Højdevej 39, 3., tlf. SU 5673. 

Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalinger 
bedes medlems nr. opgivet. 

Kontingent er for: 

A-medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal + kr. 5,00 
i ekstrakontingent i april og oktober. 

B-medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal + kr. 5,00 
i ekstrakontingent i april og oktober. 

Passive B-medlemmer kr. 4,00 pr. kvartal. 
Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

Adresser: 

Formand: H. Bay, Emdrupvej 60, NV 
Næstformand: Erik Nilsson, Milanovej 25, 

1. sal, tlf. SU 4381. 
Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, Ka

strupvej 151, 1. sal, tlf .SU 2351 u. 

Spidsgattersejladserne. 

Atter i år afholdes de raske og sportslige 
spidsgattersejladser. Den 11. september lyder 
startskudet, og vi venter spændt på resulta
terne. 

løvrigt vil de enkelte spidsgatter-sejlere få 
direkte henvendelse, for så vidt deres adres
ser er udvalget for sejladserne bekendt. 

ATTER ENGANG! 

Stadig kan man træffe hunde i klubhuset. 
Det ER forbudt at medtage eller indlade hun
de i lokalerne ,og selvfølgelig må restauratø
rens hund heller ikke færdes inden døre. 

Havneplads. 

Opmærksomheden henledes på, at i følge 
foreningens ordensreglement er det forbudt at 
sælge et fartøj i forbindelse med havnepladsen 

Ofte hænder det, at der kommer personer 
og spørger, om de kan blive medlem af for
eningen, da de har købt båd med havneplads 
Desværre må man oplyse de nye fartøjsejere 
om, at baden ikke kan blive liggende, da der 
er mange »gamle« medlemmer, der venter på 
plads i havnen. 

Nordre port. 

Da foreningens kasse ikke kan bære flere 
reparationsomkostninger på den nordre port, 
vil den herefter være lukket, og kun blive 
åbnet af pladsmanden i særlige tilfælde. 

joller og pramme. 

Inden 15. oktober skal alle joller og pram
me være påmalet ejernes medlemsnummer, 
ellers vil disse blive landsat og opbevaret for 
ejerens regning og risiko. 

Stor kapsejlads-dag 
13 københavnske 
sejlklubbers fælles-
kapsejlads ud for 
Dragør med deltagelse 
af 187 fartøjer 

Mon ikke det er den største kapsejlads, der 
nogensinde er afholdt herhjemme, spurgte 
mange af de hundrede af tilskuere, der fra 
molerne i Dragør havn fulgte de spændende 
sejladser. 

Der blev sejlet over to baner. De større 
både sejlede over en ti sømils trekantbane, 
mens de mindre fartøjer, piratjoller, sniper, 
juniorbåde og enkelte andre sejlede over en 
tre sømils trekantbane to gange. 

Det mest imponerende syn var da de 30 
dragebåde gik over startlinien på få sekunder. 

Efter at samtlige sejlere havde passeret dom
merskibet, fandt præmieuddelingen sted på 
Dragør Strandhotel. 

Blandt søndagens vindere bemærker man 
flere Sundby-sejlere. 

1. løb: Sirocco, A. Forss, Linhamn. 2. løb: 
Maly b Børge Petersen, nr 2. Bonzo. 3. løb: 
Sindbad, Harry Holm, nr. 2. Fortuna, A. 
Eisenhardt. 4. løb: Maid, Axel Theisen, nr. 2. 
No name, H. C Jensen. 5. løb: (nordiske 
krydsere)b Maj-Britt, Axel Holm, nr. 2. Brian 
7, V. A. Olsen, nr. 3. Cap III, Chr. Nielsen. 
6. løb: (vikingbåde): Karin, Tage Peetz, nr. 2 
Bjarne, Aage Hempel 7. løb: (W-både): Get 
away, O. Aistran, nr. 2. Tumleren, Wilh. 
Wieder, nr. 3 Snipe, E. Rasmussen. 8. løb: 

(5-metere): Colibri, A. Laurin, Malmo, nr. 2. 
Seabird, H. G. Asther, Malmo. 9. løb a: (dra
ger): Snude, Wm. E. Berntsen, nr. 2. Bon bon, 
J Høegh, nr 3. Top hat, Preben Hagen, nr. 4. 
Krudt III, S. A. Bendtsen. 9. løb b: Yellow, 
Simonsen 10. løb: (måger): Anur, Kaj Han
sen, nr. 2. Solo, Vestersøe. 11. løb: (folke-
både): Ha ha, Palle Maag, nr. 2. Senior, Bruno 
Frederiksen. 12. løb: Grethe, E. Petersen. 13. 
løb: Agri, Helmuth Petersen. 14 løb: Fidus, 
Svendsen. 15. løb: Vivi, Leif Kruuse Olsen, 

Leif Olsens »Vivi«. 

Sejrbo og Jensens 45 kvadratmeter. 

nr. 2. Fri, Sejerbo og Jensen 16. løb: Bras, 
Preben Poulsen nr. 2. Glory, M. S. J. Hansen. 
17 løb: Hængi, Andreas Hansen. 18. løb: 

1 Achla, V Petersen, nr. 2. Katja, Carl Ørvald. 
19. løb: S.S.F. I, SSF Poul Laarsen. 20. løb: 
Frem I, Frem II (sejlklubben Frems øvelses-
både) 

1 Lille bane: 1. løb: (piratjoller): Jaco, Jacob 
Engelbredt, nr. 2. Snip, Erna Wieder, nr. 3. 
Jim, Egon Rasmussen, nr 4. Snap, Rudolf 
Wieder nr. 5. Oui oui, B. Thomasen. 2. lob: 
(sniper): Kuling, Skovshoved sejlklub, Flem
ming Kjær, nr 2. Fnug, Arnold Nielsen, nr. 
3. Orkan, Skovshoved sejlklub. På anden 
baneomgang kæntrede Orkan, besætningen 
entrede ud på kølen og rettede jollen op. Et 
halvt minut efter var bzden atter i fart. 3. løb: 
Rumba, G Bergkvist, Limhamn, nr. 2. Nixe, 
Joh. Clementson, Linhamn. 4. løb: Go on, 
Hans Jarvø. 5. løb: (juniorbzde): Catri, KDY, 
Niels Marcussen, nr 2. Hulda, Inger Bønne
land, nr. 3. Halvtreds, KDY, Erik Sie, nr. 4. 
To svaler, KDY, Hans Marcussen. 6 løb: 
Øst, H. A. Andersen. 7. løb: Bente II, Einar 
Nielsen, nr. 2. Puk, S. M. Christiansen. 8. løb: 
Sus, Jørgen Andersen nr. 2. Lisbeth, John 
Hansen. 
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Sæsonens sidste sejlads afholdes søndag d. 18. september 

kl. 10. Sejladsen går rundt om Drogdens Fyr. 

Kl. 10.30 pålidelighedsløb for motorbåde. 

Præmieuddeling om aftenen kl. 19. 

] un iOR -tycdtefr 

JUniORER 
til ILâ eitodh 

»Peder«. 

Men en overraskelse indtraf alligevel, idet 
»Peder«, som blev sejlet af Åge, kom før over 
mållinien end »Calle« som blev sejlet af Hol
ger, men måske grunden til dette skyldtes den 
chancesejlads, der opstod på grund af vejret. 

Den næste kapsejlads, der blev sejlet, var 
ved den svenske kyst. Her gik det heller ikke 
så godt, så derfor vil vi ikke nævne nogle 
resultater. 

Til slut var der kapsejladsen ved Dragør. 

Her gik det noget bedre, men ikke godt nok. 

Fra S.S.F. deltog følgende juniorbåde: 
»Hulda«, »Nymfe«, »Calle«, »Peder« og 
»Ludvig«. »Hulda« blev nr 2, »Nymfe« nr. 5, 
»Ludvig« nr 10. »Peder og »Calle« kom først 
senere. 

Ole Andersen, Niirnberggade 28, 2. 

Juniorbådene har i juli og august måned 
deltaget i tre søndagskapsejladser her i Øre
sund. 

Først var der kapsejladsen ved Tårbæk, her 
gik det ikke så godt, idet S.S.F.s juniorbåde 
var blandt de sidste, der gik over mållinien. 

F E R I E  
i en  jo l l e  

S T E V N S  F O R U D E  

Vore to venner strøg sejlet og roede ind til 
strandkanten Her smøgede den ene bukserne 
op og vadede i land med spritapparat og mad
kurv. 

Kort efter var en herlig flæskeæggekage 
færdig> og den blev bragt om bord og nydt 
med stor velbehag. 

Store truende skyer begyndte at vælte frem 
fra nord, og vinden tiltog i styrke. Ved 20-
tiden tørnede de to ind i håbet om, at den 
kommende dag ville bringe bedring i vejret. 

Men det gik anderledes. Vinden tiltog sta
dig, og regnen begyndte at sile ned. I jollen 
strakte man sig på madrasserne og sov fra det 
hele til langt op ad formiddagen. 

Efter frokost stilnede regnen lidt af Dren
gene benyttede straks lejligheden og vadede 
i land og gik på opdagelse i den store bøge
skov, som har givet stedet navn. 

Det er en meget stor og smuk skov, som 
hører til godset Gjorslev, ikke langt derfra. 
Under de store ældgamle træer så de flokke 
af græssende dådyr, der dog pilede af mellem 
træerne, såsnart de fik øje på de fremmede. 

Ladepladsen, som Bøgeskovs officielle navn 
er, består af 10—15 huse omgivet af store 
frugtplantager og marker med grønsager. 

Ud på aftenen brød stormen løs, og dren
gene besluttede at tage jollen på land. De bar 
først al bagagen ind, og derpå trak de jollen 
et godt stykke ind på sandstranden. 

(Fortsættes). 

I sidste nummer af bladet begyndte vi 
en beretning om to juniorers ferie i 
en lille sejljolle. De startede fra Sund
by havn og var nået til Aflandshage, 
da vi sluttede sidste gang. 

Natten gav regn men ved daggry klarede 
det op. Vinden var fin, og efter et solidt mor
genmåltid gjorde de klart skib og stak til søs 

Da de var fri af Aflandshage, sattes kursen 
efter radiomasterne i Herstedvester, og da de 
fandt, at de var tilstrækkelig langt inde under 
land, sattes kursen syd over. 

I løbet af formiddagen tog vinden til fra 
nordvest, og drengene besluttede at benytte 
chancen til inden aften at nå Stevns, hvorfor 
roret endnu en gang blev lagt om, så stævnen 
pegede lige mod klinten. 

Det blev en fin tur over Køge bugt. Når 
lige undtages, at vinden en kort periode lagde 
sig, og at »Neptun« krævede sit offer — i 
den sædvanlige form — kastet ud over skibs
siden. 

Efter 8 timers sejlads nåede de ind til 
kysten på nordsiden af Stevns. »Havnelod
sen« oplyste, at der ikke fandtes havn før 
Rødvig, så de sejlede ind bag bølgebryderen 
ved Bøgeskov. 

Dette lille åndehul på Stevns' ellers så stejle 
kyst er vist ganske ukendt for de fleste sejlere, 
og det er synd — både for sejlerne og for 
Bøgeskov. 
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K A P S E J L A D S E R  
Onsdag den 18. maj 1949. 
Vindstyrke: 0--3. 

Sæsonens første sejlads. Vejret var me
get stille den første halvdel af sejladsen, 
de fleste opgav, men fire både fuldførte 
og var alle hjemme inden kl. 22. — 
Bonzo var først over i første start, og 
Kent i anden start. 
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1. start: 

1. løb: 
May Bee 6,7 udgået 1 
Bonzo 6,4 udgået 2 

2. løb: 
Bris 5,5 udgået 
Snipe 5,5 2,36,45 2,41,25 1. pr. 3% 

3. løb: 
Aloma 4,8 2,41,16 2,43,54 1 
Orkan 5,2 udgået 1 
Agri 5,0 2,38,45 2,41,56 1. pr. 3% 

4. løb: 
Rosalil 5,1 udgået 1 
Ravena 5,1 udgået 1 
Fuga 3,9 2,50,04 2,49,41 1. pr. 3 Y* 
Reo 3,9 udgået 1 

2. start: 

5. løb: 
Klumpe udgået 1 
Skovser udgået 1 

6. løb: 
Fri udgået 1 

7. løb: 
Kent 4,7 udgået 2 
Ninon 4,7 udgået 1 
Hæng i 4,0 udgået 1 

8. løb: 
Dana 3,5 udgået 1 
Hulda 4,1 udgået 

Ordinær halvårl ig 

generalforsamling 
afholdes 

mandag den 24. oktober 1949 

kl.  19 pr.  

Onsdag den 25. maj 1949. 
Vindstyrke: 3—5. 

Vejret var hårdt. 11 både var tilmeldte, 
men der startede kun syv. Sejladsen var 
afviklet på IV2 time. Gertie var først 
over i starten. 
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1. løb: 
Bonzo 6,4 
May Bee 6,7 

2. løb: 
Gertie 6,1 0,52,26 0,59,53 1. pr. i Vi 
Fri 5,9 0,54,07 1,00,57 1 

3. løb: 
Agri 5,0 1,02,05 1,06,03 1. pr. 3% 
Aloma 4,8 1,03,10 1,06,26 1 

4. løb: 
Orm 
Orkan 

5. løb: 
Ninon 4,7 1,02,25 1,05,17 1 
Skovser 4,6 0,59,40 1,02,09 1. pr. 3 Vi 
Brise II 4,0 1,17,03 1,17,03 1 

Onsdag den 29. juni 1949. 
Vindstyrke: 0--3. 

Vejret var stille. 13 både startede men 
de sidste var 30 minutter om at komme 
over startlinien. Skovser kom først over. 
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Orm 5,2 1,57,06 2,01,11 1. pr. 3% 
Orkan 5,2 2,09,14 2,13,19 1 
Yellow 5,2 2,06,46 2,10,51 1 
2. løb: 
Vixi 5,0 udgået 
Agri 5,0 1,56,46 2,00,11 1. pr. 3V4 
Aloma 4,8 2,16,55 2,19,45 1 

3. løb: 
Klumpe 4,7 2,44,17 2,46,47 1 
Skovser 4,7 2,37,15 2,39,45 1. pr. 4V4 

4. løb: 
Fri 6,0 1,39,06 1,45,21 1 
May Bee 6,4 1,33,30 1,40,40 1. pr. 3y± 

5. løb: 
Brise II 4,0 ikke startet 
Kent 4,7 2,33,10 2,35,40 1 
Katje 4,8 2,30,50 2,33,40 1. pr. 3V4 
6. løb: 
Bris 5,6 1,53,55 1,58,10 1 
Snipe 5,6 1,43,50 1,49,05 1 pr. 3 y4 

Onsdag den 3. august 1949. 
Vindstyrke: over 8. 

Vejret var meget hårdt med vindstyrke 
over 8, men sejladsen forløb godt, uden 
noget uheld. Yellow var først over i 
starten 

1. løb: 
Hera 6,1 
Svallow 6,1 
Bris 5,6 

0,50,42 
0,56,25 
1,01,19 

1,13,32 
1,11,15 
1,13,14 

1. pr. 
1 

31/4 
1 

2. løb: 
No name 
Agri 

3. løb: 
Orm 
Orkan 
Yellow 

4. løb: 
Klumpe 
Katje 
Fidus 

5,6 
5,0 

ikke startet 
ikke startet 

5,2 1,01,50 1,11,35 1 
5,2 1,03,26 1,13,01 1 
5,2 1,01,48 1,11,23 1. pr. 4% 

4,7 1,06,41 1,12,46 1. pr. 3% 
4,7 1,20,10 1,26,15 1 
4,6 ikke startet 

Båckviken havn er nu også åben for danske 
lystsejlere. Hermed er ialt 9 svenske sundhav
ne åbne: Molle, Hålsingborg) Viken, Ålabo-
darne, Kyrkbacken, Båckviken, Landskrona, 
Barsebåck og Malmo. 
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Søndapkapsej lads 
Trods det overskyede vejr var der alligevel 

mødt 34 fartøjer til en rask dyst, hvor den 
friske vind (styrke 5—8) bød på mange mulig
heder 

Klokkemageren Andreas Hansen havde ud
sat et stopur for bedst startede båd. 1. start 
»Jutta« over 4 sekunder efter. 2. start »Fri« 
over 4 sekunder efter 3. start »Nymfe« over 
2 sekunder efter. »Nymfe« fik hermed den 
eftertragtede præmie. 

1. start var pænt samlet, men ved passage 
af sejlløbet skilte den »lille bornholmer« 
feltet. 

1. start: 1. løb: 
løb: No name. 4 
6. løb: Bambi 

Vinderliste. 

»Gertie. 2. løb: May-Be 3. 
løb: Ravena. 5. løb: Orkan. 

Vandrepræmien gik til May-Be. 

2. start: 7 løb: Vivi. 8. løb: Eio. 9. løb: 
Kent. Vivi fik vandrepræmien til ejendom. 

3. start: 10. løb: Ninon. 11. løb: Ito. 12. løb: 
Hulda. 13. løb: Peder. 14. løb: Klør. 

Vandrepræmien gik til Ninon. 

Motorbådspålidelighedsløbet udgik grundet 
manglende tilslutning. 

38 kvadratmeteren »Eio«. 

L U D R E  

x R O Q E N  

Jeg ved ikke, om det skyldes, at skiltene 
med formaningen »Sejl langsamt gennem hav
nen« er næste ulæselige, eller det er fordi visse 
af d'herrer motorbådsejere endnu ikke er 
blevet klar over, hvilken gene de forvolder 
de øvrige bådejere; men nok er det, at alt for 
mange motorbåde stadig »stryger« gennem 
havnen efterladende et kølvand, der får de 
øvrige både til at gynge og vippe. 

Det lyder utroligt, men det er sandt, at der 
stadig er medlemmer, der kaster deres affald 
på havnepladsen eller i havnebassinet. 

Det er ikke alene forbudt, men også en 
sådan mangel på hensyntagen til andre, at der 
burde skrides meget kraftigt ind fra havneud
valgets side. »SØS« 

»Bris«. 

WWMWWVVWMMVV 

Om kort tid udkommer 

JORDEN RUNDT 

MED 

NORDKAPEREN 

af Carl Nielsen 

Ca. 300 sider 
med billeder. 

Pris kr. 9,75. 

Oplaget er begrænset. 
Bogen kan forudbestilles 
ved indsendelse af neden
stående kupon til Deres 
boghandler. 

Om ønskes kan sejl
sportsfolk få de tre jord-
omsejleres dedikation af 
bogen. 

Navn 

Adresse 

BRANNER & KORCHS 
FORLAG 

<*AAAAAAAAAAAAA#tA# 
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Til optagelse i 

Sundby Sej l -Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

V. 
Aktive: 

Automekaniker Poul Ch Jørgensen, Hessens. 
gade 17 A. — Uden båd. 

Typograf Ib Willumsen, Ulvefodvej 3 
Kutter »Laida«. 

Assistent Johan Gerh. Hansen, Brobergsgade 
7. — Motorbåd »Irmi«. 

Fuldmægtig Kay Leo Jensen, Øresundsvej 124. 
Uden båd. 

Glarmestersvend Ib Schultz, Vermlandsgade 
82, st. — Uden båd 

Skibstømrer Hans. Chr. Vanggaard, Andreas 
Bjørnsgade 22. — Motorbåd u. bygn. 

Repræsentant Peer Holm Larsen, Langebro
gade 19. — Kutter »Lænser« 

Børge Rich. Jørgensen, Halgreensgade 2, 2. 
Motorbåd »Sven«. 

Litotrykkerlærling Kurt Leo Nielsen, Syriens-
vej 26. — Motorbåd »Smuen«. 

Maskinarbejder Jørgen Gotthelf, c/o Christi
ansen, Vintergækvej 8. — Uden båd 

Postbud Kay Nielsen Jørgen Lass, Herluf 
Trollesgade 12. — Uden båd. 

Junior: 

Lilli Bjerregaard Hansen, Cumberlandsg. 18. 
Sven Erik Hansen, Amagerbrogade 133, 3. 

Passive B.: 
Telegrafist Poul Otto Børge Hansen, Peder 

Lykkesvej 12 2 — Kutter »Johanne«. 

(Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstillet bestyrelsen senest 14 dage 
efter offentliggørelsen). 

NB! Ifølge foreningens love skal aktive med
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

MILANOVEJ 25 
S U N D B Y  4 3 8  1 

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
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. 

4 HK 

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. 

V 
W Mfwmtt 

(L 
f 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

AMAGER'Bé ©TRYKKERI HALLANDSOADE TLF. AMAGER 

Tria 1440 

Øbro 7649 

§ 1 

Østerbrogade 36 

Wlafyadfo „lHadi" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

m a l e r u d s a l g e t  
PRIVAT: AMAGER 2779 X 

CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

URE og OPTIK 
»Klokkemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

København K 
Telf. C. *931f 

Kongens 
Nytorv 6, 

Afleveret til postvæsenet den 6. sept. 1949. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Ansvarhavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, Hveensvej 1,1. Tlf. amg. 1699 x 
Ekspedition: E. Nilsson, Milanovej 25, sundby 4381 

Annoncer: A. Petersen, Viktoriagade 23, 4. V. 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S 



\ STIFTELSESFEST 

OKTOBER 1949 
8. ÅRGANG .  NR. 10 

( EKSTRA-NUMMER ) 

/ •> 

<^4 i* tavu vuj| bssl 

FREDAG DEN 28. OKTOBER 1949 KL. 19,30 PRÆCIS 

i Amager selskabslokaler — Markmandsgade 11 

Broget Qabaret̂  
under medvirken af skuespiller PETER KITTER 

samt FRANDSEN-TRIOEN 
L i s b e t h  F r a n d s e n  

J ø r g e n  H a n s e n  

P o u l  R e i n  a u  

i et strålende muntert program 

omfattende sketches, viser og sange, causerier 
og parodier, musikalske show-numre m. m. 

GAMBYS KENDTE ORKESTER spiller til DANS Billetter: KRONER 2,50 

Husk  GENERALFORSAMLINGEN 
M A N D A G  D E N  2  4 .  O K T O B E R  1 9 4 9  K L .  1 9  P R Æ C I S  

I AMAGER SELSKABSLOKALER — MARKMANDSGADE 11. 

S e  d a g s o r d e n e n  i  d e t  o r d i n æ r e  o k t o b e r n u m m e r .  

A M A G E R  B O G T R Y K K E R I .  H A L L A N D S G A D E  1 1  
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OKTOBER 1949 
8. ÅRGANG . NR. 10 

• y , 

SEJL OG SKRUE 
M E D L E M S B L A D  F O R  S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

J 

Ordinær halvårlig 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  
afholdes 

mandag den 24. oktober 1949 kl. 19 pr. 

i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11 

D A G S O R D E N :  

1. Valg af dirigent. 
2. a) protokol — b) beretning. 
3. Lovændringsforslag. 
4. Andre forslag. 
5. Valg. 
6. Eventuelt. 

Følgende poster er på valg: 

a) Formanden H. Bay. 
b) Formanden for kapsejladsudvalget Alf Andersen. 
c) 3 repræsentanter: Ejnar Nilsson, Arne Johannesen og 

W. Tanggaard Rasmussen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest den 16. oktober, efter hvilken dato 
indkomne forslag vil blive opslået i klubhuset. 

Bestyrelsen. 

FREDAG DEN 

Aftenunderholdning 

og BAL 

l OKTOBER KL. 19,30 PR. 

AMAGER SELSKABSLOKALER, 
MARKMANDSGADE 11. 

Bestyrelsen arbejder fremdeles med 

byggesagen. Når planerne engang er 

færdige og tiden moden, forelægges 

projektet for generalforsamlingen ind

til da gælder det om at oparbejde en 

kapital, der er den nødvendige forud

sætning, for at byggeriet kan realiseres. 

DERFOR KØB NU OG DA ET 

B Y G G E F O N D S M Æ R K E  

Navigationskursus 
begynder tirsdag den 5. 
oktober kl. 19 paa Sund
park skolen, Wittenbergg. 
Man håber, medlemmerne 
vil benytte sig af dette 
kursus, som igen i år ledes 
af foreningens dygtige og 
afholdte lærer i navigation 
A. Bendtsen. 

Bestyrelsen. 
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F E R I E  
i en  jo l l e  

P Å  S T E V N S  

Så fortsætter vi beretningen om vore 
to juniores ferie i en sejljolle. De er 
nået til Bøgeskov på Stevns, hvor de 
har taget jollen på land på grund af 
storm 

Næste morgen var vejret bedre. Stormen 
havde lagt sig, og solen skinnede. Efter mor
genmåltidet tømte drengene jollen, og gav 
den så en ordentlig overhaling både indvendig 
og udvendig. 

De undrede sig over, at jollen var så snav
set i bunden og omkring vandlinjen, men ved 
nærmere eftertanke blev de enige om at det 
selvfølgelig stammede fra havnen hjemme i 
Sundby. 

Der er ganske vist affaldsbøtter rundt om i 
havnen, men hvem går måske op til 100 meter 
for at blive af med sit affald når man blot kan 
kaste det ud over skibssiden og ned i havne
bassinet — og hvad, naboen siger jo ikke 
noget, — han gør det samme. At resultatet 
bliver, at man en eller to gange i løbet af 
sommeren må have båden på bedding for at 
skure og skrubbe den ren,, er der ingen der 
tænker på, — og det i rationaliseringens tids
alder!! 

Hen på eftermiddagen strålede jollen som 
en nyslået skilling. Den havde fået lak over 
det hele og en gang mønje i bunden, og det 
var ikke helt uden grund, at drengene med 
stolthed betragtede deres værk. Selv fiskerne 
på stranden beundrede jollen og udtalte deres 
tilfredshed med drengenes arbejde, og så er 
det godt. 

SEJLERSKOLEN 
Junior, hvorfor møder du ikke på sejler

skolen? Der er alt for mange, der forsømmer 
(ca. 60). Du er da ikke iblandt — vel? 

Bestyrelsen. 

Kammeratskabspokalen. 

Vi havde flere gange spurgt hr. Jørgensen 
om vi ikke måtte deltage i sejladserne om 
kammeratskabspokalen 1949 men hvad grun
den til, at der ikke blev gjort mere ud af det, 
ved jeg ikke Tilsidst (en uge før sejladserne 
skulle stå på) tog vi alligevel mod til for sid
ste gang at spørge. Dennegang gik det bedre, 
men så var der et andet problem, der trykkede, 
nemlig, hvem skulle sejle? Dette blev dog 

Så pakkede drengene malerbøtter og pens
ler sammen og gik en tur op i skoven, hvor 
de samlede tørre kviste og grene, idet de ville 
lave aftensmaden over bål for at prøve om det 
gik hurtigere end med spritapparatet. Men de 
fortrød hurtigt forsøget, for det tog dobbelt 
så lang tid at få maden færdig. 

Efter middagen vaskede de op og ryddede 
resterne af bålet af vejen, eller som det hedder 
på sømandssproget: efter skafning klarede de 
op overalt. 

Da det tegnede til at blive en dejlig aften, 
stille og lun, besluttede drengene at trave en 
tur langs klinten. Og de fortrød det ikke. 
Stående på en lille sti øverst oppe på Stevns 
med udsigt over Køge-bugt, så de solen for
svinde ned bag Sjællands kyst. Det var en 
solnedgang så pragtfuld, som vi kun sjældent 
oplever den. Efter at den sidste stump af den 
gloende kugle var forsvundet, begav drengene 
sig tilbage på stranden. 

Lakken havde sat sig, så de gjorde hurtigt 
klar til natten og tørnede ind. 

(Fortsættes). 

afgjort ved en lodtrækning, og der var jeg så 
heldig selv at blive trukket sammen med 
Svend Malm og Jørgen Hillers. Nu da jeg 
selv deltog i sejladserne, vil jeg her skrive 
lidt om dem: Om formiddagen kl. 10 gik 1. 
start, men da det flovede fuldstændigt af, 
måtte der afbrydes midt under sejladsen, det 
vil sigef der var to både, der fuldførte, og af 
dem blev vi selv nr. 1, men det talte jo ikke 
noget. Alle bådene blev dereftre slæbt ind til 
Skovshoved havn, hvor der oppe i klubhuset 
blev serveret varm mad. Kl. 15 kom der luft 
igen og endelig kunne vi starte. Ved lodtræk
ningen om bådene blev det sådan, at vi i 1. 
start skulle sejle J. 80, i 2. start J. 54 og i 3. 
start J. 51. Med disse både fik vi en placering 

I på henholdsvis en 2., en 3. og en 5. plads, der 
gav 29 point, og da 29 point var det højeste, 
vil det sige, at vi havde vundet pokalen 

En flov historie var det ved præmieuddelin
gen, da der ikke var nogen repræsentant for 
S.S.F. til at modtage pokalen. Nu er pokalen 
hentet, og vi venter kun på, at den vil blive 
stillet op et stedj så alle medlemmerne kan få 
lejlighed til at se den. 

Fortøjningerne. 
Det har i sommer været galt med junior

bådenes fortøjninger, da de flere gange er 
blevet skåret over af nogle motorbådes skruer, 
men hver gang har vi fundet resterne igen, så 
vi kunne lappe dem sammen. Sidst de blev 
skåret over, var de ikke lette at finde, og der 
gik et lille stykke tid, førend de kom i orden, 
men nu må vi håbe, at vore fortøjninger kan 
være i fred resten af året. Det skulle jo nødig 
være sådan, at vi nu her i efterårsstormenes 
tid skulle risikere, at bådene skulle ligge og 
gnave på broen, så både skib og bro går i 
stykker. 

Vinterkursus. 
Derefter må jeg gøre de juniores, som i 

vinter skal gå på tovværks- og navigations-
kursus, opmærksom på, at nu er det tiden til 
at melde sig, da begge kursus begynder her 
først i oktober. 

Navigationskursus begynder tirsdag den 4. 
oktober kl. 19. — Tovværkskursus begynder 
onsdag den 5 oktober kl. 19. — Begge kursus 
afholdes på sundpark skole, Wittenberggade. 

Skulle nogen have nogle forslag bedes de 
venligst sendt til juniorspaltens redaktør 

Ole Andersen, Nyrnberggade 28, 2. 

Eleverne skal stille søndag den 9. oktober 
kl. 9 og være behjælpelig med optagningen 
af øvelsesbådene. Sejladsudvalget. 

T A K !  
Det er mig umuligt personlig at takke hver 

enkelt, derfor beder jeg Dem her igennem 
modtage min hjerteligste tak for al venlighed 
og deltagelse ved Kajs sygdom og begravelse. 

Inge Schwartz. 

TOVVÆRKSKURSUS 
Atter iår gives der med
lemmerne adgang til at 
lære tovværksarbejde un
der kammeratlige former. 
Rigger Hansen er lærer 
ved dette kursus, så det 
skal nok blive en udbytte
rig vintes for deltagerne. 
Der begyndes onsdag den 
5. oktober kl. 19 paa Sund
park skole, Wittenbergg. 

Bestyrelsen. 
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KAPSEJLADSER 
Onsdag den 10. august 1949. 

Vindstyrke: 0—3. 

Der var anmeldt 33 både, hvilket kan 
siges at være fint. Vejret var godt, men 
det var lidt småt med vinden, der var 
mellem styrke 2—3, men sejladsen var 
afviklet på knap to timer. Orm var 
først over i første start og Kent i an
den start 

(h tJ 
k S 

1 start. 
1. løb: 

Bonzo . 6,4 1,00,30 1,07,11 1 
May-Be .. . 6,7 0,59,02 1,06,20 1. pr. 3Vé 

2. løb: 

Bris . 5,6 1,04,29 1,09,33 1 
Snipe .... . 5,6 1,02,45 1,07,39 1. pr. 3V* 

3. løb: 

Svallow .. . 6,1 1,07,34 1,13,38 l 
Gertie .... . 6,1 1,03,13 1,09,17 1. pr. 3% 

4. løb: 

Agri . 5,0 1,09,14 1,12,25 1. pr. 3Vé 
Wixi . 5,0 1,14,32 1,17,43 1 
Hera • 6,1 1,07,33 1,13,37 1 

5. løb: 
Karib . 5,2 1,15,07 1,18,55 2. pr. 2 
Yellow ... . 5,2 1,11,02 1,14,50 1. pr. 3Vé 
Orkan .... . 5,2 1,15,08 1,18,56 1 
Orm . 5,2 1,09,25 1,13,13 diskv. 1 
6. løb: 
Fidus . 4,6 1,16,28 1,18,29 1. pr. 3% 
Aloma .... . 4,8 1,23,30 1,26,08 1 
Revena ... • 5,1 1,15,54 1,19,24 1 

7. løb: 
Aase . 
Fuga .. 

.. 3,8 

.. 4,1 
Rosalil 5,1 

8 løb: 

1,25,28 
1,21,20 

1,24,41 
1,21,01 

1 
l.pr. 3% 

ikke startet 

Klumpe ... • 4,7 1,28,52 1,31,12 1 
Guna 4,7 1,26,40 1,29,00 1 
Skovsen .. • 4,7 1,21,00 1,23,20 l.pr. 3V± 

2. start. 

9. løb: 
Fri 6,0 
Vivi 5,2 

10. løb: 
Hængi .. 
Kent 

4,0 
4,7 

Krabat 5,0 

11. løb: 
Katja ... 
Rollo ... 
Brise II 

4,7 
4,6 
4,0 

1,01,38 
1,06,13 

1,19,48 
1.11.51 
1,12,07 

1,15,35 
1,26,40 
1.20.52 

1,07,28 
1,10,01 

1,19,48 
1.14.17 
1.15.18 

1,17,55 
1,28,41 
1,20,52 

l.pr. 3%: 
1 

1 
l.pr. iVé 

1 

1. pr. 31/4 
1 
1 

12. løb: 

Hulda 3,5 
Nymfe 3,5 
Peder 3,5 

1,22,55 
1,23,15 
1,37,27 

1,20,54 
1,21,14 
1,35,26 

1. pr. Vk 
1 
1 

Onsdag den 17. august 1949. 

Vindstyrke: 5—8. 

Der var anmeldt 29 både. Vejret var 
godt, der var vindstyrke 5—8. Starterne 
var gode, i første start var Orm først 
over og i anden start var Vivi først. 

1. løb: 

Snipe 
Bris .. 

. 5,6 

. 5,6 
Bonzo 6,4 

2. løb: 

Gertie 6,1 
Hera 6,1 

3. løb: 

No-name 
Agri 
Vixi 

4. løb: 

Ko vil 5,2 
Yellow 5,2 
Orkan 5,2 
Orm 5,2 

5. løb: 

Skovsen 
Klumpe 
Bambi 4,7 
Gana 

6. løb: 

Revena 

Aase ... 

7. løb: 

Fri 
Vixi ... 

8. løb: 

Kay ... 
Kent ... 
Hængi 

9. løb: 

Katje .. 
Ito 

4,7 
4,7 

4,7 

5,1 

3,8 

6,0 
5,2 

5,1 
4,7 
4,0 

4,7 
4,4 

Ninon 4,7 

10. løb: 

Hulda 3,5 
Calle 3,5 

1,00,31 
1,01,28 
0,53,40 

0,56,31 
1,07,15 

1,08,36 
1,09,33 
1,04,40 

1,06,31 
1,17,15 

5,6 
5,0 
5,0 

1,00,59 1,09,04 
ikke startet 
1,05,28 1,10,58 

1,03,45 
1,03,14 
1,02,24 
1,02,18 

1,10,00 
1,09,39 
1,08,49 
1,08,43 

Fidus 4,6 

1,00,17 
1,02,55 

1,09,57 
1,09,02 

1,05,28 1,11,28 
1,07,20 1,11,25 
1,13,17 1,13,17 

1,09,13 1,13,18 
1,14,08 1,16,33 
1,07,11 1,11,16 

0,44,07 
0,47,05 

1. pr. 

1. pr. 

1,11,11 1,15,16 
1,09,17 1,13,22 
1,12,00 1,16,05 
1.12.07 1,16,12 

1.14.08 1,20,08 
1,13,52 -,17,22 
1,19,15 1,18,00 

1. pr. 

1 
1 

3% 

3Vé 
1 

l.pr. 3x/4 

2. pr. 
1. pr. 

2. pr. 
1. pr. 

1 
1 
2 

4% 

2 
3^4 

1 
1 

1 
3V4 

1 

1 
l.pr. 4% 

l.pr. 3^4 
1 

1 
1 

l.pr. 3V4 

l.pr. 3Vi 
1 
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Onsdag den 24. august 1949. 

Vindstyrke: 3—5. 

34 både var anmeldt, hvilket er det 
største antal vi er nået op på i år. — 
Vejret var fint,, men der var lang tid 
mellem første og sidste båd, 1 Ys time. 
I første start var No-name først over 
og i anden start Fri først over. 

1. start. 

1. løb: 

Gertie 6,1 0,54,40 1,02,40 1 
Svallow .... 6,1 0,52,53 1,00,53 l.pr. 3% 
Mariane .... 6,1 0,58,50 1,06,50 1 

2. løb: 

May-Be .... 6,7 0,49,05 0,58,40 l.pr. 3^4 
Bris 5,6 0,53,23 0,59,43 1 

3. løb: 

Hera 6,1 
No-name ... 5,6 
Agri 5,0 

4. løb: 
Yellow 5,3 
Orkan 5,2 
Orm 5,2 

5. løb: 
Klumpe .... 4,7 
Bambi 4,7 
Guna 4,7 

6. løb: 
Ravena 5,1 
Fidus 4,6 

7. løb: 
Rosalil 5,1 
Beth .... 
Fuga ... 

2. start. 
8. løb: 
Fri 
Vivi .... 

9. løb: 

4,6 
4,1 

1,00,38 1,08,38 1 
0,59,48 1,06,08 l.pr. 4 
1,02,47 1,07,02 1 

1,01,18 1,06,18 1 
1,03,32 1,08,32 1 
0,58,57 1,03,57 l.pr. 3% 

1,14,26 1,17,31 l.pr. 31/i 
1,13,00 1,16,05 diskv. 
1,15,28 1,18,33 1 

1,06,55 1,11,35 1 
1,06,52 1,09,32 l.pr. 3V4 

1,15,07 1,19,47 1 
1,08,18 1,10,58 l.pr. 3% 
1,11,12 1,11,42 1 

Kay 
Kent .... 

10. løb: 
Katja .. 

Hængi ., 

11. løb: 
Rollo .. 
Ito 

12. løb: 

6,0 0,54,47 1,02,27 2 
5,2 0,57,15 1,02,15 1. pr. 3% 

5,6 1,02,27 1,08,47 1 
5,1 1,02,10 1,06,50 1 
4,7 1,02,52 1,05,57 1. pr. 3V* 

4,7 1,10,50 1,13,55 1. pr. 3^4 
4,7 1,11,29 1,14,34 1 
4,0 1,33,03 1,33,03 1 

4,6 1,22,40 1,25,20 1 
4,4 1,13,25 1,15,15 1. pr. 3% 

3,5 126,05 1,26,05 1 
3,5 1,18,32 1,18,32 1 
3,5 1,13,45 1,13,45 1. pr. 3V4 

13. løb: 
Dana 
Dumpe 3,5 

1 
2,45,00 2,42,20 l.pr. 3V4 
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S I D S T E  F R I S T  
Inden den 15. oktober skal alle joller 
og pramme være påmalet ejerens 
medlemsnummer, ellers vil disse blive 
landsat og opbevaret for ejerens reg
ning og risiko. Bestyrelsen. 

B R A N D !  
Den 14. september brændte der fire værk-

tøjsskabe på den nordre plads. Årsagen til 
ildens opståen er ubekendt. Medlemmernes 
opmærksomhed henledes på de gældende 
regler for opbevaring af brandfarlige be
standdele. 

løvrigt bør den størst mulige forsigtighed 
udvises ved brugen af åben ild. Bestyrelsen. 

Bundfortøj ningen 

Ofte er bundfortøjningerne forsynet 
med bøjer, disse igen fastgjort til 
båden med en ende, der forhindrer 
gennemsejling for ud- og indsejlende 
både. Den form for afspærring er 
forbudt. Det henstilles til ejere af 
sådanne afspærringer at drage om
sorg for, at fejlen bliver rettet. 

Havneudvalget. 

Man henstiller herved til med
lemmerne, at de lader deres 
fartøjer brandforsikre for vin
teren. Bestyrelsen. 

Enhver fartøjsejer 
der ønsker sit fartøj landsat, skal 
overfor pladsmanden fremvise 
en kvittering for betalt pladsleje 
til 1. april 1950. Bestyrelsen. 

YACHT-SERVICE 
E. NILSSON & E. ANDERSEN 

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8 1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

K I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
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. 

4 HK 

Eneforhandler for 

A L B I N  
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. 

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

FmAGE RYKKERI 
TLF. AMAGER *•372. 

Tria 1440 

Øbro 7649 

© i 
Østerbrogade 36 

WlCLfydåifo „Mads" 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
PRIVAT: AMAGER 2779 X 

CARL NIELSEN 
»GULDSMEDEN PÅ 

VANDKUNSTEN« 
Rådhusstræde 17 
Leverandør til foreningen. 
Guld og sølv købes. 

U R E  O G  O P T I K  
»Kl ohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

%nihu4UjtKi 

København K 
TeltG •«!< 

Kongens 

Nytorv 6 

v 
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SEJL OG SKRUE 
M E D L E M S B L A D  F O R  S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

Andespil og bal 
lørdag d. 12. november kl. 19 i „Valhal", Kastrupvej 38 

S T O R E  F L O T T E  G E V I N S T E R  
Gennemgående plader a 3 kr. 

enkelte plader a 35 øre 

O. Futterer, Middelgrundsvej 39, og 
Billetter a 75 øre fås hos festudvalget: 

Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 
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G E N E R A L F O R S A M L I N G E N  
deri 24. oktober 194 9 

Formanden bød velkommen og mindedes 
de siden sidste generalforsamling ved døden 
afgåede medlemmer, nemlig Hougaard 
Johnsen, G. Johannesen, Kaj Schwartz og 
A. Petersen. Forsamlingen rejste sig. 

Akilles Jensen valgtes til dirigent, hvor
efter sekretæren oplæste protokollen. 

Derefter fik formanden ordet for at af
lægge beretning. 

Formanden omtalte foreningens økonomi. 
Det løber lige rundt, men der er ikke penge 
til nyanskaffelser eller større reparationer. 
Omtalte installationen af elektrisk lys i 
klubhuset, de elektriske fyr og installation 
af den nye elektromotor på den søndre 
plads. 

Bestyrelsen havde haft et møde med di
rektør Bjerregaard, hvor man havde drøftet 
en eventuel udvidelse af havnen og iøvrigt 
havde fremført foreningens mange ønsker 
med hensyn til planering og indhegning af 
pladsen m. m. 

Der er indledt forhandling om en ny re
stauratør til klubhuset. 

Lamm-sagen var nu langt om længe af
sluttet med et tilfredsstillende resultat for 
SSF. Formanden omtalte Akilles Jensens 
store arbejde i denne sag. 

Formanden takkede iøvrigt alle de med
lemmer, der havde ydet foreningen gaver 
og tjenester af forskellig art. 

Omtalte de mange nybygninger af far
tøjer, der foregår på pladsen. 

Til slut omtaltes en skrivelse fra Melbøl, 
der ønskede at fratræde som revisor på 
grund af den ham af bestyrelsen tildelte 
misbilligelse i anledning af den gamle sag 
om Melbøls artikel i bladet i begyndelsen 
af året. 

Efter beretningen fik Melbøl ordet og op
læste sin skrivelse til generalforsamlingen 
og motiverede sit ønske om at fratræde. 

Der udspandt sig en længere diskussion 
om sagen. Da der under diskussionen rette
des en forespørgsel til Melbøl, viste det sig, 
at han havde forladt forsamlingen, hvilket 
beklagedes. 

Diskussionen endte med, at generalfor
samlingen ved en afstemning viste et stort 
flertal imod bestyrelsens misbilligelse til 
Melbøl. 

Efter endnu nogle bemærkninger til be
retningen, godkendtes protokol og beret
ning. 

Et forslag fra et medlem — J. E. Schmidt 
— om opførelse af et reparationsskur for 
motorer blev efter nogen diskussion for
kastet. 

Den samme skæbne led et af C. Olsen 
indsendte forslag om ophævelse af plads
mandens kontrakt. 

Man gik herefter over til valg af besty
relse, der alle var genvalg. 

Under "Eventuelt" klagede Sv. Aa. Ras
mussen over, at røg og gnister fra "Vølund" 
flyver hen over pladsen, ligesom støv og 
snavs flyver ind fra lossepladsen. 

Chr. Madsen ønskede passage på den 
søndre plads i vinter fra midterbroen til 
masteskuret. 

Bestyrelsen lovede at tage sig af disse 
henstillinger. 

Akilles Jensen omtalte vagttjenesten i 
sommer og håbede den kunne gentages 
næste år. 

Da der blev forlangt afslutning, og der 
ikke havde meldt sig flere talere, takkede 
dirigenten for god ro og orden og motive
rede et leve Sundby Sejl-Forening. 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 23. 
Sekr. 

MOTOR
NYT 

Med tilladelse bringer vi her 
en artikel fra "Lænsepumpen". 

Kan min motor gå på petroleum? 
I en tid, hvor benzinen koster 78 øre 

literen, er det klart, at overgang til petro-
leumsdrift vil være aktuel. Jeg skal derfor 
i denne og følgende artikler fremdrage for
skellige ting, som vil have interesse, hvis 
man tænker på en sådan omlægning. 

Al brændsel består af kulstof og brint. 
Ved forbrændingen forbruges der ilt, som 
tilføres motoren gennem karburatoren, 
hvor luftstrømmen river det fintforstøvede 
brændsel med sig. Forbrændingen sker 
meget hurtig — eksplosionsagtig — men 
det er meget vigtig at: 

Brændstoffet er fintforstøvet, luft og 
brændstof er fuldkommen blandet, 
og at luft og brændsel svarer til hin
anden i et bestemt forhold. 

Er disse 3 ting ikke opfyldt, bliver for
brændingen ikke fuldstændig. Vi ved alle, 
at en petroleumslampe oser, når lufttilførs
len er for ringe. Det samme er tilfældet 
med en motor; er blandingen for fed vil 
det uforbrændte kulstof gå bort gennem 
udstødningen, altså tabt, ligesom man vil 
få sin motor svinet til af sod og koks. Al
mindelig luft indeholder efter rumfang ca. 
21% ilt og ca. 79% kvælstof, og ved en 
fuldstændig forbrænding regner man med, 
at 1 kg kulstof indeholder ca. 8000 varme
enheder (Ve). Benzin har i brandværdi ca. 
11000 Ve, petroleum ca. 10500 Ve. Der er 
således ikke stor forskel i brandværdien af 
de to brændstoffer, forskellen ligger i deres 
flygtighed, thi en meget flygtig vædske 
blandes naturligvis lettere med den ind
strømmende luft end en mindre flygtig. En 

motor med elektrisk tænding starter så
ledes fra kold af på benzin, medens dette 
ikke lader sig gøre med petroleum. Da 
petroleum ikke tåler så stærk en sammen
presning (kompression) som benzin, må 
man forøge kompressionsrummet. Dette 
sker som oftest ved at hæve topstykket, 
idet man lægger flere pakninger under. 
Det kan dog anbefales at lade fremstille 
en mellemlægsplade af et metal, der ikke 
udvider sig mere end det materiale, som 
blokken og topstykket er fremstillet af; i 
almindelighed vil en støbejerns- eller en 
smedejernsplade være velegnet. Den må 
være lige tyk overalt, og den må være plan 
på begge sider. Alle huller til vandkølingen, 
boltehuller o. s. v. må samvittighedsfuldt 
udføres, så der er uhindret gennemgang 
for kølevandet, ligesom boltene heller ikke 
må klemme i hullerne. Er motoren topven-
tilet og knastakslen ligger i blokken, må 
ventilstødstængerne også forlænges. Ligger 
knastakslen derimod i topstykket, er mo
toren mindre egnet til omforandring, thi 
akslen trækkes da som regel af en kæde, 
og denne er ikke altid let at få forlænget. 
Man har dog den udvej at afkorte plejl
stængerne, men dette er en ret omstændig 
historie. Det lønner sig dog altid at fore
spørge en fagmand, da andre forhold kan 
tænkes at spille ind, blandt andet spørgs
målet om at få en effektiv forvarmning af 
brændslet, men herom senere. Man må være 
sikker på, at kompressionsforholdet er det 
rigtige, og her kan oplyses, at en motor, 
der går ved benzin, har et kompressions-
forhold 1:5 a 1;6, medens en motor der går 
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ved petroleum har kompressionsforholdet 
1:4 a 1:4,5. Kompressionsforholdet er for
holdet mellem kompressionsrummet og 
rummet over stemplet, når dette er i bund. 
Kompressionsrummet er rummet mellem 
stemplet og topstykket, når stemplet er i 

top. Slagvolumet er stemplets areal X slag
længden. Kaldes slagvolumenet A og kom
pressionsrummet a, så er kompressionsfor
holdet 

A+a 

Et eksempel: En motor, som går ved ben
zin, har et kompressionsrum på 100 cm1 

og et slagvolumen på 500 cm3. Denne motor 
har altså et kompressionsforhold på 

100 100 

500+100 600 
= 1: 

Skal denne motor laves om til petroleum, 
må kompressionsforholdet sættes ned til 
1:4, og vi får da ligning: 

500+a 4 

Denne ligning opløst giver a en værdi af 
167, hvilket vil sige, at kompressionsrum
met skal være 167 cm'. Måler man nu cy
linderudboringen, er det en forholdsvis let 
sag at regne ud, hvor tyk mellemlægs-
pladen skal være. 

I næste afsnit skal jeg komme ind på 
forskellige problemer ved forvarmning af 
brændslet samt forskellige måder, hvorpå 
dette er løst. 

(Fortsættes i næste nr.) 

B E M Æ R K  

På given foranledning meddeles her
ved, at al vandspild er strengt for
budt. Der må ikke under nogen om
stændighed spules både med fersk
vand. 

juniOR -tyalteia 

SSF's kammeratskabspokal. 

Skolebetjent Jensen på Sundpark skole 
har udsat en vandrepokal, som SSF junior
fører hvert år skal sejle om. I år foregik 
det den 2. oktober ved Dragør. Tage, som 
vandt den sidste år, kunne ikke forsvare 
den, idet han har oversteget aldersgrænsen 
til kapsejlads med juniorbåde. Det er san
delig nogle sløje juniorfører vi har i Sund
by, for da de lørdag aften kom til Dragør 
med bådene, tog de allesammen med bus
sen hjem, for næste morgen kl. 9 at komme 
igen, og begynde på sejladserne. Op ad 
dagen trak det sammen til uvejr og sejlad
sen måtte udsættes til lørdag. I slutfinalen 
deltog følgende tre vindere: nr. 1 (vinder 
af pokalen) Jørgen Hillers, nr. 2 Holger 
Pedersen og nr. 3 Åge Henriksen. Ole. 

Bådene landsat. 

Allerede dagen efter kom båuene på 
land. "Ludvig" og "Calle" er anbragt uden 
for skuret ved klubhuset, mens "Peder", 
der i vinter skal have ruf, dørk og lærredet 
på dækket udskiftet, er stillet i skuret. 

Ole. 

"Nymfe". 

Jørgen Danris, der i vinter byggede sig 
en juniorbåd, "Nymfe", har i år nået at få 
den kendt i flere foreninger. Han har i 
sommerens løb erobret mange præmier, bl. 
a. en ærespræmie ved fælleskapsejladsen i 
Svanemøllebugten. Præmien var et sølvfad, 
udsat af Hellerup sejlklub, og det vejede 
V2 kg — tillykke, Jørgen! Ole. 

J 

"Nymfe" for fulde sejl. 

Advarsel! 
De juniores, der har fået besked om at 

møde til klargøring af bådene, og ikke er 
mødt uden afbud, risikerer at blive eksklu
deret af sejlerskolen. 

Skulle nogen have nogle forslag, bedes de 
venligst indsendt til juniorspaltens redaktør 
Ole Andersen, Nurnberggade 28, 2. tv. — S. 

K a p s e j l a d s e r  
Onsdag den 31. august 1949. 

Vindstyrke: 3—5. 

34 både var anmeldt. Vindstyrke 3—5. 
Sejladsen var afviklet på IV2 time I 
første start var Bambi først over og i 
anden start Nymfe først over. 

i <D 

SH 
S S S 

$ u W CO 33 & 

Grundet pladsmangel udgår "Ferie i en 
jolle". Båden står på Stevns og venter på 
at komme tilsøs. 

1. start. 
1. løb: 
Bonzo .. 
May-Be 

2. løb: 
Bris 
Snipe .... 

3. løb: 
Svallow 

Hera 

4. løb: 
Yellow .. 
Orkan ... 
Orm 

5. løb: 
Vixi 
Agri 
No-name 

6. løb: 
Fidus .... 
Ravena .. 
Beth 
Fuga 

7. løb: 
Klumpe . 
Bambi ... 
Guna .... 
Skovsen 

2. start. 
8. løb: 
Fri 
Svava ... 

9. løb: 
Tabu 
Katja .... 
Hængi ... 

10. løb: 
S. S. F. I 
Ito 
Brise II . 

11. løb: 
Dona .... 
Nutte ..., 

12. løb: 
Peder .... 
Hulda ... 
Nymfe ... 

6,4 
6,7 

5,6 
5,6 

6,1 
Gertie 6,1 

6,1 

5,2 
5,2 
5,2 

5,0 
5.0 
5,6 

4,6 
5.1 
4.6 
4,1 

4.7 
4,7 
4,7 
4,7 

6,0 
5.6 

5.4 
4.7 
4,0 

4.5 
4.4 
4.0 

4.1 
3,1 

3.5 
3,5 
3,5 

0,55,30 
0,52,15 

0,56,28 
0,57,55 

1,03,00 
1,05,40 
1,04,38 

1.07.42 
1.08.43 
1,07,43 

1,03,58 
1,08,42 
1,03,55 

1,08,55 
1,09,33 
1,11,37 
1,14,45 

1,13,07 
1,12,15 
1,15,28 
1,15,04 

1,00,36 
1,01,14 

1,13,57 
1,06,48 
1,12,06 

1,21,21 
1,14,04 
1,14,35 

1,04,54 
1,29,03 

1,20,25 
1,16,03 
1,15,44 

1,04,20 
1.01.50 

1,03,48 
1,04,15 

1,11,00 
1,13,40 
1,12,38 

1.12.42 
1,13*43 
1.12.43 

1,08,13 
1.12.51 
1,07,15 

1,11,35 
1,14,13 
1,14,17 
1,15,15 

1,16,12 
1,15,20 
1,18,33 
1,18,09 

1,08,16 
1.07.34 

1,19,37 
1.09.53 
1,12,08 

1,23,36 
1.15.54 
1.14.35 

1.25.24 
1,23,53 

1.20.25 
1,16,03 
1,15,44 

1 
1. pr. 3% 

1. pr. 3Yi 
1 

l.pr. 3 
1 
1 

l.pr. 3Vi 
1 
1 

l.pr. 3Vi 
1 
1 

1.pr. 3x/4 
2. pr. 2 

1 
1 

2. pr. 2 
l.pr. 41/i 

1 
1 

1 
l.pr. 3x/i 

l.pr. 3% 
1 

1 
1 

l.pr. 3% 

1 
l.pr. 3VL 

1 
1 

l.pr. 4% 
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Lørdag den 10. september. 

Vindstyrke: 0—3. 

Sejladsen var udsat fra onsdag til lør
dag kl 15 på grund af dårligt vejr. Det 
var slut på aftenmacherne for i år. Der 
var anmeldt 17 både. Vindstyrke 0—3. 
I første start var Bris først over og i 
anden start var Kent først over. 

U T3 
Ph S 

1# start. 

1. løb: 

Bris 
Snipe ... 

2. løb: 

Klumpe 

5,6 
5.6 

4.7 

1,12,56 
1,13,45 

1,18,11 
1,19,00 

1. pr. 4^4 
1 

Bambi 4,7 

3. løb: 

2,20,08 2,22,38 l.pr. 3% 

Hera 61 1,22,17 1,28,48 1 
No-name .. . 5,6 1,15,59 1,21,14 1 
Orm 5? 1,14,15 1,18,20 1 pr. 3V4 

4. løb: 

Ravena .... 5 1 2,03,48 2,07,33 1 

Fidus 46 1,22,01 124,11 1 pr. 3% 

5. løb: 
Katja 47 1,29,11 1,31,41 1 
Ninon 47 1,24,28 1,26,58 1 pr. 3% 
Tabu 54 1,23,12 1,27,51 1 

6. løb: 

Kent 47 1,17,03 1,19,33 1 pr. 4 Vi 
Ito 44 1,38,18 1,39,23 1 
Hængi 40 1,39,01 1,39,01 1 

7. løb: 

Peder 35 1,42,26 1,42,26 1 pr. 3y* 

Calle 3,5 2,03,32 2,03,32 1 

Motorbåds pålidelighedsløb 
Søndag den 25. oktober 1949. 
Vindstyrke: 5—8. 

Tilslutningen var meget ringe, hvor
for vides ikke; men der var kun fem 
både, det er for lidt med de mange 
motorbåde, vi har i havnen. "Toto" 
havde kun en forskel på 4 sekunder 
på sine to sejladser, den dårligste 
havde 20 minutters forskel. 

HVEEIV RUNDT 
Søndag den 25. oktober 1949. 

Vindstyrke: 5—8. 
Årets sidste sejlads. Vejret var godt, 
der var en fin vind, 5—8. Tilslutnin
gen var god så sent på sæsonen, 
25 deltagere. De første både havde 
en sejltid på 6V2 time og de sidste 
en sejltid på 9 y2 time. 

Oh S 

1. start: May-Be skal slå samtlige både. 

1. løb: 
May-Be 6,7 

2. løb: 
Irene IV 7,6 
Polly 6,2 
Hera 6,2 

6,43,36 7,46,56 1. pr. 

7,24,17 8,48,57 
7,29,00 8,19,00 
ikke startet 

1. pr. 

3. løb: 
Svallow 
Gertie . 

6,1 7,08,25 7,55,45 
6,1 7,04,52 7,52,12 1. pr. 

4. løb: 
No-name . 
Agri 

5. løb: 
Yellov .... 
Orkan 
Orm 
Pimpernel 

6. løb: 
Klumpe .. 
Bambi .... 
Rosalil .... 

5,6 7,31,15 8,03,15 
5,0 8,07,28 8,18,48 

5,2 
5,2 
5,2 
5,2 

4,7 
4,7 
5,1 

7,31,51 7,50,31 
7,54,50 8,13,30 
7,37,06 7,55,46 
ikke startet 

8,54,45 8,54,45 
ikke startet 
9,07,45 9,25,05 

1. pr. 

1. pr. 

2. pr. 

1. pr. 

Fartøj Afgang Ankomst Ankomst Præmietid Difference 

Bambi .... 10,37,49 11,37,28 

Toto .... 10,43,00 11,35,28 

Helle , .... 10,46,10 11,39,53 

Argo 10,52,47 11,33,22 

Condor .... 10,51,13 11,37,23 

57,48 
58,32 
53,28 
53,24 

} 1,16 

| 0,04 1. pr. vandrepr. 

pr. 

2. start: Fri skal slå samtlige både. 
7. løb: 
Fri 6,0 7,22,08 8,06,48 1. pr. 

+ vandrepræmie. 
8. løb: 
Bente ... 5,6 8,32,10 9,04,10 
Svend ... 5,2 8,21,40 8,40,20 1. pr. 

9. løb: 
Tabu 5,4 9,17,32 9,42,52 
Katja ... 4,7 8,51,31 8,51,31 1. pr. 
Ninon ... 4,7 

Distance: Tårbæk b øje rundt. 

10. løb: 
Peder ... 3,5 6,47,28 7,01,08 
Calle 3,5 5,47,07 6,00,47 1. pr. 

11. løb: 
Hængi .. 4,0 3,45,20 4,12,40 1. pr. 
Nutte ... 3,1 4,13,10 4,13,10 

SÆSONEN SLUT 
Når man ser tilbage på sæsonen som nu 

er afsluttet, kan man ikke sige andet, end 
den har fået et særdeles fint forløb. Af de 
13 aftenkapsejladser vi har afholdt, var der 
ingen der blev aflyst grundet vindstille, 
selv om det enkelte gange har knebet. Dog 
den første sejladsaften manglede der "luft", 
men fire både gennemførte trods alt sej
ladsen inden kl. 22. 

Vore både er også blevet vist på de store 
kapsejladsdage rundt om i landet, og deres 
placeringer har været til stor opmuntring 
for såvel ejerne som foreningen. I denne 
forbindelse tænker jeg især på den sidste 
fælleskapsejlads i Svanemøllebugten, hvor 
tre Sundby både var de hurtigste af samt
lige både. Vivi var hurtigste båd. 

Hermed siger jeg tak for sæsonen, og på 
gensyn til næste år. 

A. Andersen. 

Ksap 

Også De bør have et byggefondsmærke 
påklæbet Deres medlemskort. Det ser 

festligt ud synes vi. Prøv det selv og døm. 
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Fortøjningerne. 

Medlemmerne bør påse, at deres fortøj
ninger er i forsvarlig stand. Det er ikke 
så få fartøjer, der efter en storm ligger 
uden fortøjninger. 

Flasker retur. 

Alt for mange medlemmer glemmer at 
aflevere flaskerne efter endt brug. I egen 
interesse, aflever alle tomme flasker, men 
gør det i dette efterår. 

Masteskuret. 

For at masteskuret kan opfylde sin 
egentlige mission, skal alt, hvad der i som
merens løb er hensat der af brædder og 
maskindele fjernes omgående, i modsat fald 
fjernes det for ejerens regning og risiko. 

Love. 

Nye love kan fås hos kassereren. 

Havnefyrene. 

I tiden fra den 1. maj til 31. oktober er 
havnefyrene tændte fra mørkets frembrud 
til solopgang. 

Kassererens kontortid: 

1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 
Sundby 5673. 

Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalin
ger bedes medlems nr. opgivet. 

Kontingent er for: 

A-medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal + kr. 
5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

B-medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal + kr. 
5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

Passive B-medlemmer kr. 4,00 pr. kvart. 
Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

Adresser: 

Formand: Hans Bay, Korfuvej 4, st. tv. S. 
Næstformand: Erik Nilsson, Milanovej 

25, 1. sal, tlf. Sundby 4381. 
Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 

Kastrupvej 151, 1. sal, tlf. Sundby 2351 u. 

Til sejlerskolens elever. 

Vi skal herved erindre om, at deltagelse 
i tovværkskursus er obligatorisk for at 
opnå førerprøveattest. 

Det kan nås endnu ved omgående hen
vendelse til rigger Hansen, Sundparksko-
len, Wittenberggade — onsdag kl. 19. 

Det bemærkes, at det obligatoriske tov
værkskursus kun varer til nytår. Den øv
rige del af tovværkskursus er ikke obliga
torisk. Sejladsudvalget. 

^ Til optagelse i 

Sundby Sej l -Forening 
har vi hermed fornøjelsen 
at anmelde følgende: 

Aktive: 

J 

Tjener Valdemar Bankmar, Venedigvej 4. 
Uden båd. 

Tjener Karl Nielsen, Milanovej 4. 
5 m "Ursula". 

Mekaniker Vilh. H. Lindemann, Italiensvej 
75. — Uden båd. 

Vognmand Carl G. Jørgensen, Prags Boule
vard 8, st. — Uden båd. 

Kranfører Osvald Pedersen, Mimersgade 
13, 2. — Kragejolle "Selma". 

Styrmand Hans Wilkens, Ove Billesvej 7. 
Spidsgatter "Splint". 

Stud. jur. Johny Madsen, Ved Amagerport 
9. — Jolle "N. N." 

Repræsentant Poul Henry Rasmussen, Sla
gelsegade 3, 1. — Kutter "Ingrid". 

Manufakturhandler Svend O. Christensen, 
Ved Linden 3. — Uden båd. 

Ingeborg Marie Christensen, Ved Linden 3. 

Bankbud Børge Aksel Brinkler, Amager
brogade 23 B. — Kragej. "Ternen". 

Specialarbejder Knud Frede Mortensen, 
Hessensgade 4, 1. — Jolle "Tove". 

Ekspedient Asbjørn Morgan Dalevold, Lin
nésgade 25, 3. — Spidsgatter "Tut". 

Formand Lars Verner Hansen, Strandlods
vej 86, 2. — Motorbåd "Tove". 

Bankassistent Poul Erik Mogensen, Lange
brogade 17, 4. — Spidsgatter "Puk". 

Sekretær Niels Juul Nielsen, Sdr. Boule
vard 38, 3. — Uden båd. 

Brandmester Ch. Opstrup Nielsen, Rigens-
gade 28, 3. — Motorbåd "Hanne". 

Maskinarbejder Egon Kukkerig, Elbagade 
28, 4. — Uden båd. 

Arkitekt Axel Strøby, Greisvej 6, st. 
Spidsgatter "Bidevind". 

Mekaniker Svend Åge Bredal Sørensen, 
Cumberlandsgade 9. — Kragejolle 
"Kvintus". 

Passive B.: 

Møbelsnedker Flemming Langkilde Laue
sen, Nørre Allé 27. — Kutter "Ita". 

Tegner Åge Jørgensen, Elsdyrgade 44 B. 
Jolle "Uni". 

Officiant Wolmer Christensen, Set. Peder
stræde 25, — Motorbåd "Falken". 

Viktualiehandler Oluf Norsker, Worsåes-
vej 13, 1. — Motorbåd "Pilen". 

Juniores: 

Albert Frode Terkelskov, Østrigsgade 5. 
Mikael Mårtensson, Amager Boulevard 122. 

(Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nr. af »SSF«. Protest skal skrift
lig tilstillet bestyrelsen senest 14 dage 
efter offentliggørelsen). 

NB! Ifølge foreningens love skal aktive med
lemmers fartøjer godkendes af havneudvalget før 
medlemskortet kan udstedes. 

Det påhviler derfor nye medlemmer at opsøge 
d'hrr., som kvitterer på den udleverede optagel-
sesblanket, såfremt fartøjet kan optages i for
eningen. — Uden denne Kvittering for godkendt 
fartøj, kan der ikke påregnes plads i havnen for 
sommerhalvåret. 

Slettede medlemmer. 
Følgende medlemmer er slettet grundet 

restance, efter at kassereren på behørig 
måde har tilskrevet dem, men ikke fået svar 
på henvendelserne: 

Aktive: 
23 Knud Østbirk, Reberbanegade 47, 4. 
30 Per Kurt Madsen, Byglandsgade 6, 4. 
31 Hagbarth S. Jensen, Kastrupvej 71, st. 
33 Bernhard I. Jensen, Parmagade 58, 2. 
36 H. G. Kleindienst, Holmbladsg. 120, 2. 
49 Erik Poulsen, Under Elmene 12, 1. 
50 Hans A. Hansen Beck, Grænkenlands-

vej 88 B, 1. 
54 Axel Chr. Steenberg, Prags Boule

vard 49 B. 
60 Aa. Andersen, Lyneborggade 6, 2. 
62 Gunnar Hastrup Eriksen, Elbag. 20, 1. 
65 Vilh. Holgersen, Egilsgade 64, 1. 
99 Poul E. Christensen, Kvintus Allé 3. 

102 Karl Helmuth Petersen, Rødegård 3. 
116 E. Valsgaard, Genuavej 47, 1. 
135 Arnold Nordmann, Agertoften 22. 
159 S. Rasmussen, Øresundsvej 116. 
172 Poul Jensen, Gejslersgade 13, 1. 
182 Folke Bjørkær, Palermovej 19, st. 
293 Viggo Dyrbye Malm, Strickersvej 10. 
299 K. M. Knudsen, Prinsessegade 53, 1. 
302 Orla K. Rasmussen, Prags Boulev. 10. 
304 Knud Rigtrup, 0. Farimagsgade 71 B. 
311 Børge Nerup Hansen, N. Frihavnsg. 30 
325 Hans Boe Jensen, Agnetevej 6. 
327 Eigil V. Willumsen, Engmarken 13, 2. 
342 J. V. Odin, Kastelsvej 5, 4. 
346 E. H. Guldbrandsen, Nøkkerosev. 37. 
355 Robert T. Petersen, Rodosvej 54. 
365 Arthur Nielsen, P. Hvitfeldtsstr. 7 A. 
372 Kaj Nielsen, Prinsessegade 53 B, 4. 
403 Rolf A. Hansen, Gunløgsgade 62, 1. 
430 Willy Brikel, Aftenbakken 3. 
450 Bent Kure Nielsen, Elbagade 26. 
467 Gunnar Rasmussen, Lillegrund 10 B. 
468 Axel Henriksen, Tovværksgade 2, 3. 
474 Gunnar Bramsted, V. Kløvermarken 5. 
477 Arnold Dastrup, Fehmernsgade 13, 3. 
486 Carl Chr. Hansen, Holmbladsgade 120. 
505 Knud Andreasen, Wolthersgade 2, 3. 
506 Hans Knud Nielsen, Hjertensfrydg. 11 
507 Rasmus N. Jensen, Agnetevej 6. 
513 Erik Rasmussen, Lillegrund 10 B. 
534 Henry Nielsen, Bodenhoffs Plads 10. 
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560 Arne Johs. Vilhelmsen, Ungarnsg. 24. 
563 Kjeld Petersen, Reberbanegade 43, 4. 
566 Sofus Johansen, Lærkevej 2, 3. 
567 Jørgen Langmann Fjordstuen, Færge

vej, Frederikssund. 
569 Poul Philipsen, Lemnosvej 26. 
580 Jens Chr. Frandsen, Helleskrænten 13 

Passive: 
9 A. W. Lundqvist, Lemberggade 14. 

21 A. Nilsson, Islandsgade 1, 4. 
51 K. Andersen, Dybbølsgade 46, 1. 
53 Kamma Willumsen Nielsen, Gorms-

gade 11. 
81 E. Manfred Andersen, Maltagade 6, 3. 
88 Astrid Larsen, Hveensvej 26, st. 
97 Kaj Ørsted, Østrigsgade 9. 

109 Sv. Aa. Jensen, Wolthersgade 12. 
118 Amalie Holgersen, Egilsgade 64, 1. 

Juniores: 
1 Per Strøh, Grækenlandsvej 20, 2. 
5 Jørgen Jørgensen, Hagbarthsvej 19. 
7 Peter Bayer, Hagbarthsvej 34. 

12 Bent Hatting, Kastrupvej 60, 3. 
17 Birger Larsen, Kastrupvej 62, 4. 
27 Jørn Storm, Palermovej 5, 4. 
31 Arne Petersen, Portugalsgade 7 B, 2. 
33 Keld Augustsen, Lergravsvej 33, 2. 
34 Jørgen Overgaard, Lemberggade 26. 
37 Jørn Nielsen, Tingvej 83. 
38 Karl Krogh Christiansen, Tingvej 71. 
40 John Erik Eiermann, Parmagade 31. 
45 Robin Sørensen, Bergthorasgade 48, 1. 
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Med tilladelse bringer vi her en artikel fra "Berlingske Tidende": 

Der er skam også SEJLSPORT 
Oli VINTEREN 

Et besøg på „Sejler-Skolen", hvor klubbens medlemmer med 

splejsning og navigation dygtiggør sig til sommerens sejlads 

Stor sejlsportshavn trues med langsom udslettelse 

Efterårets bidende blæst rejser Sundet i 
krappe bølger. Sommerens blå himmel er 
veget for en alvorsgrå med mørke, dystre 
skyer, der danner baggrund for enkelte 
lysende sejl af sommerens flotille af mun
tre lystfartøjer. Men dag for dag bliver de 
lysende trekanter færre og færre. Et sid
ste kort kryds i Sundet mod Dragør eller 
nordpå, så stævner også de sidste fartøjer 
mod vinterens oplægspladser. De hvide vin
ger — mere prosaisk sejlene — foldes sam
men og bæres hjem, hvor de efterses og 
stuves af vejen til næste sæson. 

Og bådepladsen, der i sommerens løb 
blomstrede med frodigt græs og tusindvis 
af fandens mælkebøtter, som her fandt et 
hvilested efter en ofte milelang flugt, den 
dækkes nu af skibsskrog i en broget mang
foldighed. Mahogniskinnende racerbåde, 
pileformede skærgårds-krydsere, spidsgat
tere, praktiske folkebåde og de mere ba
stante kragejoller. Sommerens sejlads har 
slidt den før så skinnende bundmaling, og 
havnenes og ankerpladsernes snyltere af 
skaldyr, Krebselus, Albueskæl m. v. har 
naivt troet, at her var stedet velegnet for 
deres polypagtige kolonibebyggelse. De rives 
imidlertid hurtigt ud af denne vildfarelse 
af skrabere og stive stålbørster. Med en 
lyd, der minder om en hæs, hævngerrig 

hvislen, opgiver de deres tag i skibets bund 
og falder til jorden. 

De hundreder af skibsskrog klodses so
lidt op med bukke og støtter, står nu side 
om side med snuderne vejrende længsels
fuldt mod Sundet, dækkes med presennin
ger, der er grå af saltvand, vejr og vind. 
Den fire til fem måneder lange vintersøvn 
tager sin begyndelse. 

Sejlsportsmanden står et øjeblik og be
tragter sit skib, tænker på sommerens dej
lige ture, over de grønne eller blå vande. 
Så klapper han nænsomt og lidt genert 
skroget etsteds ved vandlinjen, vender sig 
rask og går. Mellem de slumrende skibs
skrog leger raslende blade tagfat i efter
årsstormen. 

Men sejlerlivet er ikke forbi 

— tvært imod! 

De fleste vil være tilbøjelige til at tro, 
at dermed er det raske sejlerliv forbi for 
denne sæson. Det er en meget stor fejl
tagelse, man kunne næsten fristes til at 
sige, at det først nu rigtig tager sin begyn
delse, for nu begynder Sejlerskolen. 

To gange om ugen samles således med
lemmer af Københavns, ja måske Danmarks 
største sejlklub "Sundby Sejl-Forening" i 

Den 7. november fejrede vort højt skat

tede æresmedlem, fhv. borgmester Peder 

Hedebol sin 75 års fødselsdag. 

S. S. F. bringer herved sin lykønskning. 

Parkskolen på hjørnet af Østrigsgade og 
Lergravsvej for at dygtiggøre sig til den 
kommende sommers sejlads. I klasseværel
se 3 på 1. sal sejles og navigeres der, så 
mangen en fuldbefaren sømand godt kunne 
lære adskilligt. Ved de smalle skolepulte, 
hvor om dagen børnene indsuger visdom, 
sidder i aftentimerne sejlsportsfolk i alle 
aldre, lige fra 15-årige juniores til ærvær
dige, gråsprængte herrer. For de sidstnævn
te kniber det lidt med at få korpus'et navi
geret ind på den smalle skolebænk, og 
ofte snurrer benene af den lidt krampagtige 
stilling, de må indtage, men trangen til 
viden er i klasseværelse 3 sikkert ulige 
større om aftenen end om dagen. 

Efter indbydelse af formanden for Sund
by Sejl-Forening, inspektør H. Bay over
værer Berlingske Tidende en sådan aften
undervisning, der omfatter to kursus. Et 
i praktisk sømandsskab, såsom splejsning 
og andet tovværksarbejde og et i naviga
tion. Det første ledes af hr. Hansen, der til 
daglig er rigger på Orlogsværftet og der
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for en mand, der kan sine ting. Under hans 
kyndige vejledning lærer eleverne først og 
fremmest de knobe, som enhver sømand 
har brug for i sit skib: slipstik, råbånds
knob, pælestik, dobbelte halvstik, flagknob 
m. v., og til pynt de dekorative tyrkerknobe. 
Desuden undervises i almindelige kort
splejsning, langsplejsning, øjesplejsning 
både med tre og firslået tovværk, og ende
lig også i wiresplejsning, hvilket er meget 
nyttigt, når nye stag skal sættes i rignin
gen. Eleverne håndterer efter et sådant 
vinterkursus mergelspigeret med ligefrem 
virtuositet. At man ind imellem også lærer 
at "klæde", d.. v. s. bevikle de udførte 
splejsninger samt at takle og håndtere en 
sejlmagernål og handske og at lave fendere, 
d. e. tovværksstødpuder, nævnes kun for 
fuldstændighedens skyld. Altsammen er 
noget, der kommer lystsejleren til gode på 
hans fartøj. I de skibe, hvis ejere har del
taget i et sådant kursus, ses ingen flossede 
tovender, ingen uopløselige knuder eller 
"skamfilede" skibssider. 

Søens færdselsregler og 

lanternes sprog. 

Navigationsundervisningen varetages af 
styrmand A. P. Bendtsen, og den omfatter 
alt lige fra de internationale søfartsregler 
til at tage en pejling eller landkending og 
at afsætte en kurs på søkortet. Små model
skibe af lystsejlere, skonnerter og damp
skibe samt af klokkebøjer, vragbøjer, midt-
farvandsbøjer samt koste og sømærker 
illustrerer undervisningen og gør den le
vende. 

Her på katederet kommer to sejlfartøjer 
ned imod hinanden, og en lyshåret junior, 
15 år, med en uregerlig lok ned i panden 
forklarer sagkyndigt, at "hende" spidsgat
teren der har sejlret, for hun kommer 
"bidevind med vinden på styrbords halse", 
medens den anden derimod "holder fuldt", 
men, tilføjer han — jeg er alligevel vaks 
ved rorpinden, for det er jo ikke sikkert, 
at den anden er stiv i søfartsreglerne eller 
respekterer dem. 

En jævnaldrende ung dame kommer op 
i lanterneføringen. Alt lys i klassen sluk
kes, og på en sort træplade tændes i stedet 
nogle farvede lommelygtepærer, hvide 
grønne, røde. Illusionen om et skib, der 
stævner lige mod én, er fuldkommen. Lyse
ne blinker i forskellige variationer, og den 
unge dame forklarer flydende, at den spe
cielle lanterneføring betyder en kabeldam
p e r ,  d e r  e r  v e d  a t  u d l æ g g e  k a b l e r ,  d e n  
— at en slæbebåd har to lægtere på slæb, 
denne igen: en ankerligger, og denne, at 
et skib er uden kommando, måske på grund 
af maskinskade eller grundstødning. 

En grånende herre, der til daglig er inde
haver af en blomstrende købmandsforret

ning, men som nu i fremrykket alder har 
slået sig på sejlsport, forklarer om kom
passets indretning og nævner på kvartstre
ger alle stregerne fra nord til øst. På sko
len siger man blot ikke øst, men ost, f. eks. 
nord til ost % ost, det er maritimt det mest 
korrekte. 

Resten af undervisningstiden går med, at 
læreren, styrmand Bendtsen forklarer om 
længde- og breddegrader, om den magneti
ske nordpol og den geografiske ditto, om 
misvisninger og pejleapparater, og før man 
aner det, er to timer fløjet af sted. Der 
"rigges af vejen", d. v. s. modelskibe, sø
kort, kompasser m. v. lukkes ind i et skab, 
og så "skejes der ud", hvilket på landkrab
besproget vil sige, at man har fri til næste 
undervisningsaften. 

Men sandflugt truer en af 

vore største lystbådehavne. 

— Vi har, fortæller formanden for Sund
by Sejl-Forening, inspektør H. Bay, ca. 
800 medlemmer i klubben, fordelt på ca. 
400 fartøjer, hvilket gør os til en af Dan
marks største sejlforeninger, om ikke den 
største. Det var vist fhv. borgmester P. 
Hedebol, der engang udtalte — at sejlspor
ten bør være Danmarks nationale idræt. 
Han har, synes jeg, så evig ret, men i be
tragtning af de mange hundrede, ja, jeg 
tør godt sige tusinder, som hver sommer 
og alene i vor havn, henter sol og sundhed 
og sund beskæftigelse, så finder jeg, at vi 
møder for lidt forståelse fra det offentliges 
side. 

Flere og flere søger optagelse i klubben, 
ja, også i alle andre klubber. Interessen for 
sejlsporten er stadig stigende, men vi må 

afvise nye medlemmer, vi har simpelt hen 
ikke plads til flere både. Vi kunne tænke 
os at gøre havnen større, men vi mangler 
midlerne. Vi har haft forhandlinger med 
kommunen, men endnu har det ikke ført 
til noget resultat, skønt man anerkender 
det sports- og sundhedsmæssige gode, som 
vor havn og klub indebærer. 

Men i stedet for udvidelse af havnen 
trues vi tværtimod med en indskrænkning 
— på grund af sandflugt, eller jeg skulle 
måske sige sandflydning. 

Det er Amager strand, der truer os. 
Der er jo fyldt et stort stykke ud til bade
strand, og det er jo godt for tusinder af 
mennesker, men desværre fører den aldrig 
hvilende strøm store mængder af det op
pumpede sand ned til os, hvor det i læ af 
Amager Helgoland lægger sig så uheldigt, 
at det dag for dag formindsker vor sejl
rende. Allerede nu hører der stort sømands
skab til at klare ud- og indsejling, men 
næste år kan sømandsskab alene måske 
ikke gøre det. 

— Kan sandsugere ikke klare det ? 
— Jo, det kan de — for en tid, men det 

koster os hver gang 5000 kr. at holde sejl
renden blot nogenlunde farbar, og det er 
for stor en opgave for en privat sejlklubs 
midler. 5000 kr. ofrede vi sidste år, nu er 
sejlrenden ved at gro til igen. Får vi ikke 
hjælp, ender en af Danmarks største lyst
bådehavne i løbet af få år som en san,d-
banke. Fik vi derimod havnen udvidet ud
efter med en mole, slutter hr. Bay, ville 
den virke som en høfde. Sandet ville af 
strømmen blive ført ud på det dybe, og 
havnen ville være reddet og bevaret som et 
af de samlingssteder, sejlsporten trænger 
så hårdt til for at kunne blive Danmarks 
nationale idræt. hobo. 

Gfædefia juf 
Bestyrelsen beder foreningens medlemmervenner, 

bekendte og sejlsportskammerater landet over mod

tage Sundby Sejl-Forenings hjerteligste hilsener med 

ønsket om en rigtig glædelig jul. 
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F E R I E  
i en jolle 

R U N D T  S T E V N S  

Vore to juniores har tilbragt to 
dage på Stevns og nu går turen 
videre. Vi skal denne gang høre 
om sejladsen rundt om Stevns. — 

Den nye dag begyndte godt. Solen strå
lede fra en skyfri himmel, og vinden var 
frisk fra nordøst. Drengene spejdede ud 
over havet for at se, om det var vand for 
jollen. De var ikke rigtig tilfredse med 
søen, men da fiskerne rådede dem til at 
stikke af, da de nu kunne blive båret rundt 
om klinten, fik de i en fart jollen i vandet 
og al bagagen bragt om bord. Så hejste de 
latinersejlet og stævnede ud mod nye op
levelser. 

Det blev en uforglemmelig tur. Klinten 
tog sig strålende ud i den lyse morgen. 
Jollen gik helt ind under land, og i den 
fine vind skød den en god fart. 

Drengene morede sig med at finde ud af 
hvad de forskellige klinte-formationer lig
nede. Snart så de dyrehoveder, snart men
neskehoveder. Dér var en knyttet hånd, og 
dér lå en kat, og det dér lignede en gammel 
kone, og sådan blev de ved, indtil de brat 
blev revet ud af deres fantasier. 

En kastevind fik pludselig jollen til at 
krænge voldsomt over, og vandet fossede 
ind over rælingen. Styrmanden lagde roret 
hårdt om, så de gik op mod vinden, og på 
sekunder var jollen rettet op igen. 

Det var en ordentlig forskrækkelse dren
gene der havde fået, men efter at have 

"sunket" nogle "klumper" lænsede de jol
len, og så lagde de til vinden igen og fort
satte. Og nu var der mærkelig nok ingen 
af dem, der havde øje for klintens figurer. 
De passerede Kulsoens kule og Højstrup 
kirke. Denne mærkelige kirke, der hænger 
yderst på klinteranden, og som ifølge sag
net hver julenat flytter sig et hanefjed ud 
mod havet. 

Samtidig med at Rødvig dukkede frem 
bag klintens sydøst pynt, satte det i med 
regn. Det var ret ubelejligt, for drengene 
var lige blevet enige om, at det ville gøre 
godt med en bid brød, men der var ikke 
andet at gøre end at gemme maden og 
spænde livremmen et ekstra hul ind. 

Det var en stor vandtønde, der var gået 
hul på, så drengene var trods deres regntøj 
gennemblødte inden de nåede land. Regnen 
gjorde det samtidig af med vinden, så de 
måtte have årene i brug det sidste sykke. 

Endelig lå de godt fortøjet bag den syd
lige mole, og drengene kravlede i land og 
gik i læ under et af fiskernes halvtag. 
Regnen blev ved, og da de ikke turde røre 
ved pressenningen, der lå over deres tøj, 
for at dette ikke skulle blive vådt, var de 
nødsaget til at beholde det våde tøj på. 

Frokosten blev ret spartansk, da de kun 
havde fået det nødvendigste med på land. 
Men det er vist også kun de færreste sej
lere, der ikke har prøvet — og nydt — en 
frokost bestående af tykke humpler rug
brød med fedt og spegepølse samt smør og 
marmelade. Der var for resten det mærke
lige ved marmeladen, at krukken var helt 
fuld på trods af, at de havde spist af den 
hver dag, men drengene var sultne, så de 
fæstede sig ikke ved det. 

Da de havde fået fyldt maverne, satte de 
sig ned i bunden af en af fiskernes store 
stenkasser og spillede domino, alt mens de 
ventede på opholdsvejr. 

(Fortsættes.) 

Kaire kammerat! 
På tærskelen til det nye år, føler jeg 

trang til at sige dig tak for sæsonen, og 
håber vi mødes til foråret. 

Du og dine forældre ønskes en glædelig 
jul og et godt og lykkeligt nytår. Ole. 

HUSK! 
Har du noget nyt, så skriv til mig. 

Juniorspaltens redaktør: 
Ole Andersen, 

Nyrnberggade 28, 2. sal tv., S. 

Fra Københavns Motorbådsklub har 
vi modtaget nedenstående indbydel
se til de af vore medlemmer, der er 
interesseret i hjemmeværnssagen. — 

"Hjemmeværnet og motorbådsejerne" 

afholdes 

mandag den 5. december 1949 kl. 20 

i Guldaldersalen, etablissement Lorry. 

Mødet arrangeres af Københavns Motor
bådsklub, og der er rettet henvendelse til 
motorbådsklubben West, motorbådsklubben 
Slusen og sejlklubben Enigheden om at 
deltage. 

Efter at direktør, lektor Sven Røgind 
har budt velkommen, fremføres som forfilm 
den af det svenske hjemmeværn optagne 
film om, hvorledes hjemmeværnet arbejder 
i vort naboland. 

Så taler distriktsleder, kaptajn K. C. 
Petersen om hjemmeværnets virksomhed 
og fortæller herunder om de hjemmeværns-
flotiller, som det er tanken at danne, og 
om de opgaver, som i denne forbindelse 
melder sig for motorbådsfolkene landet 
over. 

Efter foredraget vil der være lejlighed til 
at stille spørgsmål, og der vil nok komme 
en rask lille diskussion i gang. 

Derefter vises den fornøjelige og fængs
lende film: "Fra skibsdreng til kaptajn", 
som Erhvervenes oplysningsråd venligst 
har stillet til klubbens rådighed ved denne 
lejlighed. 

Sammenkomsten afsluttes med et fælles 
kaffebord, som dækkes i de til Guldalder
salen hørende sidelokaler. 

løvrigt har Lorry's direktion lovet at 
drage omsorg for, at der er reserveret del
tagerne gode borde i "Landsbyen", når 
mødet er forbi. 

Bestyrelsen for 

Københavns Motorbådsklub. 

sj 1 \w^ V/" 
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B e k e n d t g  
Endelig er der udsigt til, at vi så småt 

kan begynde at regulere havnepladsen. I 
første omgang gælder det skabene. Disse 
kan reguleres uden at foreningens økono
mi belastes i nævneværdig grad. Samtidig 
med reguleringen kan man opnå en effek
tiv indhegning af havneområdet. Da alt kan 
ordnes inden for de rammer "Love og reg
lementer" fastsætter, skulle der intet være 
til hinder for at planen straks kan realise
res. 

ORDENSREGLEMENT 
P l a d s e n .  

§ 7. 
Skabe på pladsen. 

Ethvert aktivt medlem har ret til, for 
så vidt plads haves, at opstille et skab i 
en afstand af 1 m fra plankeværket og 
efter pladsmandens anvisning. Skabet skal 
være udført efter den af foreningen stan
dardiserede tegning. Det skal være mærket 

3  F  6  1  S  6  Ska 

med indehaverens medlemsnummer. Skabe, 
som ikke holdes i sømmelig stand, kan 
fjernes af havneudvalget. 

Det var § 7, og nu opdeler vi paragraf
fen. Alle aktive medlemmer har ret til skab, 
og da vi har masser af plads, håber vi med
lemmerne nu vil bygge skabene. Når der i 
§ 7 står, at skabet skal ligge 1 m fra plan
keværket, menes der dermed kommunens 
plankeværk. Det plankeværk, der nu rejses 
på den søndre plads, kommer til at ligge 
iy2 meter fra skellet, derfor kan planke
værket danne bagklædning for skabet. 
Herved opnår man, at den bag de gamle 
skabe permanente losseplads ikke breder 
sig til det nye område. Ligeledes bygges 
skabene sammen, derved sparer man med
lemmerne for at købe en ekstra væg, sam
tidig med man forhindrer miniature losse
pladser ved siden af skabene. En anden 

be på pladsen 

forbedring er, at alle skabe skal stå 300 
mm fra jordens overflade, dette kræver 
rotteloven. Man opnår tillige, at der kom
mer luft under skabet, fugtighed trænger 
ikke op, og man kan opbevare sit grej 
meget bedre. 

Da § 7 ligeledes forlanger, at skabene 
skal bygges efter foreningens tegning, som 
findes optrykt under denne artikel, kan 
man gå ud fra, at skabene kommer til at 
stå på linie, da man har plankeværket at 
gå ud fra. 

Alle gamle skabe vil blive forsynet med 
et nummer, og efter den 1. december er 
det forbudt at opføre løse skabe mellem de 
gamle skabe, der står langs plankeværket 
ud mod Strandvejen. Disse skabe må heller 
ikke flyttes uden havneudvalgets tilladelse. 

P. B. V. 

E. E. Nilsson. 

/ 

//c? ier/al^kabe 
/9//g Alaat er cm-
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MEDDELELSER OmkcitÆfy eia 

REVY 
- efrt eventuel 

Er alle klar over samværets værdi ved 
fester og sammenkomster i en forening? 
— Kammeratskabets fornyelse eller ind
gåelse i glade muntre timer, hvori alle hver
dagens gniderier og antisympatier forsvin
der eller udviskes ? — Er den før så hjerte
lige og harmløse ånd forsvundet, der her
skede blandt S. S. F.s medlemmer ved de 
førhen mange store og små fester, hvortil 
billetterne til tider måtte rationeres? 

Eller ta'r ånden sig en lur? 

Har vi ikke råd til at holde fester — 
eller har vi råd til at lade være ? 

Mangler arrangørerne evne til at samle 
— mangler de "suset" ? 

Hvis arrangørerne kalder forgæves, er 
det så medlemmernes skyld? 

Eller er det omvendt? 

ste løn er en kop kaffe ved prøverne og 
måske et stykke smørrebrød ved den store 
aften. 

Det ville være ønskeligt, om de gamle 
kanoner vil melde sig — Emil Hansen, 
Poul Christensen, Poul Larsen, Dagmar, 
Gerda m. fl., det vil give debutanterne ryg
stød og støtte dem. 

Altså — interesserede fra alle lejre — 
meld jer under soffiterne og bidrag til at 
samle alle medlemmerne i et festlig lag, 
hvor skeptikere overgiver sig — hvor de 
sure blive glade. 

Meld jer til optagelsesprøve — hvis så
dan en bliver nødvendig — hos festudvalget 
eller ring til mig. Inden kl. 17 Fasan 4814. 
Efter kl. 19 Sundby 7577. Det haster 

Carl Nielsen. 

Kassererens kontortid: 

1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19,00—20,30 Højdevej 39, 3., telf. 
Sundby 5673. 

Postkonto nr. 56516, ved alle indbetalin
ger bedes medlems nr. opgivet. 

Kontingent er for: 

A-medlemmer kr. 7,00 pr. kvartal + kr. 
5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

B-medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal -f kr. 
5,00 i ekstrakontingent i april og oktober. 

Passive B-medlemmer kr. 4,00 pr. kvart. 

Junior medlemmer kr. 2,00 pr. kvartal. 

Havnefyrene. 

I tiden fra den 1. maj til 31. oktober er 
havnefyrene tændte fra mørkets frembrud 
til solopgang. 

Love. 

Nye love kan fås hos kassereren. 

Havneplads. 

Opmærksomheden henledes på, at i følge 
foreningens ordensreglement er det forbudt 
at sælge et fartøj i forbindelse med havne
pladsen. 

Ofte hænder det, at der kommer personer 
og spørger, om de kan blive medlem af 
foreningen, da de har købt båd med havne
plads. Desværre må man oplyse de nye 
fartøjsejere om, at båden ikke kan blive 
liggende, da der er mange "gamle" medlem
mer, der venter på plads i havnen. 

Endvidere påhviler det bådeejere, der 
sælger deres båd, straks at meddele dette 
til bestyrelsen. 

Bemærk! 

Ingen fartøjer må henligge i havnen i 
tiden 15. december — 15 marts. Dog kan 
medlemmer, som skriftligt anmoder besty
relsen ved næstformand Erik Nilsson, 
Milanovej 25, S., herom, få tilladelse til 
fortsat at have deres båd liggende i havnen 
inden for dette tidsrum, når særlige om
stændigheder foreligger. 

Service. 

Hvis medlemsbladet skulle udeblive en 
enkelt gang, kan man blot sende meddelelse 
til redaktionen samt vedlægge frankeret 
svarkuvert, og det ønskede nummer skal da 
blive tilsendt, såfremt oplag haves. 

Er der — i det hele taget — noget i vejen 
med det selskabelige liv inden for S. S. F. ? 

For mig står alle spørgsmålene åbne, 
(eller rettere: jeg vil ikke have ørene i 
maskinen). 

Formanden spurgte mig engang i for
året, om jeg ville arrangere en revy, få 
samling på tropperne, og jeg sagde ube
tænksomt ja. Sagde ja til at arrangere — 
ikke skrive. Dengang vidste jeg ikke, at 
min tid blev knap, men et ord er et ord, 
og desuden interesserer det. 

Det ville være morsomt, om det kunne 
blive en tilbagevendende årlig begivenhed, 
man så hen til med glæde — selv om det 
giver lidt underskud. Men det er der så 
meget andet, der gør, der slet ingen for
nøjelse giver. 

Såfremt der er stemning tilstede, og ud
sigten til en fiasko ikke er alt for iøjen-
faldende — det vil vise sig, når interesse
rede medarbejdere eventuelt melder sig — 
så synes jeg — og sikkert mange med mig 
— at vi skal forsøge at genskabe traditio

nen. 

For at lave en revy skal man bruge en 
lille flok egnede og interesserede medlem
mer, unge som gamle, kønne piger og sjove 
piger (der forresten også kan være kønne), 
tykke og tynde mænd. Folk der kan male 
dekorationer, regissører, sufflør, iscenesæt
ter, lyse hoveder der kan skrive, talenter 
der kan synge og gøre nar. Eventuelt nogle 
dansemus, musikledsagelse m. m. Den ene

Adresseliste 
Formand: Hans Bay, Korfuvej 4, st. tv. S> 

Næstformand: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal, tlf. Sundby 4381. 

Sekretær: W. Tanggaard Rasmussen, 
Kastrupvej 151, 1., tlf. Sundby 2351 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3. sal, 
tlf. Sundby 5673. 

Sejladschef: Alfred Jørgensen, Italiensvej 
76, tlf. Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsv. 2. 
Marketenderiudvalg: O. Ftitterer, Middel-

grundsvej 39, tlf. Amager 8739 y, og 
Arne Johannesen, Amagerbrogade 97. 

Havneudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 25, 
1. sal. E. E. Nilsson, Hveensvej 1, 1. sal 

Pladsmand og havnefoged: 
E. Madsen, Østrigsgade 17, 1. sal. 

Redaktør: E. E. Nilsson, Hveensvej 1, 1. 
sal, tlf. Amager 1699 x. 

Alle postadresser er S. 

Brandt or sihring 
Man henstiller herved til medlemmerne, 

at de lader deres fartøjer brandforsikre for 

vinteren. Bestyrelsen. 
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JULEGAVEN TIL S. S. F. 
klarer man let, ved blot at 
købe nogle byggefondsmærker. 

Fra hjemmeværnets IV distrikt har 
vi modtaget følgende: 

Hjemmeværnet og klubben arrangerer i 
januar i fællesskab en mødeaften med hen
blik på oprettelse af en flotille inden for 
klubben. 

Der vil blive redegjort for hjemmevær
nets organisation til søs og bagefter vil der 
blive spørgetime og diskussion. Endelig vil 
der blive vist film. Nærmere i januar
nummeret. 

Der bliver gratis kurser i navigation, 
tovværksarbejde, signalering m. m. — olie-
og brændstofforbrug under øvelser godt
gøres. Under unormale forhold bevares sejl
tilladelsen. Vi håber, at både sejlsportsfolk 
og motorbådsfolk kan mødes i dette arbej
de. 

YACHT-SERVICE 
E .  N I L S S O N  &  E .  A N D E R S E N  

M I L A N O V E J  2 5  
S U N D B Y  4 3 8  1  

Vi anbefaler os bl. a. med: 

Karabinhager — Løjerter 

Sejlslæder — Vantskruer 

Skødeblokke — Skødespil 

Rebeapparater — Klyds 

Pullerter — Hængsler 

Koøjerammer — Metalskinner 

Masteskinner — Kølbolte 

etc. 

Kan købes i Malerudsalget. 

I M  
Benzin - Petrol og Danol BAADMOTOR 

Type K2-K4-
K 5 - K 7 - K 8 og 
K 14. 2 Aars Ga
ranti. 3 Aars Beta
ling. - Ingen Fedt
kopper, men over
a l t  S .  K . F .  
Kuglelejer. 

Eneforhandler for 

ALBIN 
Reparationer udføres. 
Reservedele leveres. 

4 HK 

» B R  I T  A N N  I A «  
direkte omstyrbar. 

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

A S S U R A N C E  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

AMAGE KYKKERI 

Tria 1440 

Øbro 7649 

% I  

Østerbrogade 36 

t „UladU 
// 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

m a l e r u d s a l g e t  
HAVNEPLADSEN 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

URE o g  OPTIK 
»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

København K 
Telf. C. *931« 

Kongens 
Nytorv 6 

f 
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