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D ø n n 
Dersom man altid så emnerne udfra hel

hedens synsvinkel, ville dønningerne ikke 
være så voldsomme som efter sidste Sejler-
dagsmøde. Nu, hvor dønninger skyller ind 
over stranden med forskellig styrke, stem
mes sindene til protest over, at man ikke, 
mens tid var, hindrede vandene i at sætte 
sig i bevægelse. Det kunne have været gjort 
med få og virkningsfulde tilkendegivelser 
om, at Dansk Sejlerdag var et forum for 
hele landets sejlerstab, og ikke bare et sted, 
man mødte op og applauderede over fører
klubbens beslutninger. Sådan må det ikke 
være, for uden den indre kraft er der ingen 
mulighed for unionens fortsat beståen. 
Galt ville det være, om vi nåede dertil, at 
man kun var tilsluttet Dansk Sejlunion for 
at få et blåt stempel, som enhver hæderlig 
dansk svinekrop får efter først at have 
mistet retten til at gøre indsigelse. 

I en verden, der er ved at stivne i dyrtid 
med dertil hørende kriser ville det være 
velgørende, om man fra en så stor sammen
slutning som Dansk Sejlunion vil trække 
de store linier op, for, om ikke just en bil
liggørelse af vor sport, så dog drage om
sorg for en stabilisering. Der skulle være 
mange steder, det kunne lade sig gøre, 
uden at det sportslige forringede os over 
for konkurrenterne i udlandet 

Det ville være god kritik, hvis den ikke 
viste vej eller stillede konkrete forslag, 
derfor skal det lyde: 

Løs sejlernes store problem først, — 
nemlig spørgsmålet om vinterplads. For 
det er en kendsgerning, at der er flere bøje
pladser, end der er vinterpladser. Nu f. 

i n g e r 
eks. for Storkøbenhavns vedkommende, er 
det særligt galt. Selv om det var den lokale 
union, der burde tage initiativ, så kan det 
ikke nægtes, at uden Dansk Sejlunions 
støtte med sin indflydelse, kan det ikke 
løses inden for en overkommelig tid. 

Problemet kunne løses ved f. eks. de 
under Københavns Sejlunion hørende klub
ber opgav de nu i alle henseende utilstræk
kelige pladser, og unionen af Københavns 
kommune lejede den fornødne plads, da 
Københavns havnevæsen ikke disponerer 
over et egnet areal. Ved at koncentrere 
ophalingen kan man opnå større udnyttelse 
af materialet, der så til gengæld kan ud
styres efter nutidens krav. En ophalings-
vogn, hvor man var fri for de uhandige og 
utidssvarende vanger, og i stedet forsynede 
den med 4 elvirkende støttepuder. Vognen 
kan endvidere forsynes med indbyggede 
dunkrafte. Uden at fordybe sig i detailler 
kan blot anføres, at opnåelse af en perfekt 
optagning og udsættelse uden de irriterende 
stød og skrammer. Bådene skulle placeres, 
så de var nemmere at komme til under alle 
forhold, det være sig ved rengøring om 
efteråret, som tilsynet om vinteren, som 
ved reparation og istandgørelse om foråret. 
Ligeledes var det inden for det overkomme
lige med fast nattevagt, så at man undgik 
de meningsløse tyverier. Stod alle både sam
let, vil man også med større vægt kunne 
påpege støv- og røgplage. For at undgå det 
til trivialitet benyttede ord: rationalisering, 
vil jeg påpege, at der må koncentration til 
parret med åbent, uhemmet samarbejde. 
Det nytter ikke at lægge sig fast på linien, 

det er mit, sådan er vor tradition, det nytter 
ikke at være ener, dertil er tidens krav for 
store. 

Lad det foregående været et lille side
spring, men det kan absolut ikke være 
noget sidespring, når vi påpeger, at sejl
unionens forretningsudvalg ikke har grebet 
en enestående chance til at komme i kon
takt med medlemmerne. Forretningsudval
get har omend midlertidig afslået et tilbud 
fra "Sejlerbladet"s aktionærer om veder
lagsfrit at overtage halvdelen af selskabets 
aktier og dermed halvdelen af dets aktiver, 
der ifølge et af statsautoriseret revisor C. 
Jespersen udarbejdet regnskab androg 

17,331 kr. 

Uden dog at være klar over aktionærer
nes betingelser, må man have lov at an
tyde, at man herigennem kunne have fået 
et blad, der kunne bringe stof, uden hele 
tiden at skulle skele til den finansielle side, 
som i så høj grad præger vor officielle 

sejlsportspresse. 
S. S. F. har forsøgt at få navigations- og 

tovværksundervisning lagt ind under aften
skoleloven, men uden held i første omgang. 
Men selv om sagen havde fundet sin løs
ning, syntes den ikke just at være den 
bedste, langt mere tiltalende var det, om 
man samordnede undervisningen, der even
tuelt blev tilknyttet Københavns naviga
tionsskole som aftenskolen. Dansk Sejl
union kunne atter her gøre et praktisk 

stykke arbejde. 
Både i København og andre steder i lan

det var der mulighed for at arrangere 
motorkursus enten i forbindelse med den 
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stedlige tekniske skole eller for København, 
Teknologisk Institut eller Maskinistskolen. 
I en tid, hvor så mange motorbådsejere til
slutter sig det maritime hjemmeværn, ofte 
tilskyndet af foreningerne, skulle der være 
særlig behov for motoruddannelse, tillige 
kunne man sikkert forvente, når sådanne 
argumenter føres frem, at få de bevilgende 
myndigheders bevågenhed. 

Det er blot nogle af de forslag, de kom
petente forsamlinger kunne tage op. Ram
mer forslaget ikke centrum, så kan de, 
hvis de tages op, være en del af den bølge
bryder, der skal dæmme op for dønningerne. 

E. E. N. 

Her var god pla«ls 
Vi benyttede os af pladsen og bringer 
her en meget vigtig notits, som har 

bud til alle sejlere: 

Skibsregistreringskontoret i København 
har anmodet Dansk Sejlunion om indtræn
gende at henstille til alle klubber landet 
over, at der gøres noget effektivt for at 
indskærpe overfor medlemmerne, at alle 
ejerskifter omgående skal meddeles til 
skibsregistreringskontoret i det pågældende 
distrikt. — Det er blevet oplyst, at der alt
for ofte syndes imod denne bestemmelse. 
— Forretningsudvalget håber, at denne 
henstilling vil hjælpe. — Det skulle meget 
nødig komme dertil, at myndighederne en 
skønne dag beslutter sig til helt at afvise 
registrering af lystfartøjer under 4 tons, 
idet fartøjsejerne derved ville blive afskå
ret fra at få tilladelse til at føre yachtflag. 

E f t e r l y s n i n g  
•7 O 

Ejeren af "Hængi" efterlyser dele af sit 

vintertag, som er fjernet. 

Vedkommende, der har "lånt" taget, 

bedes bringe det tilbage. R. 

E t  l i l l e  v i n k  
Hvis man har vintertag. 

Kom før frostvejret rigtig får tag, tag 
ved første lejlighed ned til båden, der er 
et lille rask nap at tage. Er der motor i 
båden, så tøm den for vand, men gør det 
grundigt. Intet er så kedeligt som at kom
me til foraret og se sin motor frostsprængt. 

Bunden indvendig skal tørres op med en 
klud, så ingen fugtighed lades tilbage. Selv 
den mindste revne fyldt med vand, der fry
ser, efterlader et uhelbredeligt "sår". Især 
ældre både bør behandles varsomt. Her er 
det kølbordet og kølsvinet, det går hårdest 
ud over. Her har isen let tag. Søm og skruer 
er undertiden godt tærede, hvilket bevirker, 
at de ikke holder kølbordet fast, når isen 
kiler de to planker fra hinanden. 

Forår — bådeejeren vildt bestyrtet, him
mel og hav, båden er utæt. Hen til bådebyg
geren, men han har ikke tid, så fat i en 
spjældskraber, der straks kommer og 
tæver værk i, med det resultat, at det hele 
går fra hinanden. Prisen herfor er sjælden 
under 50 kr. Vind tid til foråret, tøm båden 
for vand, men gør det i dag. 

Uden vintertag. 

Det er dyrt at være fattig, siger et gam
melt ordsprog. 

Har man af forskellige grunde intet vin
tertag over sin båd, bør man iagttage stor 
forsigtighed, når man færdes i båden under 
oplægningen. 

Betræd aldrig lærred, hvorover der ligger 
islag, da man risikerer, at lærredet bræk
ker sammen med islaget. 

Der har allerede været isdannelser iår på 
alle udækkede fartøjer, men De hører vel 
til dem, der har kittet alle revner og fuger 
i al træværket for at hindre fugtighed og 
især vand i at fryse og derved forårsage 
større ravage. 

Det er så sandelig dyrt at være fattig, 
for har man intet vintertag, får man store 
reparationer på træværk, lak og maling til 
foråret, — hvis man ikke har taget alle 
sikkerhedsforanstaltninger. E. E. N. 

t 
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En kreds af gamle prøvede kræfter har sluttet sig sammen endnu engang 

for at lave en revy, der helst skulle overgå alle tidligere. 

Selv om alt således skulle være i orden, søger selskabet alligevel nye kræf

ter, og hånden på hjertet, revyen trænger til nye kræfter for at aflaste de 

gamle prøvede. — Interesserede bedes henvende sig til festudvalget. 

» O  D S F A  L  ! )  
Et af vore mest trofaste medlemmer er 

ikke mere. Fredag den 14. december 1951 
døde Julius Nielsen, m/b "Anni", efter et 
kort sygeleje. 

Julius Nielsen var et sjældent loyalt med
lem, der i sejlsporten havde fundet sin alt
opslugende hobby, hvilket hans færden og 
hans monsterværdige vedligeholdte båd 
vidnede om. 

Vi kunne have ønsket at have haft ham 
imellem os mange år endnu, men skæbnen 
ville det anderledes. 

Æret være hans minde. E. E. N. 

Noget var iler om det -
I efteråret slog vi til lyd for, at man om 

vinteren arrangerede en ugentlig gymna
stikaften. Redaktionens telefon blev også 
flittigt benyttet af interesserede, men da 
der ikke kunne skaffes en leder, måtte 
det foreløbig opgives. 

Men at der er noget, om det vi skrev, 
fremgår af nedenstående, hvor "Børsen" 
har interviewet grosserer Kaj Schjørring i 
anledning af, at den gamle sejler den 23. 
november fyldte 80 år. 

— De interesserer Dem også for gymna-
stiken. Hvordan vil De på baggrund af 
denne idræt karakterisere sejlads som 
sport ? 

— Der er mange, der siger, at det ikke 
er sport at sidde ved roret i et fartøj, men 
hvis man har ligget ude i høj sø i 8 timer, 
er man lige så mørbanket som efter 4 
timers gymnastik. Det er gymnastiken og 
sejlsporten i forening, der har holdt mig 
ung. 

25 års jubilæum 
Vejfondens midler hjælper sejlsporten. 

Igennem 25 år har sagfører Arnold 
Andersen, København, ustandselig banket 
på de skiftende finansministres døre, og 
ikke forgæves. I 1945 blev forslaget om, at 
vejfonden skulle yde tilskud til vedligehol
delse af havne m. m., ført gennem rigs
dagen. 

Som det vil være alle bekendt, har vej
fonden siden 1949 for hvert år udbetalt kr. 
150,000. Som en påskønnelse for arbejdet, 
der næsten må have formet sig som en livs-
sag for sagfører Andersen, fik sagfører 
Andersen ved Dansk Sejlerdags møde af 
formanden, direktør Sv. Bøgelund-Jensen 
overrakt en smuk bog med hilsen fra alle 
landets klubber og tillige medfulgte et sæt 
signalflag og en blomsterkurv med "fly
dende indhold". E. E. N. 
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Kommende skibsbeslag ? 

En billig og nem metode til at forsyne 
genstande, f. eks. af plastic, med en tynd, 
blank belægning af et metal, af hvilke 
navnlig aluminium er særlig velegnet, går 
ud på at anbringe genstandene i en be
holder, der pumpes lufttom, hvorefter et 
stykke af det pågældende metal ved elek
trisk opvarmning bringes til at fordampe i 
beholderen. Dampene vil overtrække de 
pågældende genstande med en meget glat 
og smukt udseende belægning. 

Lakeret træværk. 

Er der forresten ikke nogle hvide pletter 
pa det lakerede træværk ? Disse pletter 
bør straks afskrabes, så træet kan tørre. 
For at hindre ny fugtigheds indtrængen 
stryges der over det afskrabede med ra 
linolie, da træet kan ande igennem dette. 

Savsmuld. 
Når jeg har repareret min bad, har jeg 

ofte ærgret mig over alt det "gode" træ, 
der gik til spilde, derfor glæder det mig, 
nar jeg læser en notits som denne: 

Savsmuld og andet træaffald kan gøres 
til fordøjeligt foder for kvæg ved bestråling 
med kraftige katodestråler i ca. 12 min. 

Før generalforsamlingen. 
Danmark udmærker sig ved at være et 

land, hvor alle er utilfredse med det be
stående, men først for alvor bliver fornær
mede, nar man ændrer det. K. K. Steincke. 

Diesel kontra damp. 
Trods dieselmotorens stadig stigende 

udbredelse er dampskibene i stort overtal, 
idet kun 25 pet. af den samlede verdens
tonnage er motorskibe. Dette tal dækker 
dog over en højst forskellig anvendelse af 
motorskibene i de enkelte lande. Af Dan
marks 1,269,000 brt. er således 803,000 brt. 
eller 63 pet. motorskibe. Denne procent 
overgas kun af Norge og Sverige med hen
holdsvis 71 og 68 pet. England har 34 og 
USA kun 4 pet. motorskibe. 

Nyt fra Norden. 
Der føres for tiden visse forhandlinger 

mellem de 4 skandinaviske lande om lettel
ser af rejseforholdene, bl. a. ved afskaffelse 
af pastvangen og en lempelse af toldkon
trollen .— Dansk Sejlunion imødeser med 
forventning et gunstigt udfald af forhand
lingerne og har haft lejlighed til overfor 
det nedsatte folketingsudvalg at fremføre 
sejlsportens ønsker. 

Det er lettere 

at tro en løgn, man har hørt tusinder af 
gange, end tro en sandhed, man aldrig har 
hørt tidligere. K. K. Steincke. 

Izc ^)ejle\~e 

BANGE FOR BLÆK? 
Det landskendte sejlsportsorgan 
SEJLERBLADET rammer et 
meget ømt punkt med neden
stående artikel: 

Der er formentlig ingen, der vil pasta, at 
de danske sejlere er mundlamme, mange er 
i alle tilfælde mere end villige til mundtlig 
at fremsætte deres kritik af alt vedrørende 
sejl- og motorbådssport, endog ofte i tem
melig skarp form, hvorimod meget taler for, 
at sejlerne er bange for blæk! 

Nar man udgiver et sejlsportsblad, vil 
man meget gerne have, at bladets læsere 
giver deres mening til kende om de proble
mer, der bliver fremdraget, men desværre 
synes de danske sejlere ikke at være så 
skrivelystne som f. eks. de engelske sejlere. 
Følger man de udenlandske sejlsportstids-
skrifter, glæder man sig gang på gang over 
indlæg fra sejlere, der har noget på hjertet 
vedrørende sporten, og det gælder både 
tekniske finesser og iagttagelser til søs. 

Med disse linier vil vi gerne rette en ind
trængende henstilling til de mange danske 
sejlere, som netop har kendskab til forhold 
vedrørende sejlsporten, om at tage ved lære 
af f. eks. de engelske sejlere. Sejlerbladets 
spalter star nu som før åbne for diskus
sioner om emner af interesse for sejlsports-
og motorbådsfolk, ligesom vi med glæde 
modtager artikler fra vore læsere om emner 
vedrørende vor sport. 

Sejlerbladet har fra første færd set det 
som sin opgave at blive et talerør for alle 
danske sejlere, og skal dette mål nås, er 
det en nødvendighed, at sejlerne selv hjæl
per med dertil. Selvom vi fra redaktionens 
side gør alt for at lave bladet så alsidigt 
og interessant som overhovedet muligt, så 
er det nødvendigt, at vi får friske pust fra 
søen, og vi har da også ved flere lejligheder 
haft den store glæde at modtage sådanne 
indlæg, endog fra sejlere, der tillige viste 
sig som stilister af format. 

Nu nærmer vinteren sig, og i ledige stun
der beskæftiger vi os gerne med vor færden 
til søs, lad tankerne få form af saglige ind
læg og instruktive artikler her i bladet. 

R. H. 
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M A J 

18.—25. maj: Udtagelsesejladser til Olym
piaden. 

J U N I  

Søndag den 1. juni: Fejøstævne, Snekken, 
Vordingborg, Isefjordsklubbernes Ly
næsstævne, Kalundborg Sejlklubs 50 
års jubilæumssejlads. 

Søndag den 1. og mandag den 2. juni: 
Pinsestævner: a) Ved Juelsminde, arr. 
af Horsens Sejlklub, og Sejlklubben 
"Neptun", Vejle, b) Ved Ærøskøbing, 
af Faaborg Sejlklub, c) Ved Løgstør. 

Lørdag den 7. og søndag den 8. juni: 
K.S.U.s distancekapsejlads "Lappe-
grunden rundt" — "Fyn rundt", arr. 
af Fyns Sejlunion. 

Søndag den 8. juni: Aabenraa Sejl Club — 
Roskilde Sejlklub — Viborg Sejlklub 
— Stubbekøbing Sejlklub. 

Søndag den 15. juni: Fælleskapsejlads ved 
Dragør — Fælleskapsejlads for Mid
delfart og Fredericia Sejlklub — 
Haderslev Sejl Club v. Aarøsund — 
Næstved Sejlklub — Skive Sejlklub — 
Svendborg Amatør Sejlklub. 

På foreningens vegne beder vi alle, der pa forskellig måde 

har støttet os i vort arbejde, at modtage Sundby Sejl-For

enings hjerteligste tak, og vi ønsker alle vore medlemmer, 

venner og idrætskammerater et 

G L Æ D E L I G T  N Y T Å R !  

Bestyrelsen. 

J  
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Lørdag den 21. og søndag den 22. juni: 
Randers Sejlklubs 75 års jubilæums-
sejlads om Chr. X's pokal. — 24 timers 
sejlads ved København — Sønderborg 
Yacht Club "Als rundt". 

Søndag den 22. juni: Faaborg Sejlklub — 
Frederiksværks Sejlklub — Odense 
Sejlklub — Rungsted Sejlklub. 

20.—22. juni: Gråhaae-Regatta ved Hen-
singfors. 

27.—29. juni: K.D.Y.s Øresundsuge ved 
Skovshoved. 

Søndag den 29. juni: Svendborg Sunds Sejl
klubs "Taasinge rundt". 

J U L I  

3.—6. juli: Kongelig Norsk Seilforenings 
landsregatta ved Hankø. 

Lørdag den 5. og søndag den 6. juli: 
Helsingør Amatør-Sejlklubs "Sjælland 
rundt". 

Søndag den 6. juli: Sydfynske Sejlklubbers 
fælleskapsejlads ved Svendborg — 

Korsør Sejlklub. 

10.—13. juli: G.K.S.S.s Marstrandregatta. 

Lørdag den 12. og søndag den 13. juli: 
Aarhus-klubberne. 

Søndag den 13. juli: Sydstævnet ved Vor

dingborg. 

16.—20. juli: Dansk Sejlunions landsstævne, 
arr. Kolding Sejlklub. 

Søndag den 20. juli: Espergærde Sejlklub 
— Skelskør Amatør Sejlklub — Jyl
linge Sejlklubs piratjollestævne. 

Lørdag den 26. juli: "Fur rundt". 

Søndag den 27. juli: Haderslev Sejlklub ved 
Kjelstrup Strand — "Vikingen", Ny
købing F. — (evt. Malmø eller Hel
singborg). 

20.—28. juli: De olympiske sejladser ved 
Helsingfors. 

A U G U S T  

1.—3. august: Hankø-regatta (Finland). 

Lørdag den 2. og søndag den 3. august: 
Horsens Sejlklubs og Jydsk Sejlunions 
sejladser — Skive Sejlklub. 

Søndag den 3. augrust: Assens Sejlklub — 
Holbæk Sejlklub "Orø rundt" — Ny
borg Sejlforening — (Helsingborg eller 
Malmø) — Nysted Sejlklub. 

Søndag den 10. august: Sejlklubben "Fjor
den", Odense — Frederikssund Sejl
klub — Helsingør Amatør Sejlklub — 
Lemvig Sejlklub — Svendborg Sunds 
Sejlklubs hovedkapsejlads — Sejlklub
ben "Neptun", Vejle — Sønderborg 
Yachtklub — Præstø Sejlklub. 

7.—10. august: K.S.S.S.s Sandhamregatta. 

Lørdag den 16. august: Fælleskapsejlads 
til Landskrona — Thisted Sejlklub. 

Søndag den 17. august: Landskrona Segel 
Såliskaps 50 års jubilæumskapsejlads 
— Ærøskøbing Sejlklub — Nakskov 
Sejlklub. 

Lørdag den 23. august: Aalborg Sejlklub. 
Søndag den 24. august: Isefjordsklubbernes 

klassebådsstævne ved Frederiksværk 
Krydserstævne ved Taarbæk — Larch-
montpokalsejladserne — Spidsgatter
stævne i Svanemøllebugten — Thurø 
Sejlklub. 

Søndag den 31. august: Fælleskapsejlads i 
Svanemøllebugten. 

S E P T E M B E R  

Lørdag den 6. og søndag den 7. september: 
Aarhusklubbernes efterårssejlads. 

Søndag den 7. september: K.S.U. "Hveen 
rundt" og jollestævne — Roskilde Sejl
klub. 

Lørdag den 13. september: Kolding Sejl
klubs efterårskapsejlads. 

Lørdag den 13. og søndag den 14. septem
ber: Københavns mesterskab for joller 
— 24 timers sejlads. 

Søndag den 21. september: Hellerup Sejl
klub "Hveen rundt". 

Medlemmerne bedes holde sig orienteret om 
eventuelle ændringer. 

r luniOR -ificdtm 

Bådsmænd 
Bådsmænd skal nu genindføres og de fø

rere, der har lyst, energi og evner til det 
store arbejde, bedes sende juniorlederen et 
kort inden 1. februar. Adresse: A. M. Jør
gensen, Italiensvej 76, S. 

Juniorudvalget vil derefter udtage de 
førere de mener er bedst egnede til jobbet. 

Juniorudvalget består iøvrigt af: Hr. 
Kobbeltvedt, hr. C. Hillers, hr. Lindemann 
samt hr. A. M. Jørgensen. 

Juniorleksikon 
Frit efter Hellerup juniorafdelings 
blad "Juniorjollen". 

Benyttes på eget ansvar. 

Agterspejl: Højeste del af en junior på 
jordbærskud. 

Arthur: Hovmester i S.S.F. (sælger øl og 
flødekarameller). 

Bådsmænd: Storsnudede førere. 
Badekar: Juniorbåd. 
Baberkost: Tovværksende uden takling. 
Bassemand: Albert. 
Bisse: Alm. Skældsord. 

Bomdirk: Lasso til at fange koste og bund-
garnspæle med. 

Botanisere: Pære- eller æbleskud. 
Bovport: Mund. 
Buler på karret: Søgang. 
Cementkoger: Kok på en sommertur. 
Dovenskab: Særkende for juniorer. 
Droppe krogen: Lade ankeret gå. 
Energi: Sjældenhed. 

Englefabrik: S.S.F.s juniorafdeling. 
Fregner: Stedvis solbrændthed. 
Føreraspirant: Optimist. 
Gafle: Stjæle (låne). 
Give krabberne føde: Ofre under søsyge. 
Gå for en våd fok: St "tang i skruen". 
Grundstødning: J 117. 
Grønne fendere: Grønne Tuborg. 
Hastværk: Sjældenhed. 
Havnerace: Forbudt, juniorernes største 

fornøjelse. 

Hønseavlertidende: Efterretninger for sø
farende. 

Jordnød: lille gnom (lille fræk person). 
Juniorbåd: Kane, pram, dejgtrug, møgæske, 

spand, træsko, slingrekasse og vand
vogn. 

Juniorbal: 100 mand og 1 pige. 
Klejner i kagekassen: Velhavende. 
Klyds: Se "bovport". 
Kolonorm: Kirsten Jensen. 
Kompasrose: En ny (af russerne opfundet) 

art roser. 
Lagnerne: Sejlene. 
Langsomhed: Klargøring. 
Loppesovs: Labskovs. 
Lufninger: Sven Malm. 
Luftskipper: Fører på en spidsgatter. 
Mast: Et stykke træ som nogle mener er 

beregnet til at knække. 
Mavelading: Moleoplægning af førerspire. 
Miranda: Annie Lindqvist (havfrue). 
Moleartist: Fører, der ikke kan ramme 

havnehullet. 
Nej: Høres ofte når føreren beder mand

skabet om et eller andet. 
Posekigger: Tolder. 
Reprimande: Sk...balle. 
Skaffe: Æde, spise. 
Slavepiskere: Bådsmænd. 
Stævnemøde: Sammenstød mellem J 117 

og J 92 under kapsejlads. 
Svøb: Beklædningsgenstand for små junio

rer, spanter i en juniorbåd. 
Syrebasser: Juniores fodbeklædning. 

Tang i skruen: For mange grønne fendere. 
Tyk: Se "Kolonorm". 
Træsejl: Årer. 
Tuberkelkoger: Pibe, fløjte. 
Typevrider: Skrivemaskine. 
Undervandsbåd: Når J 60 bemandes med 

S.S.F.s juniorer under kammeratskabs-
pokalsejladserne. 

Valutapukkel: Juniorafdelingens regnskab. 
Ædespalte: Mund. 
Ævl: Juniorleksikon. 
Ørstedsværk: Lommelampe. 
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Dimensioner 

Længde over alt: 7,70 m. 

Der findes flere både, hvis bygning er 
således, at man vanskeligt kan bestemme 
hvilken type de tilhører. Blandt disse både 
er den her i landet anerkendte juniorbåd, 
der nærmest må betegnes som klinkbygget 
kutter, uden hæk og med roret helt agter 
(spejlgatter). 

Juniorbåden er konstrueret af den sven
ske konstruktør E. Salander. Her i landet 
findes der nu over 160 af typen og de fleste 
bliver anvendt som øvelsesfartøjer, for sejl
klubbernes juniorer. 

Båden er synkefri og den normale besæt
ning er på 3 mand. 

Længde i vandlinien: 4,50 m. 

Største bredde: 1,75 m. 

Dybgang: 0,90 m. 

Deplacement: 695 kg. 

Jernkøl: 275 kg. 

Sejlareal: 15 kvm. 

S K R O G E T :  

1. Ankerklyds. 
2. Ballastkølen. 
3. Beslag til flagspil. 
4. Beslag til åregaffel. 

5. Bord. 
6. Hælen. 
7. Klamp til forfortøjning. 

8. Lugekarmen. 
9. Løjbommen. 

10. Roret. 
11. Rorhovedet. 
12. Rorløkke og hage. 
13. Rorpinden. 
14. Ruffet. 
15. Rundgangslisten. 
16. Røstjern. 
17. Skandækslisten. 
18. Skødeviser. 
19. Spygat. 
20. Stævnbeslaget. 
21. Stævntræet. 

R I G N I N G E N :  

22. Agterlig. 
23. Bagstag. 
24. Bagstagshal. 
25. Blok. 
26. Bommen. 
27. Bomdirken. 
28. Dugene. 
29. Flaglinen. 
30. Fokken. 
31. Fokkefaldet. 
32. Fokkeskødet. 
33. Fokkestaget. 
34. Forlig. 
35. Flynderen eller spredholtet. 
36. Halsbændslet. 
37. Hvirvlen. 
38. Kapsejladsnummeret. 
39. Karabinhage eller løjert. 
40. Kindbakke. 
41. Lomme til sejlpind. 
42. Klamper til storsejl. 
43. Masten. 
44. Mastekraven. 
45. Masteliget. 
46. Nationalflaget. 
47. Nokbeslaget. 
48. Nokbændslet. 
49. Rebeapparat. 
50. Rebbændsel. 
51. Sallingshorn. 
52. Skinnen. 
53. Skivgat til bomdirk. 
54. Skivgat til storsejlsfaldet. 

55. Slæde. 
56. Standeren. 
57. Standerpinden. 
58. Storsejlet. 
59. Storsejlsfaldet. 
60. Storsejlsskødet. 
61. Stængestaget. 
62. Topvant. 
63. Underlig i fokken. 
64. Underliget i storsejlet eller 

bomliget. 
65. Undervant. 
66. Vantskrue. Aage. 

Forslag og spørgsmål bedes stilet til 
Aage Henriksen, Øresundsvej 120, 3. 

Telefon Amager 3764 u. 
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ÅMAGEi ©JTR.YKKERI 
Va>( tlf amager ^\V?7 <*57z sir 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

P .  W I N T H E R  
M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg- af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

H U S K  S T O P U R E T  
t i l  h u p s e j l a d s e n  

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klokhemayeren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

.AMAGER AFD.: AMAGERBROGADE 4 
AMAGER 6262 

(Fr. V. Brems: Sundby 7422 ulla). 

GRØN&MTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

FORBERED ALLEREDE ]V 1/ DEN NYE SEJLSÆSON 
Forny Deres hynder. - Alt møbelpolstrerarbejde udfores. - Solsejl syes. 

Trænger Deres aptering til at udskiftes? 
Alt træarbejde udføres. - Nyt lærred på dæk. - Indhent tilbud. 

N I E L S E N  &  S V E N D S E N  
Hessensgade 7 o. g. (Medlemmer af S. S. F.) Sundby 1417 v. 

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Kassererens kontortid i vinterhalvåret: 
1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 

måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19—20,30, Højdevej 39, 3., SU 5673. 
Postkonto nr. 56516. Ved alle indbetalinger 
bedes medlems nr. opgivet. 

A u t o U a n  
ved SVEND HANSEN 

1.  Kl .S 
Autoreparat ionsværksted 

(Speciale: Hovedreparation) 

H E J R E V E J  3 5  

9900 
TA GA 

9965 
Privat: Sundby 9542 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

// 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

ANNONCEEKSPEDITION ved 

E. LORENTZEN 

ALBANIEN SG ADE 2 — S. 

AMAGER 7118 Y 

Aflev. til postvæsenet den 8. januar 1952. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Ansvarhavende redaktør: 

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

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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SEJL OCi 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 
M E D L E M  A F  D A N S K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

P O R T E N E  
Vore nye og nyistandsatte porte og 
døre er udsat for hærværk. Medlem
mer der bemærker, at der øves vold 
mod foreningens materiel, bedes 
notere sig vedkommende og indbe
rette det passerede for bestyrelsen. 

H A V N E U D V A L G E T  

Revy 29. Marts i Markmandsgade 

S K A B E N E  
På søndre plads, umiddelbart bag det 
plankeværk hvor opslagstavlerne 
hænger, står en række skabe som vi 
henstiller til ejerne om at flytte. — 
Plankeværket "falder", pladsen og 
kajen skal planeres og rettes op. — 
Skabsejerne bedes venligst henvende 
sig hos 

H A V N E U D V A L G E T  

SSF Revy  
I det sidste medlemsblad blev der 
slået til lyd for opsætning af en revy 
til forårsfesten, dette har vist sig at 
være faldet heldigt ud blandt Sundby 
Sejl-Forenings Thalia-udøvere. Der er 
mønstret en stor besætning af gamle 
og nye kræfter, som under vor for
træffelige instruktør Bergs ledelse 
vil garantere vore medlemmer en af 
de gamle fornøjelige revy-aftener. 

Revyens stabelafløbning er den 

2  9 .  M A R T S  

H U S K  D E N N E  D A T O !  

General forsaml ing  
Ordinær halvårlig generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts kl. 19 

i Amager selskabslokaler, Markmandsgade 9—11. 

D a g s o r d e n :  

Punkt 1. Valg af dirigent. 
Punkt 2. a) Protokol. 

b) Beretning. 
Punkt 3. Regnskabet. 
Punkt 4. Lovændringsforslag. 

Punkt 5. Andre forslag. 
Punkt 6. Valg. 
Punkt 7. Eventuelt. 

Mar ts  
1952 31 dage 

Følgende er på valg: 

Kassereren: T. Sparre. 
Skolechefen: Harald Hansen. 

3 repræsentanter: O. Fiitterer, 
H. C. Jensen og W. Tanggaard 
Rasmussen. 
2 suppleanter: Niels Erik 
Knudsen og Jørgen Nielsen. 
1 revisor: E. Ryefelt. 
2 målere: O. Fiitterer og 
E. Kobbeltvedt. 
2 revisorsuppleanter. 

T i rsdag  

13. uge 25. - 3. md. 85—281 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden 

i hænde senest den 17. marts d. å. Da der imidlertid på sidste generalfor

samling blev fremført ønske om, at indkomne forslag optrykkes i medlems

bladet, opfordres medlemmerne til at indsende eventuelle forslag snarest 

muligt, således at de kan komme med i bladets martsnummer. 

B e s t y r e l s e n .  
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Nye sejl. 

Alle øvelsesbådene har nu fået nye sejl. 
De er syet hos J. Freytag A/S af ægyptisk 
bomuld. 

Juniorbådenes sejl vil til foråret få de 
første udsejlningstimer på en mast, der vil 
blive rejst på land, idet tiden til udsejlin
gen ellers vil tage tiden fra øvelsessejlad-
serne. Det vil kun blive særligt kvalificeret 
mandskab, der vil få med udsejlingerne 
at gøre, og når den er færdig, vil sejlene 
kun blive brugt til kapsejladser. De gamle 
sejl vil naturligvis stadigvæk blive brugt 
til øvelsessejlads. Da en sådan nyanskaffel
se er en alvorlig belastning på foreningens 
budget, skal sejlene selvfølgelig behandles 
meget omhyggeligt. Aage. 

Forslag og spørgsmål bedes stilet til 
Aage Henriksen, Øresundsvej 120, 3. 
Telefon Amager 3764 u. 

S I S O N 1 9 5 2  
Kapsejladsudvalget har nu fastlagt for

eningens sejladser for 1952. Forinden fast
læggelsen har udvalget nøje orienteret sig 
i den officielle kalender for kapsejladser, 
for ikke at kollidere med sejladser, vore 
sejlere måske meget gerne ville deltage i. 
Resultatet er blevet, at vi afholder 2 luk
kede søndagssejladser og en sejlads for 
damerne samme dag old-boys sejladsen 

løber af stabelen. 

Aftensejladserne, der på en fortræffelig 
måde skaber rigtig aftenliv en gang ugl. 
sommeren igennem, vil man begynde med 
tidligt i år, trods tidligere års skuffelser. 

Nu som tidligere er det store problem 
dommerbåd. Vi vil gerne i forbindelse med 
motorbådsejere, der med deres fartøj kan 
tænke sig at ligge som dommerbåd en eller 
flere gange. Henvendelse til kapsejladsche
fen eller bestyrelsen. A. Andersen. 

Aftenkapsejladserne begynder: 

Tirsdag den 20. maj. 

Lukket kapsejladser: 

Søndag den 22. juni og 

søndag den 10. august. 

Dame- og old-boys sejladsen: 

Søndag den 7. september. 

Nærmere program følger. Se endvidere 

opslagstavlen. 

I n d b y d e l s e  til studiekreds 
For SEJLERSKOLENS elever samt JUNIORAFDELINGENS medlemmer. 

Mandag den 11. februar begynder det første af 3 møder, der vil blive holdt som 
studiekreds, det vil sige, der bliver holdt et indledende foredrag, hvorefter del
tagerne har ordet, og indlederne afslutter. Programmet ser sådan ud: 

Mandag den 11. februar kl. 19 på Sundparkskolen. 
Formanden E. Nilsson taler om konstruktion og balance. 

Fredag den 27. februar kl. 19 på Sundparkskolen. 
Einar Olsens lysbilledforedrag. 

Tirsdag den 4. marts kl. 19 på Sundparkskolen. 
Formanden E. Nilsson taler om kapsejladsreglerne. 

Internationale kapsejladsregler skal bruges, kan købes foredragsaftenen. 
Dem, der hår Ervin Schøts kapsejladsregler, bedes medbringe disse. 

SIGNALMASTEN 
Klubhus ? 

Her efter krigen har vi set flere sejlklub
ber bygge klubhuse af tyske barakker. Når 
vi engang får mod og bliver enige, mon det 
så bliver: Plastichuse lige til at stille op? 
I Mount Vernon i USA har man til militært 
formål ladet lave nogle plasticbarakker 
med splintfri vinduer, ventilation og op
varmningsanlæg. 

Vi spørger bare. 

Aforisme. 

For hver gang I udsætter en handling, 
formindsker I initiativet. 

Generalforsamling. 
Forslag, som ønskes behandlet på gene

ralforsamlingen, må være formanden i hæn
de senest den 17. marts d. å. Da der imidler
tid på sidste generalforsamling blev frem
ført ønske om, at indkomne forslag optryk
kes i medlemsbladet, opfordres medlemmer
ne til at indsende eventuelle forslag snarest 
muligt, således at de kan komme med i 
bladets martsnummer. 

Lidt om olympiaden. 
USAs deltagelse i olympiaden til sommer 

vil koste 850,000 dollars. Der kommer 400 
idrætsmænd. Staten betaler ingenting, så 
pengene — ialt næsten 6 millioner kr. — 
indsamles ad frivillig vej. 

Roning. 
Københavns Havneblad har bedt os op

tage følgende: I efteråret afholdtes i Kø
benhavns havn en kaproningsmatch mellem 
Aarhus universitet og Københavns univer
sitet, og det var en pragtfuld dag. Der var 
dog et lille "aber dabei", for det syntes, som 

B e l l a h ø j - S k o l e n  
(Frederikssundsvej . Svenskelejren) 

Tirsdag den 5. februar 1952 kl. 19,15: 

BESØG I PLANETARIET 

om mange af de sejlende tilskuere ikke 
kunne holde sig fra banen, men var besat 
af en uimodståelig trang til at krydse den, 
ofte umiddelbart før kaproningsbådene 
skulle passere, og dette til trods for, at 
havnen langs banen havde 3 både patrouil-
lerende, der gjorde deres bedste for at holde 
tilskuerne udenfor. Denne mangel på hen
synsfuldhed eller mangel på sportslig vel
opdragenhed var et skår i glæden. Vi håber 
de sejlende tilskuere ved fremtidige kap
roninger i havnen vil vise de udøvende 
sportsfolk det hensyn, som de har krav på. 

M. B. 

Fremtidens apterings-materiale. 

Knapheden på stål i Amerika eller ret
tere reserveringen af stål til oprustningen, 
har skærpet jagten på nye stålerstatnin
ger. En af de nyeste er en helt ny form for 
krydsfinér. 

Det er formet af lag som almindeligt 
krydsfinér, men overfladerne er under 16 
atmosfæres tryk og opvarmning til 150° 
belagt med en plasticmasse, der er hård og 
uangribelig for så godt som alle ætsende 
stoffer. Slidstyrken er 30 gange alminde
ligt krydsfinér, og det er 20—25 gange mere 
modstandsdygtigt mod fugtighed. 

Det nye finér, "CPX", er allerede med 
held anvendt til bilkarosserier og til køle
vogne, hvor dets lethed giver større indre 
kølerum end ved metalkonstruktioner. 

Aforisme. 

Store er de mennesker, som har lyst og 

evner til at glæde andre. 
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OPLYSNING 
Kassereren meddeler: Husk revyen lørdag den 29. MARIS 1952 

Udførligt program i næste nummer. 

2 4  T I M E R  
PAS PÅ! for  nu kommer der  24 

Således stod der at læse på store plakater 
på søjlerne i Kobenhavn i dagene midt i 
august måned, og jeg tror, at det blev sand
hed for nogle af klubbens medlemmer. 

Vi fik al den sport og spænding, vi med 
rimelighed kunne ønske os, da vi om bord 
i klubbens øvelsesbåd deltog i 24 timers 
sejladsen den 25.—26. august 1951. 

Som et led i Sejlerskolens undervisning 
— specielt med natsejlads efter kompas, 
observationer efter fyr og fyrskibe, som 
der er rig lejlighed til i Øresund — deltog 
6 andet års elever med undertegnede som 

fører. 
På vejen til startstedet havde vi sydlig 

vind og nordgående strøm, og bestemte os 
derfor til sejlads sydpå. Efter en god start 
i Svanemøllen kl. 17, lagde vi kursen østen 
om Saltholm, og gjorde på den måde en 
rigtig god begyndelse til turen. 

Vi passerede Pinhåttan ,Malmø Lods og 
da vi kl. 1,15 passerede Oscarsgrunden var 
det tæt tåge, signalerne blev omhyggeligt 
aflyttet, alle om bord var ivrige efter at 
spejde og lytte, alt redningsmateriel var 
klart. Men tågen lettede, og kl. 2,30 havde 
vi Drogden tværs, hvorefter vi rettede kur
sen mod Stevns fyr. Kl. 3,00 observerede vi 
nødblus, raketter og lyssignaler, som slut
tede med S.O.S. i sydsydøstlig retning. 

Dette var noget helt nyt for os, og uden 
nogen betænkning eller diskussion halede 
vi skøderne tot, og lagde kursen mod sig
nalerne, som blev gentaget flere gange. 

Kl. 4,00 nåede vi havaristen, som viste 
sig at være et 600 tons finsk motorskib, der 
havde taget grunden, og stod fast på ca. 
iy2 meter vand. Der var ingen tilskadekom
ne om bord, men skipperen anmodede os 
om at tilkalde Switzer, da han ikke havde 
telegrafist om bord, og vejrudsigten lød på 
opfriskende vind fra vest. 

For god vind satte vi kursen mod Drog
den, hvor vi afgav rapport kl >,15, og der
på sejlede vi påny sydpå til havaristen, men 
vinden havde ændret sig, og det var blevet 
meget diset, så vi passerede ham først kl. 
8,30, og meddelte ham, at melding var sket. 

Med disse manøvrer var så meget tid for
løbet, at vi måtte opgive vort oprindelige 
mål — Bøgestrøms-tønden, — men vi var 
dog ellers udmærket tilfreds med turens 
forløb, og lagde nu kursen mod Hollviken, 

t imer ,  som De a ldr ig  vi l  glemme 

som vi nåede kl. 9,45, derefter rettede vi 
kursen nordpå igen, og lagde hjemvejen 
over samme punkter som udturen, vi var 
i mål kl. 17. 

En særdeles lærerig, interessant og be
givenhedsrig sejlads var tilende. Eleverne 
fik anledning til at prøve deres kundskaber 
i praksis, og jeg vil hermed rette en kraftig 
opfordring til sejlerskolens andet års elever 
om at melde sig til disse sejladser. 

Endvidere opfordrer jeg fartøjsejere til at 
deltage i disse navigationssejladser og med
tage forgaster enten fra sejlerskolen eller 
fra juniorerne, som ellers ikke har nogen 

chance til natsejlads. 
Da farten var endt, og faren var omme, 

således som Drachman skrev, fik jeg en 
venlig skrivelse fra Switzer med tak for 
den hurtige melding, og vedlagt en anvis

ning på 150 kroner. 
Til "Udvalget for 24 timers sejladser" 

indsendte jeg logbogsblad til bedømmelse, 
og udvalget har i brev meddelt mig, at når 
vinterfesten afholdes i februar 1952, vil vi 
foruden vor plaquette for sejladsen, få til
delt "en erindring for godt sømandsskab". 

På den aften vil vi feste, og huske plaka

terne med teksten: 

Pas på! for nu kommer der 24 timer, 

som De aldrig vil glemme! 

Poul Brock Pedersen. 

H V E M  o g  H V O R  
Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, S. 

Sundby 4381. 

Næstformand og sekretær: W. Tanggård 
Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S. 

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

Sundby 5673. 

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson, 

Hveensvej 1, S. 

Klubhus og Festanliggender: H. Jensen, 
Wittenberggade 4, Sundby 7997 y. 

Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej 

76, S., Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej 

2, S. 

Skolechef: Harald Hansen, Telemarksg. 10. 

Ifølge generalforsamlingsbeslutning er 
kontingentet fra og med 1. januar 1952 som 
følger: A: kr. 10,00 pr. kvartal + kr. 5,00 
i april og oktober — B: kr. 5,00 pr. kvartal 
+ kr. 5,00 i april og oktober — Damer B: 
kr. 5,00 pr. kvartal — Juniores: kr. 5,00 pr. 
kvartal. 

Kontortid i vinterhalvåret: 

1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19—20,30, Højdevej 39, 3., SU. 5673. 
Postkonto nr. 56516. Ved alle indbetalinger 
bedes medlems nr. opgivet. 

N Y E  F A R T Ø J E R  

N Y E  M E D I E  > 1  M  E  R  
Ansøgning om optagelse i foreningen 

er modtaget fra 

A k t i v e :  

Værkfører Ale Andersen, Åbakkevej 23, 1. 
Motorbåd "Lone". 

Skibskonst. Sten Boye Schweickhardt, Ceci
lievej 23. — Drage "Pit". 

Niels F. Bundgård, Helmer Søgårds Allé 4. 
Motorbåd "Vips". 

Vejer Kaj Schneider, Halgreensgade 1, 1. 
Motorbåd "Number One". 

Svejser Harry Ågesen, Ålandsgade 17, 2. 
Motorbåd "Per". 

Indkøbsass. John Pedersen, Trekronergade 
23, Valby. — Kragejolle "Trille". 

Ass. Egon Thomsen, Tycho Brahes Allé 25. 

Uden båd. 

J u n i o r e s :  

Flemming Toft, Torvegade 62. 

P a s s i v e  B :  

Matros Leif Petersen, Grækenlandsvej 33. 

Motorbåd "Ida". 
Prokurist Chr. Rafn, Jomsborgvej 39, 4. 

Drage "Puk". 
Magister Andreas Rehling, Nyhavn 18, 5. 

Kutter "Edie". 
Tankpasser Svend Petersen, Toldbodg. 16 a. 

Motorbåd "Toka". 
Direktør E. Harrsen, Thorupgård Allé 36. 

Kutter "Bonit". 
Mekaniker A. Johnsen, Tullinsgade 3. 

Motorbåd "Kiss". 
Fabriksarb. Knud Jensen, GI. Kongevej 92. 

Motorbåd "Vig". 
Smed Anthon Jensen, Oehlenschlægersg. 3. 

Motorbåd "Ternen". 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne numre af S. S. F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 
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AMAGERBi>o. trykklri 2 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R Q Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

P .  W I N T H E R  
M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

H U S K  S T O P U R E T  
t I I  h a p s e j l u t i s e n  

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohkemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

wwwwwmwItwiiiviintt| j 

GRØN &MTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 . København K. 

F O R B E R E D  A L L E R E D E  / V  1 7  » E X  W E  S E J L S Æ S O N  
Forny Deres hynder. - Alt møbelpolstrerarbejde udføres. - Solsejl syes. 

Trænger Deres aptering til at udskiftes? 
Alt træarbejde udføres. - Nyt lærred på dæk. - Indhent tilbud. 

N I E L S E N  &  S V E N D S E N  
Hessensgade 7 o. g. (Medlemmer af S. S. F.) Sundby 1417 v. 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M e r c e i l e s  
Penta Soby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 15 

SUNDBY 6768 

Medlemmernes opmærksomhed 

henledes på meddelelserne, der gives om 
skabe. I denne forbindelse skal vi genopfri
ske følgende: Skabe må ikke sælges eller 
på anden måde overgå til ny ejer. Ønsker 
en skabsejer ikke mere at benytte sit skab, 
skal det nedrives og al tømmer og affald 
fjernes. 

Husk endvidere, at det er forbudt at hen
kaste affald bag og imellem skabe, lige som 
det heller ikke er tilladt at anvende denne 
plads til opmagasinering af tømmer m. m. 

Nye skabe må kun opføres efter forud 
indhentet tilladelse fra havneudvalget. 

Generalforsamlingen. 

Forslag, der ønskes behandlet på general
forsamlingen, må være formanden i hænde 
senest den 17. marts d. å. Da der imidlertid 
på sidste generalforsamling blev fremført 
ønske om, at indkomne forslag optrykkes i 
medlemsbladet, opfordres medlemmerne til 
at indsende eventuelle forslag snarest mu
ligt, således at de kan komme med i bladets 
martsnummer. 

Se her. 
Pladslejen, som erlægges forud for et år, 

forfalder den 1. april og sidste frist for ind
betaling er d. 15. april. Ingen restancefrist. 

Renholdelse. 
Al urenlighed overalt på pladsen og i 

havnen er strengt forbudt. Alt affald skal 
anbringes i de dertil indrettede kasser. 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

Jftotyzåm / yJflacU 
// 

HAR ALT 

TIL 

BADEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN 

ALBANIEN SG ADE 2 — S. 

AMAGER 7118 Y 

Aflev. til postvæsenet den 30. januar 1952. 

Udgiver: Sundby Sejl-Forening. 
Ansvarhavende redaktør: 

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

Tryk: Amager Bogtrykkeri, Hallandsgade 11 — S. 
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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  

M E D L E M  A F  D A N S K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

$£  m m  g )  C U V C k l  ^  ^ Lørdag den 29. marts 1952 kl. 19,30 i 

• m 1% C W • IC 1̂ 1 Amager Selskabslokaler, Markmandsg. 9—11 
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BILLETTER 
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Forslag t i l  
generalforsamlingen 
Forslag fra bestyrelsen: 

1) § 14, stk. 1, udgår og erstattes med 
følgende: 

"Ordinær generalforsamling afholdes 2 
gange årlig, i marts og oktober måned, 
med 1 måneds skriftlig varsel. Forslag, som 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal indsendes skriftlig og være bestyrelsen 
i hænde senest 14 dage før generalforsam
lingens afholdelse." 

2) § 8 udgår og erstattes af følgende 

nye §: 

"Foreningens penge indsættes i bank 
eller sparekasse. Beløb, der indsættes på 
checkkonto og giro kan hæves af forman
den eller kassereren hver for sig. På de 
øvrige konti kan kun hæves ved underskrift 
af formanden og kassereren i forening. 

Alle regninger påtegne af de pågældende 
udvalg." 

Forslag fra medlemmerne: 

"Det foreslås, at Akilles Jensen vælges 
til redaktør af foreningens medlemsblad 
"S.S.F." 

(sign.) 132 E. Boye Andersen - 427 
Poul Christensen - H. Hass - 108 
Henri Madsen - 173 S. A. Larsen -
Kaj Reinhardt. 

"Som det fremgår af generalforsamlin
gens dagsorden skal der vælges 2 revisor
suppleanter. Foreningen har i flere år 
været uden suppleanter lit dette for med
lemmerne så vigtige hverv. Bestyrelsen op
fordrer derfor indtrængende medlemmerne 
til at indsende forslag herom." 

OPLYSNING 
Kassereren meddeler: 

Ifølge generalforsamlingsbeslutning er 
kontingentet fra og med 1. januar 1952 som 
følger: A: kr. 10,00 pr. kvartal + kr. 5,00 
i april og oktober — B: kr. 5,00 pr. kvartal 
+ kr. 5,00 i april og oktober — Damer li: 
kr. 5,00 pr. kvartal — Juniores: kr. 5,00 pr. 
kvartal. 

Kontortid i vinterhalvåret: 

1. oktober til 1. april: 1. søndag i hver 
måned kl. 10—12 i klubhuset, og hver fre
dag kl. 19—20,30, Højdevej 39, 3., SU. 5673. 
Postkonto nr. 56516. Ved alle indbetalinger 
bedes medlems nr. opgivet. 

Uddrag af forhandlingsprotokollen 
Bestyrelsesmøde den G. november 1951. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Erik Nilsgon. 

Næstformand og sekretær: W. Tang-
gaard Rasmussen. 

Havneudvalg: O. Fiitterer og E. E. Nils
son. 

Tilsynsf. med klubhuset: H. C. Jensen. 

Kapsejladschef: Alf Andersen. 

Skolechef: Harald Hansen. 

Juniorleder: A. May Jørgensen. 

Benzinudvalget: Formanden, havneudval
get og sekretæren. 

Byggeudvalget: Formanden, havneudval
get og Leif Olsen. 

Til sejlerdagen møder som repræsentan
ter for SSF: Formanden, kapsejladschefen 
og sekretæren. 

Formanden omtalte et møde i KSU den 
25. f. m. 

Benzinsagen drøftedes, herunder den nye 
ansøgning. Benzinudvalget udarbejder den
ne ansøgning. 

Skrivelse fra Snekkersten bådeværft med 
anmodning om tilladelse til at oprette repa
rationsværksted på foreningens plads. Dette 
kan ikke tillades. Den pågældende tilskrives 
herom. 

Skorstenen i klubhuset bringes i orden. 
Der forsøges afholdt et kursus i kapsej

ladstaktik for juniorerne. 
I anledning af de på generalforsamlingen 

fremførte ønsker om protokollens optryk-
ning i medlemsbladet, vedtoges det, at pro
tokollen optrykkes i det nummer af bladet, 
der udkommer umiddelbart før generalfor
samlingen. 

Man vil fra bestyrelsens side til næste 
generalforsamling fremkomme med forslag 
om, at indvarslingsfristen til generalfor
samlingen forlænges til en måned, og fri
sten for indsendelse af forslag bliver 14 
dage før generalforsamlingen. 

Formanden omtalte et møde i havnen med 
borgmester Julius Hansen, direktør Faks-
torp fra KAB samt repræsentanter for 
Arbejdernes Roklub tillige med 2 arkitekter 
om bygning af nyt klubhus, evt. sammen 
med Arbejdernes Roklub. Det drøftedes at 
bygge på nordre side af havnen helt ude 
ved vandet. En skrivelse med foreningens 
ønsker tilsendes KAB. 

Der bestilles sal i "Karnappen" til afrig-
gergilde i november 1952. 

Jordkontoret er den 19. f. m. tilskrevet 
ang. tilsanding af renden. Man anmoder om 
hjælp fra kommunen til uddybningen. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. 
december. 

Bestyrelsesmøde den 5. december 1951. 

Fra ministeriet for offentlige arbejder er 
givet tilladelse til, at benzinpengene vil 
kunne udbetales i forholdet 20,000 til 32,760. 

Ministeriet har godkendt foreningens for
slag angående udførelse af bolværksarbej-
derne. 

Vandbygningsvæsenet tilskrives, at bol-
værksarbejderne er påbegyndt. 

Fra ministeriet for offentlige arbejder er 
modtaget a conto kr. 600,00. 

Man vil ansøge om tilskud i anledning af 
de skete fordyrelser for de ansøgte arbej
der. 

Benzinudvalget har udarbejdet og ind
sendt ansøgning til ministeriet for offent
lige arbejder. Der er ansøgt om penge til 
bolværksarbejder, ophalervogn, undervogn, 
uddybning af havn og rende til en samlet 
sum af kr. 26,160,00. 

Theodor Hansen er tilskrevet om at på
begynde uddybningen af havnen. Han er 
anmodet om at meddele, hvornår arbejdet 
kan påbegyndes. 

Formanden har talt med jordkontoret 
ang. renden og spunsvæggen. Der vil efter 
nytår blive indkaldt til et møde ang. havnen. 

Ejeren af kutter "Knøsen" — Carlo Hans 
Jensen — er tilskrevet om, at han ikke kan 
komme på land i vinter. Fra Jensens sag
fører er modtaget to skrivelser med fore
spørgsel om grunden til, at "Knøsen" ikke 
kan komme på land. Endvidere er modtaget 
en redegørelse fra Jensen. Sagen overgives 
til landsretssagfører Viuff. 

Et medlem af SSF, der tillige er medlem 
af en bokseklub, har fået 60 dages fængsel 
for vold. Dansk Idrætsforbund har henstil
let til bokseklubben at ekskludere den på
gældende. Det undersøges, om den pågæl
dende også skal ekskluderes af SSF. 

Skolechefen påtalte, at eleverne ikke 
møder til afrigning af øvelsesbåden. 

Der er anskaffet en ny tagryg til øvel
sesbåden. 

Der fremstilles en ny bom til den ene 
juniorbåd. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. 
januar 1952. 

Bestyrelsesmøde den 9. januar 1952. 

Formanden redegjorde for benzinsagen. 
Der er fra ministeriet for offentlige arbej
der modtaget a conto kr. 4550,00. Vandbyg
ningsvæsenet har synet de udførte arbejder. 

Foreningens økonomi drøftedes. 

Det vedtoges at lade "Knøsen" komme 
på land. LRS. Viuff vil give ejerens sagfø-
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rer meddelelse herom. Det meddeles den 
pågældende, at gentagelser vil medføre 

eksklusion. 

Brandforsikringen af klubhuset overdra

ges til Grøn & Witzke. 

Der er indgået protest mod optagelse af 
Gunnar M. Illum. Protesten er taget til 
følge. Den pågældende er tilskrevet herom. 

Aftenkapsejladserne begynder den 20. 
maj. Søndagssejladserne finder sted den 22. 
juni og 10. august. Den 6.—7. september 
arrangeres Old-boys og damesejlads. Alders
grænsen for deltagelse i Old-boys-sejladsen 

er 50 år. 

Der opsættes en revy til festen den 29. 

marts. 

Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdes tirsdag den 25. marts kl. 19 i Ama
ger Selskabslokaler. 

Den 5. februar arrangeres et besøg i 
stjernekammeret på Bellahøjskolen for 
sejlerskolen og juniorerne. 

Der skal nye rundlister på øvelsesbåden. 

Studiekredsen i kapsejladsregler og -tak
tik for sejlerskolen og juniorerne finder 
sted mandag den 11. februar, fredag den 
22. februar og tirsdag den 4. marts, alle 
dage kl. 19. 

Bestyrelsesmøde den 13. februar 1952. 

Fra et par ældre medlemmer er modtaget 
andragende om nedsættelse af kontingent 
på grund af alder og økonomiske forhold. 
Det vedtoges, at de pågældende kan over
føres til et kontingent af 20 kr. årlig samt 
beholde deres stemmeret i foreningen. 

Der klages stadig over Madsens arbejds
indsats. Det pålægges havneudvalget at på
tale dette overfor Madsen. 

Et medlem har uden at underrette havne
udvalget taget en jolle på land på forenin
gens plads. Den pågældende tilskrives, at 
fartøjet ikke kan godkendes som lystfartøj, 
hvorfor det må fjernes fra pladsen; det på
tales, at den pågældende ikke har henvendt 
sig til havneudvalget før ophalingen. 

Jordkontoret er tilskrevet om tilladelse 
til at benytte arealet nord for havnen til 
nyttehaver i 1952. Kontoret har pr. telefon 
meddelt, at en eventuel tilladelse først vil 
fremkomme senere. 

Landsretssagfører Thisted er tilskrevet 
om den på kutter "Maritza" hvilende gæld, 
ialt kr. 161,00. 

Skrivelse fra LRS. Thisted ang. oven
nævnte gæld. De ønskede oplysninger er 
meddelt sagføreren af kassereren. 

Da der stadig klages over hundene i 
klubhuset tilskrives flere medlemmer om 
at holde deres hunde borte fra klubhuset. 
Såfremt de pågældende ikke retter sig efter 
denne henstilling, vil det medføre øjeblik
kelig eksklusion. 

Kapsejladschefen foreslog, at juniorerne 
fritages for at betale indskud til kapsejlad
serne, således at de trænes op til de store 
sejladser. Foreningen bør betale indskud til 
de store sejladser mod at få præmien. Et 
nærmere forslag herom vil fremkomme 
senere. 

Skolechefen omtalte et møde om sejler
skolernes fælles sommerferiesejlads. 

Navigationsdirektoratet tilskrives om 
prøve på Sundparkskolen den 23. marts 
1952 kl. 9,00. 

Fra nogle medlemmer er indkommet et 
forslag til en ny redaktør. 

Herefter drøftedes bestyrelsens forslag 
til generalforsamlingen (se andetsteds i 
bladet). 

Skrivelser fra Dansk Motorbåds Uunion 
og Kobenhavns Sejlunion om kontingent 
for 1952. 

VV. Tanggaard Rasmussen. 

Sekretær. 

ar ts  
1952 31 dage 

T i rsdag  
Ordinær halvårlig generalforsamling 
afholdes tirsdag den 25. marts kl. 19 

i Amager Selskabslokaler, 
Markmandsgade 9—11. 

13. uge 25. - 3. md. 85—281 

N Y E  F A R T Ø J E R  

N Y E  M E D L E M M E R  

Ansøgning om optagelse i foreningen 
er modtaget fra 

A k t i v e  :  

Blomsterhandler Otto Peter Honoré, Peder 
Lykkesvej 9, 2. S. — Uden båd. 

Keptmath Kurt Nielsen, Aabenraa 22, 3. K. 
Motorbåd Bjørn. 

J u n i o r e s  :  

Erik Kobbeltvedt, Siciliensgade 14. S. 
Jytte Alice Månsson, Polensgade 18, 4. h. S. 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne numre af S. S. F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

Sejlerskolens nye skur. 

Der vil nu blive bygget et nyt skur til 
sejlerskolen. Skuret er 23 m langt og 3 m 
bredt, men de 13 m vil blive forbeholdt 
motorbådsf olkene. 
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Det gamle skur er også i en så elendig 
forfatning, at det ikke kan betale sig at 
reparere på det, træværket er råddent og 
taget så utæt, at det er umuligt at tørre 
sejl i regnvejr. 

Men nu skulle det blive bedre, i det nye 
skur er tanken, at hver båd får sit skab til 
grejet, og hver sin bestemte tørreplads til 
sejlene. Se iøvrigt tegningen, der viser for
slag til indretningen af skuret. 

De fire linier med anførelsen "til sejltør
ring", er ment som fire planker i loftet med 
kroge til at hænge sejlene på. Arbejdsbor
det skulle jo helst være med en lille skrue
stik og en skuffe til værktøj. 

De fire skabe og værktøjsskuffen må af 
erfaringsmæssige grunde være aflåset. Selv 
om der er lås på skuret, har det vist sig 
hvert forår, når bådene klargøres, at alt 
værktøj o. 1. forsvinder sporløst. 

Da det nye skur gerne skulle indrettes så 
formålstjenligt som muligt, er alle forslag 
til indretning af skuret meget velkomne. 

Aage. 

Juniores. 

Mød op den 29. marts og sæt ungdom
mens præg på S. S. F. revyen 1952. 

Redigeret af 
Aage Henriksen. 

V O G T  L Y S  O G  I L f l i  
Tænk på hvilken formue, der står på 

vore vinterpladser. 

Tænk over hvor megen slid og sparsom

melighed, der ligger bag hver båd. 

Tænk på den kommende sommers glæder. 

Vogt da lys og ild under ophold på havne

området. 
Havneudvalget. 
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U N D B Y  c5E,L-d' 
I n d t æ g t e r :  
Kassebeholdning pr. 1. januar 1951 .. 
Indestående i bank pr. 1. januar 1951 
Postgirokonto pr. 1. januar 1951 

Ydelser fra medlemmer: 
Indskud 

Kontingenter: 
Aktive 
Passive 
Juniorer 
Passive b 
Indgåede restancer 

Pladsleje: 
Aktive 
Passive b 
Indgåede restancer 

12,954,00 
217,50 
235,00 
289,50 
470,00 

19,512,00 
1,364,00 

31,50 
Salg af emblemer og nøgler 

Indvundne renter 

Kapsejladser: 
Startpenge 
-T- Præmier 283,32 
Andel i udgifter ved 
fællessejlads 320,00 
Fortæring 104,55 
1 stk. anker m. kæde 146,42 
Talstandere eet. ... 107,45 

3,520,00 

14,166,00 

20,907,50 
300,00 

1,223,00 

961,74 

Kr. 

U d g i f t e r :  
Administrationsomkostninger: 

Administration 2,206,00 
Repræsentation 586,80 
Generalforsamlinger og møder... 1,132,56 
Revision 186,75 

Driftsomkostninger: 
Lejeafgift til kommunen 8,900,00 
Pladsmand 6,000,00 
Kontorart., porto, tryks., tlf. etc. 1,243,17 
Skatter og vandafgift 517,78 
Renovation 828,75 
Kontingent K.S.U. m. fl 460,00 
Nøgler 150,00 
Telefonautomaten 143,83 
Forsikringer 222,63 
Blomster og telegrammer 132,00 
Abonnement på Falck 52,50 
Elektricitet 148,74 
Budkørsel 41,65 
Diverse • 83,55 

Reparationer og vedligeholdelser: 
Klubhus og inventar 411,25 
Vogne 2,339,13 
Spil 3,912,30 
Pladsen 1,237,60 
Skure 2,438,41 
Pramme 51,25 
Bøjer m. m 223,17 
Broer og Bolværker 2,126,28 
Vandledning 107,00 
Ledefyr 49,00 
Barograf 35,50 
Diverse 141,00 

13,071,89 
-f- Benzinpenge 600,00 

Transport 

O R E N I N G  

1,521,41 
32,34 

2,730,24 

38,893,50 

88,38 

261,26 

43,527,13 

4,112,11 

18,924,60 

12,471,89 

35,508,60 

R E G N S K A B  
for tiden l.-l. til 31.-12. 1951 

Bladet: 

Trykning, clicheer, porto etc. ... 
H- indg. for annoncer 1,087,50 
indg. fra medlemmer 

Sejlerskolen: 

Vedl. af øvelsesfart. 
4- Udleje af 
fartøjer 60,00 
-f- Indg. fra 
elever 435,00 

Navigationsskolen: 
Lærerhonorar 
Lokale m. m 

-f- indg. fra elever 

Tovværkskursus: 
Lærerhonorar 
Lokale 
Materialer 

indg. fra elever 

Fester: 
Forårsfest 
Standerhejsning 
Filmaften 
Afriggergilde 

1,182,50 

3,736,45 

495,00 

250,00 
215,95 

465,95 
440,00 

119,00 
69,00 
75,00 

263,00 
200,00 

Transport 

3,766,07 

2,270,00 

3,241,45 

25,95 

63,00 

383,25 
473,20 

32,77 
366,25 

Bankkonto: 
Saldo pr. 
Indsat .... 

1. januar 1951 

-4- hævet 

Girokonto: 
Saldo pr. 1. januar 1951 
Indsat 

-f- hævet 

Kassebeholdning 31. december 1951 

32,34 
10,393,40 

10,425J4 
8,973,13 

2,730,24 
4,794,39 

7,524,63 
7,432,76 

Kr. 

35,508,60 

1,496,07 

3,330,40 

1,255,47 

1,452,61 

91,87 

392,11 

43,527,13 

BYGGEFONDET: 

Indestående i bank pr. 1. januar 1951 41,289,42 
Ekstrakontingenter 5,195,00 
Salg af byggefondsmærker 2,00 
Forpagtningsafgift, klubhus 1,200,00 
Indvundne renter 1,357,04 

Indestående i bank 31. december 1951 Kr. 49,043,46 

0 VELSESFONDET: 

Indestående i bank pr. 1. januar 1951 1,789,68 
"Nordkaperen"s indsamlingsbøsse 79,38 
Holdet ved 24 timers sejladsen 50,00 
Salg af kompasroser 7,75 
Indvundne renter 40,87 

Indestående i bank 31. december 1951 Kr. 1,967,68 
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Status pr. 1. januar 1952 

A k t i v e r :  

Kasse- og bankbeholdning 1,936,59 
Broer og indhegninger 1,00 
Vogne og skinner 1,00 
Øvelsesbåd 1,00 
Juniorbåde 4,500,00 
Skure og cyklestativer 1,00 
Flagmast 1,00 
Klubhus 1,00 
Inventar 125,00 

Deposita: 

Københavns kommune 3,000,00 
Københavns belysningsvæsen ... 600,00 
Danmarks Nationalbank 950,00 4,550,00 

Restancer: 

Kontingenter 744,00 
Pladsleje 102,50 846,50 

Præmier i behold, anslået ca 500,00 
Øvelsesfond, bankbog - 1,967,68 
Byggefond, bankbog 49,043,46 
Depositum, bankbog 800,00 

Kr 64,275,23 

P a s s i v e r :  

Depositum 800,00 
Reservefond 5,000,00 
Øvelsesfond 1,967,68 
Byggefond 49,043,46 
Foreningens formue 7,464,09 

Kr 64,275,23 

Medlemstal: 

aktive 574, passive 39, passive b 26, juniores 46. 

T. SPARRE 
kasserer. 

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

København i februar 1952. 

EGON RYEFELT G. ØSTERGAARD 
revisor. revisor. 

Festregnskaber 1951 

Forårsfest den 31. marts 1951: 

Solister 
Musik 
Lokale 

Kontrol 
Tryksager 

400,00 
253,00 
155,00 

31,25 
26,00 

-4- Salg af billetter 
Salg af baltegn ... 

378,00 
104,00 

Kr. 

865,25 

482,00 

383,25 

Standerhejsning den 6. maj 1951: 

Servering for gæster o. v 
Musik 

Kr 

Afriggergilde den 3. november 1951: 

Kuverter 
Musik 
Tryksager etc 

Billetter til spisning 700,00 
Billetter til bal 118,70 

Kr 

373,20 
100,00 

473,20 

770,00 
320,00 

94,95 

1,184,95 

818,70 

366,25 

Kassererens kommentarer 

Af indtægterne kr. 38,900,00 er anvendt ca. 10,5 pet. til 
administration, ca. 48,6 pet. til driftsomkostninger, 32 pet. 
til reparationer og vedligeholdelser, ca. 3,8 pet. til bladet, 
ca. 8,6 pet. til sejlerskolen, ca. 3,2 pet. til fester. Kapsejlad
serne figurerer i år under indtægterne med kr 261,00, hvilket 
skyldes, at der er forbrugt af præmiebeholdningen, og ikke 
indkøbt noget væsentligt af præmier. 

Indtægter: 

Indskud kr. 3,520,00 fremkommer således: 

Nyindmeldelser: 

aktive: 83 stk. a kr. 35,00 2,905,00 
passive: 4 stk. a kr. 5,00 20,00 
passive b: 17 stk. a kr. 5,00 85,00 
juniores: 18 stk. a kr. 5,00 90,00 

3,100,00 
Overflyttet: 

passive: 4 stk. a. kr. 30,00 120,00 
juniores: 10 stk. a kr. 30,00 300,00 

Kr 3,520,00 

Udgifter: 

Reparationer og vedligeholdelser udviser en stigning på 
ca. kr. 6,800,00. Denne stigning skyldes anskaffelsen af ny 
vogn og spil samt indkøb af en del træ til nyt masteskur og 
motorskur. Netto-udgifterne til bladet udviser en væsentlig 
formindskelse, som skyldes en stor stigning i annonceindtæg
ten i forhold til forrige regnskabsår. 

Den store stigning i sejlerskolens udgifter skyldes anskaf
felsen af nye sejl til øvelses- og juniorbådene. De øvrige 
udgiftsgrupper viser ikke nævneværdige forskydninger. 

Der var pr. 1. januar 1951 et medlemstal på ialt 740 
Tilgang (aktive 83, passive 4, passive b 17, jun. 18) 122 

862 

Afgang (udm. 50, dødsfald 2, slettede 124, ekskl. 1) 177 

Medlemstal pr. 1. januar 1952 685 

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens 

velvillige behandling. 

T. SPARRE 
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Lidt omW^I R E 
Vi bringer fra "Vestkaj" neden
stående instruktive artikel: 

De tider, da et tjæret vant blev anset 
som noget selvfølgeligt på en lystbåd, er 
jo forlængst forbi. 

Selv om det var treuset nok så fint, ville 
de fleste dog bede om wire til vant og stag 
på deres fartøj. 

Og flertallet har som bekendt ret. Kun 
er mange ikke klar over, hvori overlegen
heden består, fraset det rent praktiske, at 
det ikke ville kunne lade sig gøre at kon
struere en bermudarig af almindeligt tov
værk. Den ville uvægerlig blive plump og 
uskøn, hvis dimensioner af tidssvarende 
styrke skulle anvendes. 

Alligevel hører man undertiden, at wire 
er upålidelig. Og ganske vist fabrikeredes 
der i krigsårene en vare, der på grund af 
zinkmangel var så dårlig galvaniseret, at 
den rustede op før tiden. Men dette bør 
ikke indvirke på den kendsgerning, at god 
wire varer de fleste både ud — ja overlever 

dem. 

Lad mig i denne forbindelse sige, at man 
selvsagt har pligter overfor wire såvel som 
overfor andet tovværk. Man må ikke lade 
sig forlede til at stikke hovedet i en busk 
og tro, at når man har forsynet båden med 
wire-rig, varer denne evindelig. Den har 
som alt andet sine sårbare punkter, og for
svares disse ikke mod tidens tand — rusten 
— bukker wiren under før tiden. Og de 
sårbare punkter er vandets indtrængen til 
"sjælen", det tovværk, der er spundet ind i 
wiren, samt bræk og overbelastning. 

Mod det første er olie eller fernis det 
bedste. Ved at drænke wiren hermed hver 
vinter lægger man år til dens liv, og det er 
en ringe ulejlighed at lade en fed oliepensel 
glide hen over vant og stag. 

Med hensyn til bræk og overbelastning 
må man erindre, at wire og wire er to ting. 
Materialet, der benyttes til fremstillingen, 
er så nøje afpasset til anvendelsen eftersom 
denne er til stående eller løbende gods. Til 
det første anvendes hård, til det sidste 
blødere ståltråd, og jo mere bøjeligt det 
skal være, der flere tråde anvendes. 

Det sædvanlige antal kordeler er seks, 
der vindes om en "hampesjæl". Hver kordel 
bestaå af tråde, der igen vindes om en 
"sjæl", og man vil forstå, at opsuges vandet 
i disse syv hampesjæle,- skal der kun et 
brist på galvaniseringen — ved en stærk 
bøjning f. eks. — for at skabe et sårbart 
sted for rustens angreb. 

Det er især ved anvendelse af wire til 
løbende gods, at brud forekommer. Her sker 
det nemlig ofte, at wiren vises over en 

blokskive, der er for lille i diameter. Og da 
bøjningsmomentet er afhængigt af denne, 
vil man forstå, at man forkorter wirens liv, 
hvis man ikke bruger rigeligt store blok
skiver — selv om det måske ikke er så 
kønt. 

Endelig bør hulheden i skiven være rige
lige. Ved hamp kan man regne med en be
tydelig formindskelse i tovets diameter 
efter nogen brug, men dette gælder ikke 
for wire. For ikke at genere ved gnidning 
bør hulheden være så stor, at kun en tredie-
del af wiren hviler mod denne. 

Som mål for blokskiven kan angives, at 
denne ikke bør være mindre end 8 gange 
wirens diameter. En ikke bøjelig wire på 
halvanden tommes omfang bør således ikke 
benyttes over en blokskive, der er mindre 
end 9 tommer i diameter. For de mere bøje
lige sorter kan skiven gøres mindre, men 
man står sig ved at bruge størst mulige 
blokskiver. 

H V E M  o g  H V O R  
Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, S. 

Sundby 4381. 

Næstformand og sekretær: W. Tanggård 
Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S. 
Sundby 3813 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. 
Sundby 5673. 

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson, 
Hveensvej 1, S. 

Klubhus og Festanliggender: H. Jensen, 
Wittenberggade 4, Sundby 7977 y. 

Juniorchef: Ar Maj Jørgensen, Italiensvej 
76, S., Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej 
2, S. 

Skolechef: Harald Hansen, Telemarksg. 10. 

SÆSON 1952 
Aftenkapsejladserne begynder: 

Tirsdag den 20. maj. 

Lukket kapsejladser: 

Søndag den 22. juni og 

søndag den 10. august. 

Dame- og old-boys sejladsen: 

Søndag den 7. september. 

Nærmere program følger. Se endvidere 

opslagstavlen. 

SLETTEDE 
MEDLEMMER 
A-medlemmer: 

19 Kurt C. A. Seierby, Caprifolievej 3. 

23 Ove A. Rasmussen, Grækenlandsv. 108 

39 Arne Hansen, Burmeistergade 23. 

43 Børge Chr. Bøttrup, Fr.sundsvej 210a. 

48 A. T. V. Hansen, Grækenlandsvej 5, 3. 

49 Bernhard I. Jensen, Parmagade 58, 2. 

58 Tage Wibroe, Blekingegade 4, 2. 

72 A. E. Jensen, Teglværksvej, Birkerød. 

114 Gudrun E. Jespersen, Strandg. 22 a. 

115 Vilh. Terkelskov, Kongelundsvej 18. 

122 M. Malmberg, Ålandsgade 1, 2. 

128 Børge E. Larsen, Grækenlandsvej 37. 

130 G. Jeppesen, Siamvej 9. 

135 Axel Strøby, Greisvej 6. 

138 N. Karlsson, Chr. Voldgade 17. 

139 Harald Jensen, Maltagade 6, 3. 

148 Jens P. Ravn, Clausholmsvej 24. 

157 Anker E. S. Larsson, Ambrog. 149. 

191 Karen Dreyer, Vermlandsgade 18. 

198 Karen Nielsen Dahl, Thorvaldsensv. 27 

221 P. M. Jørgensen, Geislersgade 4. 
222 B. M. J. Bødker, Kongovej 29. 
223 Gotfred A. Pedersen, Prinsesseg. 53 c. 
232 Lyell Cantzler, Øselsgade 10. 
235 A. C. Holmbo Nielsen, Baldersg. 61. 
247 Niels F. K. Olsen, Finlandsgade 30. 
259 V. Hansen, Stjernebakken 17. Kastr. 
266 Gunnar T. Rasmussen, Byhøjen 16. 
276 J. F. Hass, Overgaden n. V. 72. 
283 Kai G. Hansen, Lergravsvej 5. 
284 Poul H. Rasmussen, Holsteinsgade 61. 
314 John Malmstrøm, Per Døversvej 10. 
334 Arnold V. Beckmann, Holmbladsv. 3. 
346 Karen Lykkehus, Frederiksgade 12. 
355 Johnny Madsen, Krusemyntegade 8. 
375 E. V. V. Petersen, Sofie Brahes Allé 5. 
383 Børge S. Hey, Jenagade 7. 
387 P. S. B. Jørgensen, Bachersvej 71. 
388 Børge J. Birch, Liflandsgade 9. 
389 Egon Sørensen, Siciliensgade 1. 
400 A. C. Offer Jensen, Lykkeholmsallé 20 
413 Harald H. C. Hansen, Romancevej 3. 
443 Ove J. Pedersen, Gunløgsgade 14. 
454 Erh. Pedersen, Lipkesgade 25. 
461 Junker Hestbæch, Engvej 88. 
462 Sv. Chr. Jensen, Syriensvej 10 c. 
468 Carl G. Jørgensen, Prags Boulev. 8. 
474 Per Agård, Sonatevej 15. 
480 B. M. Højeisen, P. Lykkevej 64. 
489 Bent P. Terkelskov, Kongelundsvej 18. 
493 J. M. A. Buch, Bellahøjvej 129. 
494 Anton G. Olsen, Prinsessegade 6. 
507 Børge M. Toft, Jul. Blomsgade 28, 2. 
510 Kristen J. Kristensen. 
525 Vald. Spøer, Bakkekammen 11. 
534 Leif F. Nielsen, Strandlodsvej 4 c. 
538 Aksel M. Søgaard, Vestermarieallé 30. 
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545 Erik A. Jensen, Kongedybs Allé 7. 
558 Carl B. Larsen, GI. Kongevej 35 b. 
565 Arne B. F. Jensen, Flintholmallé 27. 
580 Kjeld I. Larsen, Bachersvej 135, 2. 
591 Kai O. Hoielt, Hammelstrupvej 24, 3. 
594 Svend T. Artvig, 0. Farimagsgade 93. 
598 Mogens Hansen, Frændevej 25 a. 
617 Ove Otto Houg, Gudenåvej 9. 

624 Peer Holm Larsen. 
629 I. Gerhard Hansen, Brobergsgade 7, 4. 
631 Vald. Bankmar, Venedigvej 4. 
632 Karl Nielsen, Milanovej 4. 
637 Verner C. Hammerlund, Postpark. 48. 
642 Finn J. Nielsen, Holmbladsgade 107 j. 
655 Jørgen M. Lassen, Jansvej 54. 
674 Adolf Runge, P. Skramsgade 27. 
682 Frode J. Scheurmann, Viborggade 28. 
697 Helge Chr. Jensen, Alandsgade 23. 
699 Henry Schmidt, Englandsvej 197. 

B-medlemmer: 

6 C. Christensen, Weimargade 1. 
16 Ingeborg V. Petersen, Niirnbergg. 34. 
24 Børge Christensen, Weimargade 1. 
30 Carla Jørgensen, Geislersgade 4. 
31 S. P. Landt, Øresundsvej 68. 
43 F. H. Carlsen, Middelgrundsvej 39. 
67 Kai L. Svendsen, Chr. Voldgade 9 b. 
95 J. E. Svendsen, Wildersgade 68, 3. 

102 Lizi Skovbjerg, Gorkis Allé 3. 

Juniorer: 

3 Axel Schou, Hagbarthvej 22. 
22 Svend H. Jørgensen, Læssøesgade 9. 
25 Robert Løwen, Guldbergsplads 18. 
29 Bjarne Sunne, Parmagade 16. 
32 Kay Hagberg, Bergthorasgade 6. 
39 Erik Nielsen, Agnetevej 19. 
46 Ib B. S. Larsen, Halfdansgade 23. 
53 Dan Hernø, Svend Vonvedsvej 15. 
55 Bennert Petersen, Flensborggade 28. 
70 Frank B. Nielsen, Frankrigshusene 2. 
71 Henry G. Andersen, Lerfossgade 5. 
72 Keld H. Nielsen, Sundholmsvej 87. 
73 Bjarne Hansen, Lyongade 26. 
74 Poul Christiansen, Burmeistergade 13. 
82 Bent H. Sørensen, Kongovej 23. 
83 Verner Dahlberg, Kastrupvej 16. 
85 John Weidiksen, Halfdansgade 21. 
88 Hugo Sørensen, Amager Strandvej 62. 
91 Flemming Hilsbo, Erantisvej 3. 
95 Poul Sørensen, Sdr. Fasanvej 16. 
98 Lilli B. Hansen, Cumberlandsgade 18. 

Passive B-medlemmer: 

17 Ib M. Diderichsen, Dannebrogsallé 3. 
20 Niels P. Nielsen, Sdr. Boulevard 42. 
22 Ernst Skakke, Sølvtorvet 6, 4. 
25 Niels J. C. Medier, Fredericiag. 51 b. 
31 Jørgen Jørgensen, Fortvej 98. 
33 Poul Hauge, Chr. d. IX's gade 2. 
36 Aage Jørgensen, Elsdyrsgade 44 b. 
38 Flemming L. Lauesen, Nørreallé 29. 
39 F. V. Petersen, Folkvarsvej 9. 
40 Viggo M. Rasmussen, Elbagade 63, 1. 

41. Niels I. Larsen, Dr. Tværgade 39, 1. 
42 V. Mørk Jensen, Palægade 8. 
43 K. G. Nielsen, Sjællandsgade 17, 4. 
44 Ib Bardrum, Sdr. Boulevard 84. 
48 Torben V. E. Nielsen, Strandvej 112. 
51 Børge Hansen, Dr. Abildgårds Allé 8. 

Kapsejladskalenderen 
for sæsonen 1952 

M A J  

18.—25. maj: Udtagelsesejladser til Olym
piaden. 

J U N I  

Søndag den 1. juni: Fejøstævne, Snekken, 
Vordingborg, Isefjordsklubbernes Ly
næsstævne, Kalundborg Sejlklubs 50 
års jubilæumssejlads. 

Søndag den 1. og mandag den 2. juni: 
Pinsestævner: a) Ved Juelsminde, arr. 
af Horsens Sejlklub, og Sejlklubben 
"Neptun", Vejle, b) Ved Ærøskøbing, 
af Faaborg Sejlklub, c) Ved Løgstør. 

Lørdag den 7. og søndag den 8. juni: 
K.S.U.s distancekapsejlads "Lappe-
grunden rundt" — "Fyn rundt", arr. 

af Fyns Sejlunion. 
Søndag den 8. juni: Aabenraa Sejl Club — 

Roskilde Sejlklub — Viborg Sejlklub 
— Stubbekøbing Sejlklub. 

Søndag den 15. juni: Fælleskapsejlads ved 
Dragør — Fælleskapsejlads for Mid
delfart og Fredericia Sejlklub — 
Haderslev Sejl Club v. Aarøsund — 
Næstved Sejlklub — Skive Sejlklub — 
Svendborg Amatør Sejlklub. 

Lørdag den 21. og søndag den 22. juni: 
Randers Sejlklubs 75 års jubilæums-
sejlads om Chr. X's pokal. — 24 timers 
sejlads ved København — Sønderborg 
Yacht Club "Als rundt". 

Søndag den 22. juni: Faaborg Sejlklub — 
Frederiksværks Sejlklub — Odense 
Sejlklub — Rungsted Sejlklub. 

20.—22. juni: Gråhaae-Regatta ved Hen-
singfors. 

27.—29. juni: K.D.Y.s Øresundsuge ved 
Skovshoved. 

Søndag den 29. juni: Svendborg Sunds Sejl

klubs "Taasinge rundt". 

J U L I  

3.—6. juli: Kongelig Norsk Seilforenings 

landsregatta ved Hankø. 

Lørdag den 5. og søndag den 6. juli: 
Helsingør Amatør-Sejlklubs "Sjælland 

rundt". 

Søndag den 6. juli: Sydfynske Sejlklubbers 
fælleskapsejlads ved Svendborg — 
Korsør Sejlklub. 

10.—13. juli: G.K.S.S.s Marstrandregatta. 
Lørdag den 12. og søndag den 13. juli: 

Aarhus-klubberne. 
Søndag den 13. juli: Sydstævnet ved Vor

dingborg. 

16.—20. juli: Dansk Sejlunions landsstævne, 
arr. Kolding Sejlklub. 

Søndag den 20. juli: Espergærde Sejlklub 
— Skelskør Amatør Sejlklub — Jyl
linge Sejlklubs piratjollestævne. 

Lørdag den 2G. juli: "Fur rundt". 

Søndag den 27. juli: Haderslev Sejlklub ved 
Kjelstrup Strand — "Vikingen", Ny
købing F. — (evt. Malmø eller Hel
singborg). 

20.—28. juli: De olympiske sejladser ved 
Helsingfors. 

A U G U S T  

1.—3. august: Hankø-regatta (Finland). 
Lørdag den 2. og søndag den 3. august: 

Horsens Sejlklubs og Jydsk Sejlunions 
sejladser — Skive Sejlklub. 

Søndag den 3. august: Assens Sejlklub — 
Holbæk Sejlklub "Orø rundt" — Ny
borg Sejlforening— (Helsingborg eller 
Malmø) — Nysted Sejlklub. 

Søndag den 10. august: Sejlklubben "Fjor
den", Odense — Frederikssund Sejl
klub — Helsingør Amatør Sejlklub — 
Lemvig Sejlklub — Svendborg Sunds 
Sejlklubs hovedkapsejlads — Sejlklub
ben "Neptun", Vejle — Sønderborg 
Yachtklub — Præstø Sejlklub. 

7.—10. august: K.S.S.S.s Sandhamregatta. 
Lørdag den 16. august: Fælleskapsejlads 

til Landskrona — Thisted Sejlklub. 
Søndag den 17. august: Landskrona Segel 

Såliskaps 50 års jubilæumskapsejlads 
— Ærøskøbing Sejlklub — Nakskov 
Sejlklub. 

Lørdag den 23. august: Aalborg Sejlklub. 
Søndag den 24. august: Isefjordsklubbernes 

klassebådsstævne ved Frederiksværk 
Krydserstævne ved Taarbæk — Larch-
montpokalsejladserne — Spidsgatter
stævne i Svanemøllebugten — Thurø 
Sejlklub. 

Søndag den 31. august: Fælleskapsejlads i 
Svanemøllebugten. 

S E P T E M B E R  

Lørdag den 6. og søndag den 7. september: 
Aarhusklubbernes efterårssejlads. 

Søndag den 7. september: K.S.U. "Hveen 
rundt" og jollestævne — Roskilde Sejl
klub. 

Lørdag den 13. september: Kolding Sejl
klubs efterårskapsejlads. 

Lørdag den 13. og søndag den 14. septem
ber: Københavns mesterskab for joller 
— 24 timers sejlads. 

Søndag den 21. september: Hellerup Sejl
klub "Hveen rundt". 

Medlemmerne bedes holde sig orienteret om 
eventuelle ændringer. 
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SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 
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M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

H U S K  S T O P U R E T  
t I I  k a p s e j l a d s e n  

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klokkemageren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

GRØN&AV1TZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

FORBERED ALLEREDE I V  U DEN NYE SEJLSÆSON 
Forny Deres hynder. - Alt møbelpolstrerarbejde udføres. - Solsejl syes. 

Trænger Deres aptering til at udskiftes? 
Alt træarbejde udføres. - Nyt lærred på dæk. - Indhent tilbud. 

N I E L S E N  &  S V E N D S E N  
Hessensgade 7 o. g. (Medlemmer af S. S. F.) Sundby 1417 v. 

Revy 29. Marts i Markmandsgade 

N Y E  B Å D M O T O R E R  

A l l i i i i  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Gå til fagmanden 
Vinterpresenninger, Coekpitovertræk, 

Sejlposer, Hairlockhynder. 
Sejl- og presenningdug i metermål. 

Alt leveres til billigste dagspris. 

Køb og salg af lystfartøjer. 

OLE KOKFELT CHRISTENSEN 
Telefon Amager 2665 

Efter kl. 18: Kastrup 1417. 

I sæsonen henvendelse 5 m "Jas". 

Medlemmer af S.S.F. -f- 10 pet. 

Carl C. Branth's eftf. 
ST. STRANDSTRÆDE 21 . C. 7949 

A L T  
I 

Y A C H T - U D S T Y R  

B e s l a g  t i l  p i r a t j o l l e r .  

vu/mtt 

f 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

MatycuUi „Modi 
// 

HAR ALT 

TIL 

BADEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 
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11. ARGANG — NR. 4 

SEJL 
M E D L E M S B L A D  

......, 

O G 8 K R D E  
F O R  S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N Q  

Sejlerskolens Sommerferie-Sejlads 
Som et led i sejlerskolens undervisning 

har foreningens øvelsesbåd flere gange del
taget i en større sommerferie-sejlads, be
mandet med andet års elever fra skolen. 

I sommeren 1951 deltog 5 elever og un
dertegnede som fører i den store fælles 
sommerferie-sejlads for de københavnske 
sejlklubbers sejlerskoler. 

Det blev til en eskadre pa 25 fartøjer med 
en besætning på ca. 135 personer, hvor
iblandt 3 fartøjer fra Kvindelig Sejlklub. 

Sejlturen varede 14 dage og blev afholdt 
i tiden fra 7. til 22. juli, den udsejlede di
stance var ca. 400 sømil og turens fjerneste 
mål var Sønderborg, men med anløb af 
mange forskellige havne undervejs på begge 
ture. 

Vi sejlede fra Sundby lørdag eftermiddag 
kl. 17,00, lagde turen østen om Møens Klint 
og passerede Storstrømsbroen, men så 
blev det vindstille, og vi nåede vort første 
mål Omø havn mandag morgen kl. 6,00. 

Vi trængte til et hvil efter 36 timers 
uafbrudt sejlads og tilbragte dagen på 
Omø, hvor vi blev trakteret med dejlige 
stegte rødspætter. Tirsdag eftermiddag sej
lede vi fra Omø, og mødte eskadren, som 
havde været i Vordingborg og på Fejø, 

hvorefter vi ankom til Lundeborg tirsdag 
aften i øsende regnvejr. Næste morgen, i 
fint vejr, men med flov vind, sejlede vi mod 
Svendborg, en del af vejen blev vi bugseret, 
og i Svendborg Sund fik vi et kraftigt tor
denvejr, men vi nåede da havnen onsdag 
aften. Svendborg Sejlklub havde arrangeret 
en fornøjelig aften-sammenkomst med fore
visning af 3 sejlerfilm og et let traktement. 
Der blev udtalt en hjertelig tak for den 
gode aften og for den udmærkede gæstfri
hed. Hele torsdagen havde vi til fri rådig
hed, men fredag morgen tidlig startede vi 
mod Sønderborg som turens mål. 

Vi sejlede forbi de mange små øer og 
gennem Als fjord og sund, hvor vi igen fik 
et tordenvejr, men den sidste del af sejlad
sen i aftensolen var vidunderlig skøn. 

Inden det blev mørkt lå vi godt fortøjet 
ved Sønderborg slot, hvor sejlklubbens elsk
værdige formand bød os hjertelig velkom
men. Lørdagen havde vi til fri rådighed, 
og mange besøgte det store museum, som 
er indrettet på Sønderborg slot. 

Søndag morgen kørte vi i store rutebiler 
en dejlig tur til Dybbøl, til grænsen ved 
Kruså og Rudbøl, tværs over Sønderjylland, 
over dæmningen og helt ud til Vesterhavet 
på Rømø. Hjemturen gik også over minde
rige steder, og der var almindelig tilfreds
hed med turen. 

Mandag morgen sejlede vi igen, og nu 
skulle vi til Ærøskøbing, og næste dag til 
Rudkøbing, hvor vi måtte ligge een dag 
over på grund af hårdt vejr. Derfra gik 
turen igen til Omø, til de dejlige stegte 
rødspætter, og til sidst gennem Bøgestrøm
men, hvor vi hjalp en af deltagerne, som 
var gået pa grund. Lørdag formiddag gik 

vi fra Rødvig, og var hjemme i Sundby 
havn igen lørdag aften kl. 18,00. 

Når jeg hjemme studerer søkortene igen 
og læser logbogen, kommer minderne om de 
små og store hændelser på turen. Det var 
en særdeles lærerig tur, hvor vi altid havde 
søkort og kompas i brug, og der var god 
lejlighed for alle deltagerne til at prøve de 
kundskaber i praksis, som vi havde erhver
vet på navigationsskolen. Vi fik prøvet 
langturssejladsen og gjorde mange erfarin
ger til senere brug. 

Vi havde egen husholdning om bord og 
udgifterne androg ca. 75 kr. pr. mand. 

Der var dog een ting vi savnede, og det 
var et sæt signalflag til at pynte det gode 
skib med, når vi var i havn, det havde nem
lig de fleste andre fartøjer. 

Når det nu bliver sommer igen, søger jeg 
påny 5 andet års elever — men kun mænd, 
— til en tur rundt om Sjælland med øvel-
sesbåden, og jeg inviterer igen på stegte 
rødspætter pa Omø — ligeså mange de kan 
spise. — Anmeldelse må helst ske i april 
måned. Turens varighed bliver dog kun 8 

dage, og udgifterne ca. 35—40 kr. pr. del

tager. 
Som fører på øvelsesbåden: 

Poul Brock Pedersen. 

Sej lerskolen 

Mødetid for klargøring af fartøjerne. 

Se opslag i klubhuset. 

Søndag 

den 4. maj kl 14 
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SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

P .  W I N T H E R  
M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

H U S K  S T O P U R E T  
t i l  k u p s e j l t u l s e n  

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohhemtigeren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5  3  

P A L Æ  3 9  4  3  

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

Generalforsamlingen 
den 25. marts 1952 

Tirsdag den 25. marts afholdtes ordinær 
halvårlig generalforsamling i Amager Sel
skabslokaler. Jørgen Nielsen valgtes til 
dirigent, hvorefter sekretæren oplæste pro
tokollen. 

Formanden aflagde herefter beretning, og 
omtalte de arbejder, der er udført og skal 
udføres for benzinpengene, såsom fornyelse 
af bolværk, opførelse af motorskur m. v. 
Havn og rende er blevet uddybet. Hertil 
har vi søgt penge af benzinmidlerne. For
manden påtalte, at der øves hærværk mod 
foreningens grej. Vor økonomi er meget 
stram og visse medlemmers hensynsløse 
behandling af grejet koster foreningen en 
masse penge. Medlemmerne anmodes om at 
bidrage til at noget sådant ikke sker. 

Der rettedes en tak til styrmand Bendt
sen og rigger Hansen for deres arbejde for 
sejlerskolen — forsamlingen rejste sig og 
hyldede d'herrer. 

Protokol og beretning godkendtes. 

Kassereren forelagde derpå regnskabet 

og anmodede her medlemmerne om at være 
behjælpelig med at holde udgifterne nede 
og lette arbejdet, kort sagt: Undgå restan
cer. Regnskabet godkendtes. 

Et forslag fra bestyrelsen om, at indvars-
lingsfristen til generalforsamlingen forlæn
ges til mindst en måned og fristen for ind
sendelse af forslag til 14 dage, vedtoges. 

Ligeledes vedtoges et forslag, hvorefter 
kassereren og formanden hver for sig kan 
hæve på foreningens checkkonto og giro
konto. På de øvrige konti (byggefond m.v.) 
kan kun hæves ved underskrift af såvel for
manden som kassereren. 

En skrivelse fra P. Rasmussen om hun
dene i klubhuset, gav anledning til nogen 
diskussion. Det endte med, at forsamlingen 
henstillede til bestyrelsen at lade restaura
tøren ordne spørgsmålet i det følgende 
halvår, hvis nogen til den tid havde noget 
at beklage sig over, kunne vedkommende 
indsende et forslag til generalforsamlingen. 

Man gik herefter over til valg, der alle 
var genvalg. Til revisorsuppleanter valgtes 
A. Kreutzer og Larsen. Under dette punkt 
opstod en større debat i anledning af et 
forslag om en ny redaktør, en debat, der 
burde have været stoppet af dirigenten, da 
den ikke var Sundby Sejl-Forening værdig, 
og ikke vedrørte dette punkt på dagsorde

nen. 

Til slut motiverede diregenten et leve 
SSF og erklærede generalforsamlingen for 
hævet. Sekr. 

1 JUPiOiL^ y 
Redigeret af Aage Henriksen. 

Klargøring. 

Som nogle af jer måske har opdaget, er 
foråret på vej, og det bebuder jo klargøring 
af bådene for os. 

I år er bådene tørre, og vi kan derfor be
gynde tidligere end sædvanlig på klargø
ringen og som følge deraf blive tidligere 
færdig og sejle mere. "Den grønne" J 91 
blev i efteråret brændt af udenbords og har 
endnu kun fået linolie for bedre at kunne 
tørre. 

"Den blanke" J 117 får kun den sædvan
lige overhaling ligeså J 92. 

I år skulle bådene gerne se kønne ud hele 
sommeren, og derfor må I huske på, at det 
at være sejlsportsmand ikke blot er at sejle, 
men også at holde båden pæn og ren såvel 
indenbords som udenbords. 

Husk på, når I kommer til fremmed havn 
repræsenterer I Sundby Sejlforening. 

Aage. 

Indmeldelse. 
Juniores, der ønsker at sejle til sommer, 

må inden den 15. april skriftlig meddele 
dette til A. May Jørgensen, Italiensvej 76. 

Meddelelser 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Fortøjningen. 
Man bør gøre sig selv og de andre far

tøjsejere den tjeneste at give sin vandfor
tøjning et kritisk eftersyn. Tænk hvor rolig 
man kan passe sin dont i byen, når man 
ved, at båden ligger vel fortøjet trods for
års- og senere efterårsstormenes hærgen 

i havnen. 

Ved ulykkestilfælde. 
Københavns Sejl-Union abonnerer på 

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

Havneplads. 
Opmærksomheden henledes på, at i følge 

foreningens ordensreglement er det forbudt 
at sælge et fartøj i forbindelse med havne

pladsen. 

Havnefyrene. 
I tiden fra 1. maj til 31. oktober er hav

nefyrene tændt fra mørkets frembrud til 
solopgang. 

Allerede nu. 
Fartøjer, som har fået overvintringsplads 

på sporlegemet, skal være fjernede derfra 
senest 15. april. 
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MALING og LAK m. m. 
Her skal vi lige i sammentrængt form 

give nogle praktiske oplysninger om de for
skellige materialer, der anvendes ved far
tøjets vedligeholdelse. 

Maling. En stor del af et fartøjs vedlige
holdelse består i, at man maler det, og der
ved imprægnerer det mod angreb fra luft 
og vand (forrådnelse), samt fra dyr og 
planter. — Ligeledes forskønner malingen 
fartøjets udseende. 

Enhver maling består af et farvestof og 
et bindemiddel, som skal fastholde farve
stoffet. Bindemidlet er det vigtigste, fordi 
det kendetegner malingens egenskaber, og 
de forskellige malinger er derfor som oftest 
opkaldt efter det benyttede bindemiddel. 

Linolie er det hyppigst anvendte binde
middel. Den udpresses af hørfrø, og når 
den pasmurt i et tyndt lag udsættes for 
luftens påvirkning tørrer den på 3—5 dage. 
Da dette er temmelig lang tid, kan man 
omdanne linolien til linoliefernis, idet lin
olien bliver opvarmet til ca. 160 grader C. 
under tilsætning af bly eller manganforbin
delser. Linoliefernissen tørrer i løbet af 
12—14 timer. 

Oliemaling. Den hyppigst benyttede maling 
er oliemaling, hvor bindemidlet som navnet 
viser, er linolie eller linoliefernis. Farve
stoffet er forskelligt, alt efter malingens 

farve. 

Kit, der er god at arbejde videre på, til
beredes bedst af gummilak og olierevet 
kridt og en bagatel olierevet zinkhvidt. 

Black Varnish eller tjærefernis, som det 
også kaldes, er asfalt opløst i linolie. Den 
er rusthindrende, men angriber lak og ma
ling. Black Vanish må som regel opvarmes 
før brugen, for at den kan blive tilstrække
lig tyndt flydende. Den kan i stedet fortyn
des med stenkulsnafta eller petroleum, men 
opvarmningen må i så fald ikke finde sted, 
da den er meget brandfarlig. 

Patent-bundfarver. En for bade ganske 
speciel maling er patent-bundfarverne. — 
Deres sammensætning hemmeligholder fa-
brikerne meget nøje — og man skal ikke 
prøve på at blande malingen op. Man kan 
dog sige om dem, at de for en stor del inde
holder kobber (kobberforilte), kviksølv 
(kviksølvilte) eller arsenik, alle meget gif
tige stoffer. 

Denne giftige bundfarve virker ved sin 
opløsning under sejladsen, dræbende på de 
larver og planter, der nærmer sig båden. 
Har derimod en larve først sat sig fast, kan 
selv den bedste bundfarve ikke gøre den 
noget, da de organer, hvormed dyret holder 
sig fast, ikke har nogen forbindelse med 

dens indre. 

Der findes røde, brune, grønne, grå, sorte 
og hvide patent-bundfarver. Fælles for dem 
alle er, hvad man nøje må bemærke, at de 
kun beskytter mod begroning. Rust eller 
raddenskab hjælper de ikke det ringeste 
imod. 

Lak kan fremstilles af harpiks, syntetisk 
harpiks samt linolie, terpentin og tørrelse. 
Jo mere olie, der er i lakken, desto federe 
og langsommere tørrende bliver lakken 
men samtidig bliver den mere modstands
dygtig overfor vind og vejr. 

A F S L U T N I N G  
Tirsdag den 7. marts 1952 afholdtes af-

slutningsprøve i navigation for juniores. 7 
elever var tilmeldt. Prøverne forløb til
fredsstillende. Som censor var tilstede A. 
Jørgensen og H. Hansen. 

Søndag den 23. marts 1952 eksamen i 
navigation for sejlerskolen. 14 elever var 
tilmeldt og alle bestod. Karaktererne var 
gennemgående gode, på nær nogle enkelte 
elever, hvor eksamensnervøsiteten havde 
indflydelse på resultatet. Fra navigations-
direktoratet var mødt kaptajn K. Hansen 
og som censorer næstformand Tanggaard 
Rasmussen, skipper J. Nielsen og Har. 
Hansen. Desuden har 2 af sejlerskolens ele
ver taget kystskippereksamen: P. Linde-
mann og V. Lindemann. 

Mandag den 17. marts 1952 afslutnings-
prøve for elever på tovværkskurset. Der var 
tilmeldt 18 elever, de fremlagte arbejder 
gode og pænt udført. Som censorer var 
mødt Formanden, H.Jensen og Har.Hansen. 

Lidt OLYMPIADE nyt 
I Frankrig, der med sine 20,000 lystfar

tøjer er en stor sejlsportnation, er man 
travlt beskæftiget med de store forberedel
ser til olympiaden. Der bygges 6 finnjoller, 
prisen pr. stk. er fr. 120,000 (kr. 2400), 
derudover træner andre franske sejlere i 
egne joller på Seinen eller ved Nantes ved 
Atlanterhavet. 

En dansk drage "Play-boy" har været 
på olympiade-træning på Genua-bugten 
ved Italien, hvor der har været heftige 
dyster mellem den danske og italienske og 

franske både. 
35 nationer har anmeldt deltagelse i sejl

sportens olympiade, der bl. a. vil blive over
været af prins Bernhard og prinsesserne 
Beatrix og Irene, der under opholdet i Hel
singfors bor i den kongelige hollandske 

yacht "Piet Hein". 
Der bliver noget at se på, for der ventes 

ikke færre end 2000 lystfartøjer. Desværre 
kan man ikke regne med at nå derop med 
eget fartøj på den knapt tilmålte ferie. 

Alt bådearbeide 
udføres til rimelige priser på 
Sundby Sejl-Forenings bådplads. 

S N E K K E R S T E N  B A D E V Æ R F T  
Telf. Snekkersten 178 

E i n a r  E .  G o t h e n s  e f t f .  
LISTE- OG RUNDSTOKKEFABRIK 

A D E L G A D E  2 9  
T L F .  C E N T R A L  1 1 3 5  

Skvat- og finterlister i eg og mahogni. 

N Y E  B A D  M O T O R  E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Gå til fagmanden 
Vinterpresenninger, Cockpitovertræk, 

Sejlposer, Hairlockhynder. 
Sejl- og presenningdug i metermål. 

Alt leveres til billigste dagspris. 

Køb og salg af lystfartøjer. 

OLE KOKFELT CHRISTENSEN 
Telefon Amager 2665 

Efter kl. 18: Kastrup 1417. 

I sæsonen henvendelse 5 m "Jas". 

Medlemmer af S.S.F. -f- 10 pet. 

Carl C. Branth's eftf. 
ST. STRANDSTRÆDE 21 . C. 7949 

A L T  
I 

Y A C H T - O D S T Y R  
*  

B e s l a g  t i l  p i r a t j o l l e r .  

Kassererens kontortid i april 
1. og 3. søndag kl. 10,00—12,00, og hver 

fredag kl. 19,00—20,30 i klubhuset, Amager 
Strandvej, tlf. Sundby 35016. Postkonto nr. 
56516. Ved alle indbetalinger bedes med
lemsnummer opgivet. 
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A f s k r i f t .  

STATENS SKIBSTILSYN 

Inspektoratet for Sjælland, 
Kristiansgade 12, K. 

For følgende fartøjer: 

Rita, Kiss, Birthe og Ronkedoren, 

som henstår på Sundby Sejl-Forenings 
bådeplads, og som skal underkastes syn af 
skibstilsynet, inden de søsættes, skal man 
herved anmode sejlforeningen om snarest 
belejligt at opgive inspektoratet her, ejer
nes navn og adresse. 

Endvidere må følgende fartøjer: 

Wista, Trick, Sprøjt, Boaz og Maritza, 

hvis ejere herfra er tilskrevet om syn, ikke 
søsættes, før de er repareret efter skibstil
synets anvisning og tilfredsstillende syn er 
afholdt. 

(sign.) K. Petersen. 

Fra S 0 og land 
Verdensskibsbygning. 

I oktober kvartal 1951 var der på ver
dens skibsværfter 1212 skibe på tilsammen 
5,494,000 bruttotons i arbejde. Det var et 
lidt større tal end i det foregående kvartal. 
Storbritanien er nr. 1 og USA nr. 2, Dan
mark, der er nr. 9, havde 23 skibe på 108,700 
tons under bygning, en tilbagegang på 1325 
tons. Der afleveredes i oktober kvartal fra 
danske værfter 7 skibe på tilsammen 34,582 
tons, alle motorskibe, medens der søsattes 
9 skibe på 3299 tons — ligeledes udeluk
kende motorskibe, og påbegyndtes 5 motor
skibe på ialt 33,350 tons. 

Måske! 
En mening blir ofte til en fiks idé — 

hvor al sund dømmekraft lades ude. 

Høje priser. 
Efter forskellige beregninger, der er 

foretaget over sammenhænget mellem et 
skibs alder og pris, virker det uden tvivl 
forbavsende, at skibe, der nu er over 30 år 
og som efter alle beregninger forlængst 
burde være ophugget, fremdeles kan om
sættes til så høje priser som 35 pet. af 
skibe, som kun er 5 år. Disse unormalt høje 
priser skyldes den højkonjunktur, som 
skibsfarten i dag er inde i. Det spiller dog 
også en rolle, at scrapjern nu ligger så højt 
i pris, at der ikke er nogen risiko ved at 
ligge inde med forældet tonnage. 

Sande ord. 
En løgn når at vandre jorden rundt, in

den sandheden får snøret sine støvler. 
M a r k  T w a i n .  

Bukh udvider. 
Motorfabriken Bukh i Kalundborg bygger 

for tiden en stor monteringshal dækkende 

et areal på godt en td. land på det nye 
industriterræn ved østhavnen, hvortil hele 
Bukh's produktionsafdeling og administra
tion er flyttet. Den nye monteringshal giver 
produktionen øget kapacitet, som i særlig 
grad anvendes til fremstilling af E. 100-
dieselmotorer, hvoraf de fleste går til eks
port. 

For at bevare sit rygte som den, 
der end aldrig blev slagen, løber han altid 

sin vej, førend der blæses til kamp. 
L u d v i g  H o l b e r g .  

Nyt skoleskib til Frem. 

Sejlklubben Frem bygger for tiden et nyt 
fem-sejls skolefartøj hos en bådebygger i 
Nykøbing F., for på den måde at skaffe 
øvelsesmateriel til den stadig stigende til
gang af unge mennesker, der søger skolen. 
Hermed kommer skolen op pa fem fartøjer, 
og det er ikke for meget til de 150 elever. 
Det nye skolefartøj bliver søsat og døbt ved 
Frems standerhejsning i Svanemøllen den 
11. maj om eftermiddagen. 

H V E M  o g  H V O R  
Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, S. 

Sundby 4381. 

Næstformand og sekretær: W. Tanggård 
Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S. 
Sundby 3813 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. 
Sundby 5673. 

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson, 
Hveensvej 1, S. 

Klubhus og Festanliggender: H. Jensen, 
Wittenberggade 4, Sundby 7977 y. 

Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej 
76, S., Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej 
2, S. 

Skolechef: Harald Hansen, Telemarksg. 10. 

S.S.F. REVYEN 1952 
Så blev SSF-revyen atter bragt til succes 

— endda med så mange nye kræfter. Måske 
var det personalefornyelsen, der havde fået 
de mange medlemmer til at fylde salen til 
trængsel, eller var det måske traditionen, 
der fortæller, at når SSF kalder til revy, 
så plejer der at ske noget. Hvorom alt er, 
de mange, der var kommet tilstede, fik ser
veret en fiks anretning, båret frem af vore 

fortræffelige aktører, intet under, at bilfal
det bragede, huset stod formelig pa gloende 
pæle. 

Manden, der står bag den hele virak, vor 
husforfatter og instruktør, den allesteds
nærværende Berg. Vi er Berg megen tak 
skyldig, at man pa godt 2 måneder har 
kunnet stable denne fortræffelige revy på 
benene. 

Tak til alle medvirkende, såvel skuespil
lere som det tekniske personale. E. E. N. 
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A F D A N M E D L E M  

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 K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

STANDERHEJSNINGEN 

Når man vil gå den lige vej 
og holde med den rette, 
og laste, hvad der duer ej, 
man kommer let i trætte. 
Men når man er, som folk er flest, 
som skik og brug er vorden, 
og taler, som det passer bedst, 
se — det er i sin orden. 

M a d s  H a n s e n .  
(1834—80) 

Fhv. borgmester P. Hedebol. 

Blandt de mange, der var mødt op for at 
hilse flaget og vor stander, så vi vort æres
medlem, fhv. borgmester P. Hedebol, kom
munaldirektør Bjerregaard og kontorchef 

Frederiksen. 

Vejrguderne var os venligt stemt i år. 
En frisk brise og solen højt giver den rette 
optakt til en standerhejsning, indledningen 
til den nye sæson, der med sin første dag 
varslede så godt. 
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Amage: 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

M A S K I N S N E D K E R I  

P .  W I N T H E R  

Alt i ure og optik. 

»Klohhemageren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

H U S K  S T O P U R E T  
til  htipsejltulsen 

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Medlem af S.S.F. 

Formanden bød velkommen, rettede en 
særlig tak til de indbudte, fordi de havde 
gjort os den glæde at komme tilstede. 
Videre omtalte formanden nogle af vore 
trængsler, hvor den største sikkert er ind
løbet, der ustandselig sander til, og pointe
rede, at foreningens økonomi i den anled-

Storm foto. 

ning var hårdt spændt, da man for at sikre 
sejladsen i sommer havde måttet lade ud
dybningen foretage omgående. 

Sluttelig ønskede formanden kapsejlerne 
held og lykke på banerne og tursejlerne en 
god sæson, hvorefter flag og stander gik 

til tops. 
Fhv. borgmester P. Hedebol talte om 

sejlsportens betydning for sundhed og helse 
og ønskede god sæson. 

Kommunaldirektør Bjerregaard bragte en 

hilsen fra kommunen. 

DETTE »g HINT 
VAND 

Vand er ikke, som nogen mener, kun et 
vaskemiddel, det er den billigste og livsnød-
vendigste drik, der findes på jorden, og på 
mange måder også den bedste. Det er i 
hvert fald et probat middel mod tørst. 

Her tillands bruger vi meget vand. Hvor 
meget skifter for de forskellige byer og for 
landdistrikterne, men i en by som Køben
havn bruger hver indbygger gennemsnitlig 
200 liter i døgnet. 

Vand er billigt, men det er slet ikke gra

tis. Det er der mange, der er tilbøjelig til 
at tro — især i byerne. Vi drejer blot på 
hanen og udpøser vandet, for Københavns 
vedkommende til en pris af ca. 20 øre pr. 
kubikmeter. På varme dage postes der i 
København 250,000 kubikmeter ud af de ca. 
1V2 million vandhaner, der findes. Hvor 
meget vand, der på varme dage går til at 
køle andre drikke, vides ikke, men det er 
meget, og det er den slags vandspild, der 
giver eksperterne hovedpine og får dem til 
at tale om vandmålere, vandløse dage og 
andet trist. Og så tilsidst: Vand — rent 
vand — skal man ikke spare på, hverken 
til indvendig eller udvortes brug, men man 
skal ikke spilde det unødvendigt, hertil er 
det for kostbart og for svært at skaffe. 

NB. Husk, det er forbudt at spule båden 
med postevand. 

GLAS 
Glasset i såvel vindspejl, skylight som i 

koøjer pudses bedst med de syntetiske 
vaskemidler, når følgende fremgangsmåde 
benyttes: Man vasker af en eller to gange 
med tynd opløsning af syntetisk vaskemid
del. Derpå tørres efter med en klud, opvre-
det i rent vand. Man lader ruden tørre op 
af sig selv, og den bliver smuk blank. 

GIBS 
Det hænder af og til, at man skal bruge 

gibs i båden, enten det er til en model eller 
andet. Hvis man vil undgå, at gibsen tørrer 
for hurtigt, kan man blot røre den ud i 
hvidtøl. 

SOD 
Nu hvor der skal gøres klart skib, når 

man også til kabysgrejet. Bunden af de 
sodede kasseroller kan renses med terpentin 
og skurepulver. Gnid først med avispapir, 
der er gnedet blødt, der skal renses flere 
gange efter, tag tilslut en klud. Alt sod 
kan fjernes på denne måde. 

STØRSTE TANKSKIB, DER ER BYGGET 
I DANMARK 

Odense Stålskibsværft har i disse dage 
til det franske rederi Société des Tranport 
Maritimes Pétroliers i Paris afleveret mo
tortankskibet "Messidor", der med sine 
19,000 tons dødvægt er det største tankskib, 
som er bygget i Danmark. Den nye tanker 
er udstyret med et hovedmaskineri fra B. 
& W. en to-takts, oliecylindret enkeltvir
kende dieselmotor, der udvikler 9200 hk. 
ved 115 omdrejninger i minutet. Farten i 

lastet stand er 15 knob. 

REDNINGSFLADE 
FOR LYSTFARTØJER 

Et dansk firma har optaget produktionen 
af gummisæder, der leveres til såvel biler, 
flyvere som skibe, hvori de anvendes som 
hynder, hvor underlaget betrukket med 
vandtæt lærred og stropper samtidig udgør 
en fortræffelig redningsflåde. 

mmMKMh 
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N Y E  F A R T O J E R  

N Y E  M E D L E M  M E  R  
Ansøgning om optagelse i foreningen 

er modtaget fra 

A k t i v e  :  

Malermester Einar H. R. Jensen, Græken-
landsvej 88 B, S. Jolle "Lone". 

Konditor John A. Mathiasen, Burmeister
gade 20, K. Uden båd. 

Bagersvend Kristian Kilsgaard, Amager
brogade 30, S. Uden båd. 

Arbejdsmand Svend Jørgen Schmidt, 
Holsteinsgade 9, 0. Uden båd. 

J u n i o r e s :  

Børge Theill Hansen, Amager Strandvej 

384, Kastrup. 
Karen-Margrethe Jess, Genuavej 20, S. 
Jonna Petersen, Studsbølsallé 41, Kastr. 
Aase Hansen, Haraldsgade 3, N. 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne numre af S. S. F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

U D E  fra 
Ministeriet for handel, industri og søfart 

har bestemt, at lystfartøjer fra en lang 
række sejlklubber landet over i stedet for 
udtrykkelig hjemstedsbetegnelse —• som er 
påbudt andre fartøjer — kan anvende ved
kommende klubs forbogstaver og i stedet 
for påmaling med 8 centimeter høje bog
staver kan nøjes med påskruede eller på
sømmede metal- eller læderbogstaver. 5 cm 
høje. Denne ordning har været gældende i 
Storkøbenhavn i flere år, og det er ikke 
spor for tidligt, at den også kommer til at 
omfatte provinsen. 

Fra Goteverken i Gøteborg er det største 
skib, der hidtil er bygget i Skandinavien, 
løbet af stabelen. Det er tankmotorskibet 
"Brita Onstad" til det svenske rederi "Mo-
nacus". Skibet laster 29,000 tons, dets læng
de er 650 fod, og det stikker 33 fod. Maskin-
styrken er på 10,000 hk. 

K A P S E J L A D S  
Så starter vi sæsonen igen den 20. maj 

kl. 19. Startpengene er ligesom tidligere år, 
3 kr., der skal være i kassen senest kl. 18. 
Præmierne er glas og kaffeskeer. Da der i 
år er flere klassebåde, og hvis der er fem 
af hver klasse, vil de få en start for sig 
selv, men vi vil da prøve at starte med tre 
minutters starter. Da vi i år skal sejle om 
en ny pointspræmie udsat af restauratør 
Kristensen, gælder det om at være med fra 
starten. A. Andersen. 

Bestyrelses- og udvalgsadresser 
Formand: Erik Nilsson, Milanovej 25, S. 

Sundby 4381. 
Næstformand og sekretær: W. Tanggård 

Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S. 
Sundby 3813 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. 
Sundby 5673. 

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson, 
Hveensvej 1, S. 

Klubhus og Festanliggender: H. Jensen, 
Wittenberggade 4, Sundby 7977 y. 

Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej 
76, S., Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej 
2, S. 

Skolechef: Harald Hansen, Telemarksg. 10. 
Redaktionsudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 

25, S., Sundby 4381. Alf. Andersen, 
Ulvefodvej 2, S. E. E. Nilsson, Hveens
vej 1, 1., S. Amager 1699 x. 

S Ø S Y G E  b l a n d t  f u l d b e f a r n e  
Det har vist sig, at en ikke helt ringe del 

af de professionelle søfolk er mere eller 
mindre generet af søsyge. Derfor har søfar
tens hygiejnekomité undersøgt problemet, 
og i samarbejde med lægerne, dr. med. Ha
rald Anthonisen og dr. med. Erik Jacobsen, 
er man kommet i kontakt med en del så
danne fuldbefarne søfolk, som stadig bliver 
søsyge. Ved deres hjælp har man gennem
prøvet forskellige af de moderne søsyge
midler. Indsamlingen af oplysninger om 
midlernes værdi er nu afsluttet, og man er 
ved at foretage den statistiske bearbejd
ning af materialet. 

F o r s k e l l i g t  n y t  
OLYMPIADE-NYT 

Selv for en amerikaner er det dyrt at 
deltage i de olympiske lege. Mandskabet, 
som skal konkurrere i Helsingfors, vælges 
efter en udtagelsessejlads, hvortil start
gebyret er 50 dollars. Bådens transport til 
Finland koster 500 dollars, og rejseomkost
ningerne for een mand beløber sig til 250 
dollars. lait bliver det den nette sum af ca. 
2000 dollars for een båd og 2 mand frem 

og tilbage. 

DANSK INITIATIV 
Nu kan man også få "fiberblokke" i Dan

mark. Et par firmaer har begyndt frem
stillingen af disse letvægtsblokke, og de vil 
sikkert finde stor afsætning. 

OLYMPIADEN 
Der vil i olympiadedagene herske stor 

travlhed på Helsinkis flyveplads. SAS vil 

Alt  bådearbejde 
udføres til rimelige priser på 
Sundby Sejl-Forenings bådplads. 

S N E K K E R S T E N  B A D E V Æ R F T  
Telf. Snekkersten 178 

E i n a r  E .  G o t h e n s  e f t f .  
LISTE- OG RUNDSTOKKEFABRIK 

A D E L G A D E  2 9  
T L F ,  C E N T R A L  1 1 3 5  

Skvat- og finterlister i eg og mahogni. 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
I'enta Soli.v 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Gå til fagmanden 
Vinterpresenninger, Cockpitovertræk, 

Sejlposer, Hairlockhynder. 
Sejl- og presenningdug i metermål. 

Alt leveres til billigste dagspris. 

Køb og salg af lystfartøjer. 

OLE KOKFELT CHRISTENSEN 
Telefon Amager 2665 

Efter kl. 18: Kastrup 1417. 

I sæsonen henvendelse 5 m "Jas". 

Medlemmer af S.S.F. -f- 10 pet. 

Carl C. Branth's eftf. 
ST. STRANDSTRÆDE 21 . C. 7949 

A L T  
I  

Y A C H T - O D S T Y R  
*  

B e s l a g  t i l  p i r a t j o l l e r .  

Kassererens kontortid I MAJ 
1. og 3. søndag kl. 10,00—12,00, og hver 

fredag kl. 19,00—20,30 i klubhuset, Amager 
Strandvej, tlf. Sundby 35016. Postkonto nr. 
56516. Ved alle indbetalinger bedes med

lemsnummer opgivet. 
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på et vist tidspunkt have 18 daglige forbin
delser mellem Stockholm og den finske 

hovedstad. 

KAPSEJLADSKEGLERNE 

Kongelig dansk Yachtklub har udsendt et 
meget fikst rettelsesblad til 1951 udgaven 
af IYRU's kapsejladsregler. Det kan rekvi
reres fra sekretariatet uden vederlag, og 
da det er trykket på gummieret papir, er 
det lige klar til indklæbning. 

Kan også fås hos kapsejladschefen. 

kllliT FORTALT 
DINGBY 

Regeringen på New Zealand udsteder 
hvert år et særligt frimærke, hvoraf en vis 
procent tilfalder institutioner, hvis formål 
er etablering og vedligeholdelse af sund-
heds-lejre for børn. Man har denne gang 
valgt et mærke, der forestiller en Z-klasse 
dingby — en af de største jolleklasser på 

New Zealand. 

BENZINPENGE 

To års bevillinger slås sammen, derfor 
uddeles der 300,000 kr. i benzinpenge nu i 

foråret. 

HUSK 

18.—25. maj: Udtagelsessejladser til 
olympiaden: 5,5 metere og drager i Lynæs. 

31. maj til 2. juni: Udtagelsesejladser til 
olympiaden: Finn-joller, Skovshoved. 

SNIPESÆSON 

Indenfor snipe-organisationen arbejdes 
allerede nu på højtryk med planerne for 
"Snipesejlernes Sommerferie" — 14 dages 
sejladser udfor Skovshoved, med ikke min
dre end 3 mesterskaber fordelt således: 

Danmarksmesterskab 4.—7. august. 
Nordisk mesterskab 8.—11. august. 
Europamesterskab 13.—16. august. 
Internat, kapsejlads 17. august. 

TIL OLYMPIADE I EGEN BAD 

Den olympiske tursejladskomité medde
ler, at de sejlere, som ønsker plads indenfor 
Helsingfors havneområde under den JV. 
olympiade, anmodes om snarest at frem
sende anmeldelse enten særskilt eller kol
lektivt gennem sejl- og motorbådsklubber. 

Anmeldelserne adresseret til Olympiske 
turistseglingskomitéen "Sjobjornarnas" 
Kansli, Snellemangsgatan 19, Helsingfors. 

EN FORÅRSBEBUDER 
Yachtmægler P. Schlutter har nu udsendt 
sin salgsliste, en sikker forårsbebuder. Som 
sædvanlig indeholder salgslisten tilbud på 
et væld af fartøjer. 

NY FEM-FEMMER 

Hos skibskonstruktør Poul Molich, Hun
dested, arbejder man for tiden under høj
tryk på en fem-femmer med olympiaden for 
øje. Båden skal være færdig i så god tid, 
at man kan få den nogenlunde trimmet, 
inden udtagelsesejladserne begynder. 

FØRENDE KLASSEBAD 

Folkebåd nr. 200 findes ikke endnu, men 
det varer sikkert ikke længe, før den bliver 
sat i vandet, idet 168 fartøjer af klassen 
indtil nu har været i sejlads herhjemme. 

NY YACHT 

Den gamle kongelige yacht "Victoria and 
Albert" skal erstattes med en ny. Det nye 
kongeskib skal indrettet sådan, at det i 
krigstilfælde kan omdannes til marine
hospital. 

INGEN IDE OM — 

Hvem tænker på hvor meget Drogdens 
fyr vejer. Man har ofte passeret det, men 
tænk, at det vejer 14,000 tons er der vist 
ingen, der har drømt om. 

AFORISME 

Megen lærdom er godt — men ma dog 
ikke dræbe evnen til selv at tænke. 

STALMANGEL 

Engelske firmaer fik i 1951 ordrer på 
bygning af over 4 millioner bruttotons han-
delsskibstonnage, men har intet stål til at 
hygge med. Restriktionerne efter krigen 
har hidtil formindsket de årlige søsætninger 
i England til 1,250,000 tons, og der er ud
sigter til yderligere fald nu efter regerin
gens nye ståltildelinger. Et engelsk blad 
skriver, at hvis de nuværende stålleveran
cer opretholdes, vil kølen til mange af de 
skibe, der blev bestilt i fjor, måske ikke 
blive lagt før 1955 til aflevering i 1956. Hvis 
der ikke var knaphed på stål, ville de engel
ske skibsværfter være inde i en hidtil 
ukendt blomstringsperiode. 

P l a d s m a n d e n s  b e t a l i n g  
Medlemmerne erindres om, at pladsman

dens betaling for optagning eller udsætning 

af fartøjer andrager 20 pet. af pladslejen. 

Affiring fra eller ophaling til drejeskiven 

koster kr. 2,50. 

Redakt ionsudvalg 
Som en midlertidig ordning har bestyrel

sen vedtaget at nedsætte et redaktionsud
valg til varetagelse af medlemsbladets 
interesser. Dette udvalg består af redaktø
ren, formanden og kapsejladschefen. 

Udvalget retter herved en kraftig opfor
dring til medlemmerne om at indsende stof 
til bladet. Redaktionsudvalget. 
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SEJL O« 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  

Torsdag den 28. juni 1951 kl. 1950 forlod 
en sejlbåd Sundby Sejl-Forenings havn og 
satte kursen mod nord. Det var rigtigt 
sommervejr, gråt, trist og ikke særligt 
varmt. De tre mand ombord var fyldt med 
forventninger til den kommende langtur, og 
båden var lastet med et udstyr og materiel 
noget udover det almindelige, i overensstem
melse med kravene for havsejlads. Vinden 
var vest ca. 5 m, strøm sydgående. I den 
friske vestlige vind gik det rask nordpå. 
Kl. 20,20 foretoges kompaskontrol udfor 
Trekroner mellem faste punkter. Mogens 
tog den første vagt, medens Åge og Erik 
hvilte sig på forskud, for at være klar til 
nattens strabadser. Vejrudsigt kl. 10,00: 
svag til frisk, vest og nordvestlig vind med 

byger. 

Fredag den 29. juni kl. 0,07 passeredes 
Lappegrundens fyrskib, vind vest 6—8 m, 
kurs nord-nordvest. — Kl. 3,13 havde 
vi Kullen fyr tværs i en afstand af 3 sømil. 
Vinden er frisket til 8—9 m af vest til nord, 
søen er begyndt at vokse. Da vinden har 
tendens til at dreje nord over, tager vi rige
lig højde. Vinden frisker ikke yderligere i 
løbet af natten. Da dagen bryder frem kan 
vi ikke se land til nogen af siderne, men 
vinden er desværre nu gået så meget i nord, 
at vi ikke mere kan holde vor kurs nord
nordvest, så før eller senere skal den sven
ske kyst dukke op. Vi håber blot på, at det 
vil vare længe endnu, så vi kan få et ordent
lig langt stræk. 

Kl. 9,00 vinden nordvest ca. 7 m, kurs 
nord, land i sigte forude styrbord. Vi mener 
at genkende det som Morup Tånge. Kl. 9,30 
vinden skraller til nord til øst og flover til 
3 m. Kl. 11,00 vind nord til vest 5 m, kurs 
nord til øst mod radiomasterne i Varberg. 

E n  d y s t  m e d  h a v e t  
af Erik Nilsson 

Vejrudsigt: svag til frisk vind mellem nord
øst og nordvest, styrke 2—4, med andre 
ord stadig udsigt til kryds. Vi er nok på en 
slags ferietur, men har alligevel travlt, for 
"Swallow", som båden hedder, skal være i 
Marstrand til bestemt tid. Den har lige 
gennemgået en større ombygning og er 
blevet forsynet med selvlænsende cockpit 
og hundekøjer. Der er rigget en wire op på 
begge sider fra for til agter. Når man ar
bejder på dækket om natten eller i uroligt 
vejr, skal man have en ende om livet med 
en karabinhage, som man hugger i denne 
wire. "Swallow" er desuden forsynet med 
2 store redningskranse, den ene med red-
ningskranslys, der automatisk tændes, når 
redningskransen kastes ud. Desuden red
ningsveste, nødblus, ildslukker, forbinds
kasse, ekstra ankergrej, lanterner, kompas, 
reservekompas, tågehorn o. m. a. 

Kl. 12,15 går vi over stag ved 1-kosten 
udfor Morups Tånge. Vind nord til vest ca. 
5 m, kurs nordvest til vest. Kl. 12,35 frisker 
vinden og springer til nordvest til vest 6 m, 
over stag, kurs nord til vest. Vinden tager 
efterhånden til. Kl. 12,50 vind nordvest ca. 
12 m. Storsejl rebes 3 omgange, stormfok. 
Med denne meget lille fok går farten 
mærkbart ned, men vi sejler mere tørt. 
Herefter følger et langt og hårdt kryds. 
Vi modstår fristelsen til at gå ind til Var
berg. Vinden er stik imod og sikkert også 
lidt strøm, Det virker efterhånden lidt ens
formigt. 1 time ud til søs og 1 time ind mod 
land, og så synes man ikke, at man er 
kommet nok frem. 

Henunder aften flover vinden noget af. 
Vi reber ud og sætter 12 m2 fokken. Kl. 
22,10 Lilleland og Niddingen fyr over eet. 
Vind nord-nordvest 4—3 m altså stadig stik 

i stævnen. Ved Niddingen strækker skære
ne sig langt ud i Kattegat. Ved Midnatstid 
ligger vi med næsten ingen vind langt til 
søs. 

Lørdag den 30. juni kl. 2,30 vindstille ud
for Tistlarne fyr, gammel dønning. Kl. 6,00 
svag brise ca. 2 m af vest til nord, strøm
men har ført os længere ud til søs. "Swal
low" har fået en stor let genuafok på og 
ligger her i den tidlige morgen med svage 
skiftende vinde udfor indsejlingen til Gøte
borg. Vi ser næsten ingen skibe, kun de 2 
enlige forposter Tistlarne og Vinga fyr på 
de yderste barske skær ligger der stadig 
langt inde om styrbord. Endelig kl. 8,30, 
da vi omtrent har Vinga fyr tværs, kommer 
der en let brise af vest, der efterhånden 
frisker til ca. 5 m. Under den lange vind
stille periode har dønningerne lagt sig, og 
vi gør god fart gennem det rolige vand, 
stadig med den store genuafok og vinden 
lidt foran på tværs. 

Kl. 10,10 Store Pølsan tværs, vind vest 
til nord ca. 5 m. Vi nyder det rolige vejr, 
primussen kommer i gang. Efter at have 
stillet sulten, begynder vi at gøre båden og 
selv klar til landgang i Marstrand. Kl. 11,15 
runder vi kosten Kråkebåden og sejler ind 
ad den sydlige indsejling til klippeøen. Kap
sejladserne er i fuld gang, da vi ankommer. 

Kl. 12,05 fortøjer vi ved kajen. Lidt efter 
kommer der en herre fra G.K.S.S. og byder 
os velkommen samt inviterer os til cock
tailparty kl. 16,00. Der kan altså blive tid 
til at kikke lidt på øen forinden. Vi er hel
dige med vejret, solen bryder igennem 
medens vi langs kysten tager turen øen 
rundt og opfrisker minder fra "Swallow"s 
sidste besøg her. Man ser kun sten og atter 
sten, men så skønt og ejendommeligt varie
ret, at det ikke virker ensformigt. Ved 
nøjere eftersyn viser det sig endda, at der 
er en lille skov på øen. I en lille forsænk
ning på den nordlige side af øen, er der en 



SID E 2  S S F NR.  6  

>%AMAGE 
Æ N  

Jlp 

myhKEMi^r 
tlf amager j ^37Z 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

P .  W I N T H E R  
M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

H U S K  S T O P U R E T  
til  kapsejladsen 

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 

rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohhemageren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

lille forkrøblet eventyrskov med minder fra 
øens århundredgamle stortid. 

Da vi kommer tilbage må vi til at flytte 
båden til en anden plads, og kommer derfor 
lidt for sent til G.K.S.S.s klubhus. Informa
tionen er da forbi, men til gengæld er der 
god gang i cocktailen. Der hersker en hjer
telig og lystig stemning. På et langt bord 
er der stillet en stor terrin med citronskiver 
og udfor den er der anbragt en mand, der 
har fast arbejde med at hælde gin og ver
mouth i terrinen. Rundt om på bordet er 
der arrangeret småkager og skåle med bær 
til at fremme den naturlige tørst. Gutterne, 
der er forsamlede her, er sejlere i ordets 
egentlige forstand, i modsætning til dem 
man i Marstrand ser henslængt i liggestole 
på dækket af de store yachter, der sjældent 
vover sig udenskærs, når der er buler på 
vandet. (Fortsættes næste nr.) 

T I R S D A G S S E J L A D S  
TIRSDAG DEN 20. MAJ 

Vejret var fint, let luft, styrke 0—3. — 
Starterne var pæne, alle kom over i løbet 
af 30 sekunder, i første start var "Stormy" 
først og anden start var "Fri" først. 

1. LØB: Sejlt. Pr.tid Pr. P. 

Yellow 1-01-58 1-04-50 1 
Stormy 1-00-58 1-03-50 2 
Orm 0-59-48 1-02-40 2. 2 
Bambi 0-59-13 1-02-05 1. 3*4 
Day 1-02-44 1-05-36 1 
May 0-59-59 1-02-51 1 

2. LØB: 

Klumpe 1-04-56 1-06-42 2. 2 
Guldbrand 1-08-15 1-10-01 1 
Tommeltot 1-04-30 1-06-16 1. 3*4 
Sørine 1-08-30 1-10-16 1 

3. LØB: 

Sus 1-03-35 1-08-15 1 
Fri 0-55-56 1-00-19 1. 4*4 
Nips 1-07-23 1-11-46 1 

4. LØB: 

Kent 1-03-30 1-05-16 1 
Krabat 1-01-38 1-04-02 1. 3*4 

5. LØB: 

Peter 1-18-20 Niels Jensen 1 
Ludvig 1-15-00 Inger Nielsen 2 
Calle 1-13-48 BentHansen 1. 3 *4 

N Y E  F A R T Ø J E R  

N Y E  M E R L E M M E R  
Ansøgning om optagelse i foreningen 

er modtaget fra 

A k t i v e  :  

Grosserer Erik Worm Hansen, Flinterenden 
5, 3. — Uden båd. 

Værkmester Aksel Helmark, Bremensgade 
13. — Kragejolle "Nina". 

Værktøjsmager Villy Poulsen, Lemberggade 
16, st. — Kragejolle "Kuk". 

Maskinlærling Hans Sirak, Palermovej 5, 2. 
Jolle "Jonna". 

Matros Joen Larsen, Florensvej 2, st. 
Uden båd. 

Viktualiehandler Albert Larsen, Sorentovej 
46. — Uden båd. 

Lokomotivfører Niels H. A. Petersen, 
Hveensvej 20. — Uden båd. 

Chauffør Niels Frolund, Hessensgade 31, 2. 
Uden båd. 

Overpostbud Oluf Rind, Tønnesvej 4. 
Uden båd. 

Repræsentant Robert Poul Guldmann, 
Folkebåd "Gitte". 

J u n i o r e s :  

Jørgen Petersen, Kastrupvej 116 B, 2. 
Jørn Storm, Palermovej 5. 
Bjarne Møller Sørensen, Ostrigsgade 45. 
Bent Erik Rasmussen, Polensgade 43. 
Hanne Nielsen, Sundevedsgade 6 B. 
Åge Henrik Wass, Milanovej 13, st. 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne numre af S. S. F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

'JttiMiki minde* 
Kristi himmelfartsdag afsløredes på 

Bispebjerg kirkegård en mindesten, skæn

ket af Københavns havnevæsen og rejst af 

sejlere fra hele landet, der på denne måde 

ønskede at sige Georg Jensen tak for hans 

store fortjenstfulde gerning inden for dansk 

sejlsport. R. 

S e j t e r - n y  t  
Husk kapsejladsen i Dragør søndag den 

15. juni, der i år er Kastrup Sejlklubs 25 

års jubilæumssejlads. — Til vor egen, søn

dag den 22. juni kl. 10, forventer vi også 

stor tilslutning. 

Kassererens hontortid 
i juni, juli og august: 

Hver fredag kl. 19—20,30 i klubhuset 

Amager Strandvej, telf. SU. 35016, 

postkonto nr. 56516. Ved alle ind

betalinger bedes medlemsnr. opgivet. 

Husk ingen kontortid om søndagen. 
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Al t  bådearbe jde  
udføres til rimelige priser på 
Sundby Sejl-Forenings bådplads. 

SNEKKERSTEN BADEVÆRFT 
Telf. Snekkersten 178 

E i n a r  E .  G o t h e n s  e f t f .  
LISTE- OG RUNDSTOKKEFABRIK 

A D E L G A D E  2  9  
T L F .  C E N T R A L  1 1 3 5  

Skvat- og finterlister i eg og mahogni. 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Gå til fagmanden 
Vinterpresenninger, Cockpitovertræk, 

Sejlposer, Hairlockhynder. 
Sejl- og presenningdug i metermål. 

Alt leveres til billigste dagspris. 

Køb og salg af lystfartøjer. 

OLE KOKFELT CHRISTENSEN 
Telefon Amager 2665 

Efter kl. 18: Kastrup 1417. 

I sæsonen henvendelse 5 m "Jas". 

Medlemmer af S.S.F. -f- 10 pet. 

Carl C. Branth's eftf. 
ST. STRANDSTRÆDE 21 . C. 7949 

A L T  
I  

Y A C H T - U D S T Y R  
*  

B e s l a g  t i l  p i r a t j o l l e r .  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN 

ALBANIEN SG ADE 2 — S. 

AMAGER 7118 Y 

Udtagelses-sejladser 
De første udtagelsesejladser til olympia

den er afsluttet på Isefjorden, og resultatet 

blev, at "Jill", sejlet af Poul Ohff, Inge

man Jensen og Henning Christensen, alle 

Horsens Sejlklub, sejrede i 5,5 meterklas

sen, mens "Snude", sejlet af brødrene Ole 

og William Berntsen og Aage Birch, Helle

rup Sejlklub, vandt i drageklassen. 

Sejladserne begyndte om søndagen og 

skulle have varet hele ugen, men "Jill" og 

"Snude" var så overlegne i deres klasser, 

at udtagelserne kunne sluttes fire dage før 

beregnet. Hver af bådene vandt fire første

pladser og en andenplads. 

Nu mangler kun udtagelsesejladserne i 

finnjolle-klassen, den tredie og sidste båd

klasse, Danmark repræsenteres i til olym

piaden. De afholdes ved Skovshoved i dage

ne 31. maj—2. juni, hvor ti af landets bed

ste jollesejlere skal konkurrere. 

Fors lag  t i l :  Reglement i 
Optagelse i juniorafdelingen. 

I juniorafdelingen kan optages drenge og 
piger mellem 12 og 18 år. Juniorerne kan 
forblive i afdelingen til det fyldte 20. år. 

Til optagelse i foreningen kræves for
ældres (værges) skriftlige samtykke, og 
junioren skal ved først givne lejlighed af
lægge og bestå foreningens svømmeprøve 
eller fremlægge gyldigt svømmebevis (mini
mum 200 m fri svømning). 

En junior må ikke være medlem af mere 
end een sejlklubs juniorafdeling, med min
dre særlige forhold gør sig gældende og 
juniorudvalgets tilladelse er indhentet. 

Juniorafdelingens ledelse. 
Juniorafdelingens leder vælges på gene

ralforsamlingen blandt klubbens bestyrelse. 
Til rådighed for lederen vælger bestyrelsen 
et udvalg, juniorudvalget, bestående af 
yngre seniormedlemmer, om muligt tidlige
re juniorer. 

Juniorudvalget er ansvarligt for den dag
lige ledelse, fører tilsyn med juniorerne, 
yder dem vejledning og bistand ved sejlads 
og arrangerer kapsejladser, ture og kursus. 
Efter turnus, som fastsættes af juniorlede
ren, har juniorudvalgets medlemmer tjene
ste som vagthavende i havnen. 

Juniorbådene. 
Bådenes normale besætning er 3 mand, 

hvoraf den ene "røreren" skal have bestået 
foreningens førerprøve. Enkeltmandssejlads 
kan tillades. Når piger og drenge sejler 
sammen, skal der være 2 drenge og 1 pige 
eller 1 dreng og 2 piger i bådene. 

F R A  D E  7 I I A V E  
Marstal-skibe 

går endnu på langfart som i sejlskuder
nes tid. "Sine Boye", rederiet E. B. Kroman, 
Marstal, har således forleden ved Rørdal 
cementfabrik i Ålborg indtaget 650 tons 
cement, der efter en sejlads på 25 døgn 
skal være fremme i Manoria på den afri
kanske Guldkyst. Et søsterskib "Erik Boye" 
laster i disse dage 600 tons cement i Ant
werpen til Abessinien. 

Den engelske marine 

holder stadig den gamle tradition i hævd, 
at mandskabet har ret til et vist kvantum 
gratis rom. Ifølge det kendte engelske fag
blad "Bottler & Parker" har admiralitetets 
finanssekretær oplyst, at Royal Navy i 1951 
har konsumeret 318,000 gallons gratis rom 
eller omtrent halvanden million liter. 

Marinen 

har sendt to nye inspektionsskibe Teisten 
og Skarven til grønlandske farvande, og det 
var begge skibes jomfrurejse. Men allerede 
efter Skagen fik Teisten maskinskade. Ski-

or juniorafdelingen 
Sejladserne skal foregå indenfor et nær

mere angivet område. I tilfælde af dårligt 
vejr kan den vagthavende formindske om
rådets udstrækning eller helt forbyde sej
lads. 

Ordrer, der ved udsejling er givet af den 
vagthavende med hensyn til sejlføring o. 1., 
skal nøje overholdes, indtil nye ordrer gives. 

Såfremt der under sejlads opkommer dår
ligt vejr, skal nærmeste havn øjebliggelig 
søges, og båden fortøjes der på forsvarlig 
måde. Føreren skal uopholdeligt meddele 
dette pr. telefon til den vagthavende eller 
et af juniorudvalgets medlemmer. 

Fremmed havn, badebroer o. 1. må kun 
anløbes i nødstilfælde. 

Fiskeri og badning fra bådene samt ny
delse af spiritus i disse er forbudt. 

Under øvelsestogt er tobaksrygning for
budt. 

Føreren. 
For at opnå førertilladelse kræves, at de 

pågældende: 

1. er fyldt 15 år. Juniorudvalget kan dog 

dispensere herfra. 

2. i mindst 2 år har deltaget tilfredsstil
lende i klargøringen og øvelsessejlad-
serne med en juniorbåd, samt i for
eningens obligatoriske kursus. 

3. aflægger en tilfredsstillende prøve for 
juniorudvalget i såvel praktisk som 
teoretisk sømandsskab. 

Under sejladsen har den i sejladsprotokol
len indtegnede fører, ubetinget kommando 
over båd og besætning. Ulydighed mod 
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bene ligger nu i Hirtshals for at reparere. 
Besætningen er en halv snes værneplig

tige marinesoldater på hvert skib. 

"Galathea"-ekspeditionen 
har udført vellykkede magnetiske målin

ger på indtil 4000 m dybde i Panamabugten 
og har hermed ført bevis for, at det er tek
nisk muligt at foretage nøjagtige målinger 
af jordens magnetfelt på store havdybder. 
Resultaterne stemmer godt overens med 
englænderen dr. Runcorns målinger i mine

skakter . 

Det tyske bjærgningsselskab, 
der arbejder med at hæve vraget af det 

tidligere danske krigsskib "Niels Juel" i 
Egenførde-bugten, må antagelig nøjes med 
at bjærge den ene halvdel af skibet. Den 
anden halvdel ligger begravet under meter
tykt mudder. Foruden tyve panseplader fra 
den ene skibsside er der foreløbig bjærget 
220 tons andre metaller. Næste mål er ski
bets maskiner og fire kedler. Arbejdet må 
foregå med forsigtighed, da der i forskibet 
ligger granater og nogle torpedoer. 

Tips fra K A B Y S S E N  
En husmoder ved, 

hvilket galleri af flasker man efterhånden 
kan få oparbejdet på skabe og hylder. Vi 
tænker ikke på de flasker, hvori der er 
noget drikkeligt, men på dem, der indehol
der rensende og desinficerende ting til op
vask, køkken, badeværelse, toilet, personlig 
hygiejne etc. Derfor vil det sikkert glæde 
mange, at der nu er kommet en syntetisk 
vædske i handelen, der i én flaske løser alle 
de opgaver, som man tidligere måtte have 
mange forskellige flasker i brug for at 

klare. 

Går turen i år mod syd 
er der store muligheder for friske rejer, 

og den eneste rigtigt måde at tilberede dem 
på skal vi lige i forbifarten gøre rede for: 
Rejerne kommes i kogende saltet vand, og 
når vandet koger igen, tages de op og kom
mes i koldt vand. For hvert minut, de står 
i det kogende vand, taber de i smag. De 
skal pilles straks de er kolde, da de da 

føreren indberettes til den vagthavende. — 
Føreren er ansvarlig for bådens behandling 
og for at reglementet og juniorudvalgets 
anvisninger nøje overholdes. Førertilladel
sen kan fratages føreren for kortere eller 
længere tid. 

Øvelsessejladserne. 
Det er under øvelsessejladserne førerens 

pligt at oplære mandskabet i bådens be
handling, regler og sejlads. 

Ingen junior må forlade havnen efter endt 
øvelsessejlads, forinden båden er forsvarligt 
fortøjet, rengjort, lænset og klaret op og 
sejlene bragt på plads eller ha>ngt til tør

ring. 
Eventuelt havari meldes omgående til den 

vagthavende. 

Andre sejladser. 
Juniorerne kan udenfor øvelsessejladser

ne låne bådene til nærmere af juniorudval
get fastsatte tidspunkter og priser. Føreren 
skal forinden hver sejlads hos den vagt
havende indhente tilladelse til at gå ud, og 
den vagthavendes ordre angående sejlføring 
o. 1. skal følges. Føreren skal indtegne be
sætningens og bådens navn i den fremlagte 
sejladsprotokol. Desuden skal føreren sørge 
for, at båden er læns og forsvarligt udrustet 
til sejlads. Hvis føreren opdager væsentlige 
mangler ved båden, skal disse afhjælpes, 
inden sejladsen påbegyndes. 

Den besætning, hvem tilladelsen er givet, 
skal befinde sig ombord under hele sejlad
sen og må ikke forøges eller formindskes 
medmindre tilladelse hertil indhentes. 

Efter endt sejlads skal føreren sørge for, 
at båden bliver forsvarligt fortøjet og af-
fendret. Sejlene slås fra og ophænges eller 

anbringes på den af juniorudvalget anviste 
plads. Båden skal lænses og spules, og evt. 
under sejladsen forekomne havarier skal 
udbedres, hvis det er et større havari, skal 
juniorudvalget straks have meddelelse her
om. Klokkeslet for hjemkomst samt en kort 
beskrivelse af sejladsen indføres i sejlads
protokollen, der henligger i klubhuset. 

Vedligeholdelsen af juniorbådene. 
Der udtages 1 eller 2 bådsmænd til hver 

båd. Disse er ansvarlige for, at båden er 
ren og i orden i enhver henseende. De sam
me har også ledelsen af klargøringsarbejdet 
om foråret, og enhver junior har pligt til 
at bistå dem på bedste måde. 

Uniformen. 
Juniorernes påklædning bør være: mørke

blå sweater med rullekrave og klubemblem, 
mørkeblå benklæder samt rød hue. Dertil 
kommer hvide lærredssko med gummisåler. 
Gummistøvler må ikke benyttes. 

Til en juniors påklædning hører til enhver 
tid en kniv eller dolk. 

Opslagstavlen. 
Juniorerne har før afgang pligt til at se 

efter på opslagstavlen i klubhuset, hvor — 
som ovenfor nævnt — sejladsprotokollen 
også opbevares. 

Bestyrelsen. 

smager bedst. Det er en trøst at vide, at 
man ikke handler ilde med de små kræ, når 
man koger dem i sidste øjeblik. 

Nu hvor der skal gøres klart skib 
til pinsen, når man også til kabysgrejet. 

Bunden af de sodede kasseroller kan renses 
med terpentin og skurepulver. Gnid først 
med avispapir, der er gnedet blødt, der skal 
renses flere gange efter, tag tilslut en klud. 
Alt sod kan fjernes på denne måde. 

Har De en hvid opbagning tilovers, 
ser den kedsommelig ud den næste dag. 

De kan alligevel bruge den, hvis De rører 
en skefuld mel ud med en smule vand over 
ilden, rører det i sovsen og pisker voldsomt 
uden at det koger. 
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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 . P O R E N I N G  

S O I H I U E R K R Y D S  
E N  D Y S T  M E D  H A V E T  

af Erik Nilsson 

(Fortsat). 

Det er alle folk, der er vant til at klare 
sig med et lille fartøj i hårdt vejr på åben 
hav. Chancerne for den kommende hav-kap
sejlads bliver livligt diskuteret, 2 både, der 
navnlig bliver omtalt med respekt, er Ole 
Sundø's "Ragna 5" og nordmanden Halfdan 
Hansen's "Tamara 10", sejladsens to stør
ste fartøjer. Manden med terrinen står der 
stadig med begge arme strakt ud, medens 
han lader en flaske gin og en flaske ver
mouth forsvinde i citronskiverne. Han har 
et dejligt fotografiapparat hængende på 
maven, det er synd, han får slet ikke lej
lighed til at bruge det. Åge, der hele tiden 
har set med nogen skepsis på denne hav
kapsejlads, kommer efterhånden til at se 
meget lysere på det hele, og da vi, efter at 
selskabet er opløst, går en tur rundt i hav
nen og kigger på konkurrenterne, bliver vi 
klar over, at der ikke er een af den samling 
plimsollere, der har en chance mod os. 

Søndag den 1. juli. Dagen for den store 
begivenhed er kommet. Den begivenhed, 
der har kostet månedlange forberedelser. 
Selv om denne sejlads faktisk er forberedt 
siden den vinterdag sejlerbladene første 
gang skrev om Skagerak-Seglingen, er der 
alligevel travlhed de sidste timer før star
ten. Man ser de samme forberedelser hos | 

alle deltagerne, redningskranslysene fast
gøres til redningskransene, rig, livliner, 
lanterne og meget andet efterses. De svære 
sejl slås under, medens man skæver op til 
flaget på toppen af Karlstenfæstningen, 
der konstant står som et brædt og peger 
skråt opad. Alt bliver stuvet godt af vejen, 
men dog ikke bedre end man nemt kan få 
fat i de ting, man får brug for efterhånden. 

Vi ligger imellem en del af vore konkur
renter i den lille klasse, det er alle små 
havkrydsere. De måler allesammen mindre 
end "Swallow" efter R.O.R.C.-reglen, men 
de fleste er større og kraftigere med højere 
fribord, større sejlareal. De er udstyrede 
med septre og livliner fra for til agter, de 
er langt sværere bygget. Dette er årsagen 
til, at de har mindre R.O.R.C.-tal. "Swal
low" forekommer os så underlig spinkel og 
lav ved siden af dem. I hårdt vejr regner 
vi ikke vore egne chancer for at være ret 
store i dette selskab, men er dog opsat på 
at komme ud og prøve kræfter med dem. 
Lidt længere inde i havnen ligger et par 
andre af vore konkurrenter, 2 nordiske 
krydsere fra Gøteborg. De er af en helt 
anden type end "Swallow" med deres lange 
smalle næsten spidse forskib, ikke just 

egnet til havsejlads. 
Kl. 14 er der instruktion med repræsen

tanter fra den svenske marine og luftvåb
net. Vi får en lang redegørelse, for hvordan 
flyvernes afpatruljering af banen bliver til
rettelagt. En speciel radiosender sender 
vejrmeldinger på kortbølge hveranden time. 
Redningsbåden "Wilhelm II" ligger parat 
til udrykning i Marstrand. Der bliver ud
leveret kendingsflag, der skal vises til 
flyverne samt dag- og natnødsignaler. Der 
er tilmeldt 18 både fordelt med 7 og 11 i 
henholdsvis store og lille klasse. Begge 
klasser skal sejle samme bane fra Mar
strand rundt Skagens fyrskib, rundt Pers-
grunden, rundt Skagens fyrskib og derfra 
til Hangø i Oslofjorden. 

Kl. 15,15 kaster vi fortøjningerne i Mar
strand havn og krydser ud gennem det 
nordlige løb til Marstrand. Vinden er op
givet til 12 sekundmeter af vest til syd, vi 
fører storsejl rebet 3 omgange og en ny ret 
stor og flad krydsfok. Der er meget høj sø 
på startlinjen og 1. start, der går kl. 16,05 
er ret spredt. Vi selv kommer et par minut
ter for sent, da vi i sidste øjeblik beslutter 
at skifte til en mindre fok på 8,6 kv.-m. 
Alle fartøjer har rebet ned, de svenske 
nordiske krydsere fører Ljungstrøm storm
sejl. Samtlige både tager først et langt 
stræk ud mod Paternoster skærene. Vi er 
startet som en af de sidste i vor start, og 
længst i læ, men "Swallow" går som en 
drøm, vi har åbenbart været heldige med 
trimningen af sejlene, de 3 omgange passer 
fint til den lille krydsfok. Vi passerer den 
ene efter den anden af vore konkurrenter. 
Søen er høj, men forholdsvis lang og be
hagelig. "Swallow" går blødt igennem uden 
at blive stoppet. Det er nærmest som en 
uafbrudt rutschebane. Da vi nærmer os 
Paternoster skærene, har vi fået alle både-

INGEN aften-kapsejladser 
i juli. — Næste sejlads 5. august kl. 19. 

H U S K ! ! !  
kapsejladsen den 10. august kl. 10. 

*  F Æ L L E S T U R  
i Dragør den 16. og 17. august. 
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Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

I I U S K  S T O P U R E T  

til  hapsejladsen 
STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohhemayeren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

I£ a s 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

ne fra 1. start ned i læ og agterud. Kl. 
! 16,20 går vi over stag, kurs syd-sydvest. 
De 2 største både fra 2. start er kommet 

j op på os. Vi passerer på styrbords halse et 
! par bådelængder foran "Tamara 10". 

J Kl. 17,05. Der er nu gået 1 time siden 
starten. "Ragna" ligger lige foran os og 

' tværs til luv ligger "Tamara 10". Den går 
jævnt fra os, men falder ganske lidt ned 
mod vor kurs. Et godt stykke i læ ligger 
den nye internationale 9 m "Beauty", den 
tager lidt fra os i fart, men taber omtrent 

, tilsvarende i højde. Et godt stykke agter
ude ligger Østersø 12 m "Kay". Alle de 
ovrige både er meget langt agterude. Vi 
går over stag efter at have passeret ca. 
350 m til luv af Kråkebåden. Vi er vendt 
i kølvandet af "Ragna". "Tamara 10" er 
også vendt og ligger ca. 100 m i læ af 
"Ragna", 9 meteren vender ca. 150 m agten 
for os, noget efter når "Kay" op og vender 
i vort kølvand. 

j Kl. 19,30. Vi har nu krydset i ca. 3% 
time fra Marstrand mod Skagens fyrskib. 
Kursen er vest til nord y2 nord, og vi skal 
befinde os et sted ca. 14 sømil øst nordøst 
for Skagens fyrskib. Stillingen i kapsejlad
sen er: "Ragna" nr. 1 ca. 1000 m ret for
ude for os. "Tamara 10" nr. 2, omtrent lige 
så langt fremme et stykke i læ. "Swallow" 
nr. 3, 9 meteren nr. 4 noget foran os, men 

• så langt i læ, at vi regner med at være 
; foran, derefter ca. 300 m agten for os og 
! lidt i læ 12 meteren "Kay". Vinden er taget 
i jævnt til i den sidste tid og vi ligger kon
stant med skandækket i vand og er efter
hånden blevet godt våde trods olietøjet. 
Det går dog stadigvæk godt. "Swallow" går 
fint igennem indtil søen pludselig skifter 
karakter. Efter at have taget den sædvan
lige tur oppe på toppen af en sø, belaver 
vi os automatisk på den forholdsvis blide 
rutchetur nedad, men i stedet falder vi med 
et brag ned i et hul. Vi kigger på hinanden 
og derefter på riggen. Åge ser efter om vi 
lækker, næ heldigvis ikke, mon det bare 
er en enkelt sø, der er noget galt med eller 
skal vi regne med, at de nu bliver sådanne 
allesammen. Vi løber ikke nogen risiko og 
falder brat af, da vi når toppen af den 
næste, og glider ned af bagsiden. 

(Fortsættes). 

rat HIVET OG »IIIliN 
Fra Esbjerg til Brasilien. 

Esbjerg-kutterne "Apollo" og "Merkur", 
der er solgt til Brasilien, sejlede forleden 
fra Esbjerg med kurs mod deres nye 
hjemsted. Det samlede mandskab ved af
rejsen var på 12 mand, heraf tre brasiliane
re og to danske udvandrere. Kutterne føres 
af danske fiskeskippere, der lige som deres 
danske mandskab har fået kontrakt på to 
år. Kutterne medfører en hel del dansk 

fiskekonserves, som man håber falder i 
brasilianernes smag, så der åbnes mulig
hed for eksport heraf fra Danmark. 

Handelsflåden. 

Danske rederier havde ved nytår ikke 
mindre end 81 skibe under bygning, og 
disse skibe ventes alle leveret inden udgan
gen af 1955. Næsten 40 pet. af de bestilte 
både er tankskibe, ligesom der er et be
tydeligt antal store cargoliners imellem. 
Priserne for nye skibe ligger i dag 4—5 
gange højere end i 1939. 

Humørspredere. 

Rundt på havnepladserne ser man nu de 
små humørspredere, og jeg tror sandelig 
at tyvernes store mode: de små butterflies, 
er ved at vende tilbage for alvor. Overalt 
i udlandet, beretter en københavnsk slipse-
fabrikant, oplever man "de små humør
spredere" i stort antal og i mange farver. 
Den sorte butterfly til smoking er ved at 
blive afløst af lange og elegante modeller, 
der changerer i grønlige eller vinrøde far
ver. Bredden skal være 3V2 centimeter. Til 
almindeligt tøj og sportsbrug anvendes 
butterflies i lette raffinerede farver — de 
bændelstribede er iøvrigt højeste mode i 
øjeblikket. 

Det bør fremhæves, at enhver gentleman 
med respekt for sig selv og sin påklædning, 
kun går med butterfly, som han selv har 
bundet. De færdigbundne er banlyst — et 
øvet øje kan straks se, at de ikke er ægte. 

SE IIEK! P i r  a t  j o l l e r  
Det er til enhver tid den ansvarlige leder 

af såvel en kapsejlads som af en hvilken 
som helst forening, der har berøring med 
havet, som kommer til at stå til regnskab 
for de meningsløse ulykker, der opstår til 
søs. 

Dels for at have samvittigheden i orden, 
og dels for at gavne sejlsporten, har be
styrelsen besluttet, at alle, der opholder sig 
i piratjoller under kapsejlads, skal have 
redningsbælte på. Enhver besætning, der 
overtræder denne forordning, diskvalifice
res. 

For yderligere at sikre sejladserne vil 
man forsøge at medsende en motorbåd. — 
Interesserede motorbådsejere kan henvende 
sig hos kapsejladschefen. Foreningen be
taler for brændstof. E. E. N. 

Kassererens hontortid 
i juni, juli og august: 
Hver fredag kl. 19—20,30 i klubhuset 
Amager Strandvej, telf. SU. 35016, 
postkonto nr. 56516. Ved alle ind
betalinger bedes medlemsnr. opgivet. 
Husk ingen kontortid om søndagen. 
Kontoret lukket fra 13.—28. juli. 
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TIRSDAGSSEJLADS 
Tirsdag den 27. maj 1952: 

1. løb: Sejlt. Pr.tid Pr. P. 
Yellow 0-49-15 0-53-55 2. 3 
Stormy 0-49-25 0-54-05 1 
Orm 0-49-27 0-54-07 1 
Bambi 0-48-58 0-53-38 1. 3^ 
Day 0-50-35 0-55-15 1 
Sus 0-49-28 0-54-08 1 

Yellow først over. 

2. løb: 

Bambi 0-56-00 0-58-52 1 
Slikkepot 0-55-35 0-58-27 1 
Klumpe „... 0-55-01 0-51-55 2 
Guldbrand 1-00-00 1-02-52 1 
Tommeltot 0-54-12 0-57-04 2. 2 
Sørine 0-53-32 0-56-24 1. 3 Vi 

Klumpe først over. 

3. løb: 

Fri 0-48-13 0-55-22 1 

4. løb: 

Cho-Cho 0-53-35 0-57-56 1 
No-name 0-49-22 0-55-16 1 
Sus 0-49-20 0-55-14 1. 4*4 

5. Løb: 

Krabat 0-54-25 0-58-23 1 
Kent 0-55-17 0-58-09 1. 3*4 

6. løb: 

Ninon 0-58-04 1-00-56 1 
Skjold 0-54-45 0-57-14 1. 3*4 

Sus først over. 

7. løb: 

Plys 0-44-52 0-44-52 1. 3*4 
Hugin 0-45-30 0-45-39 1 
Svip 0-45-32 0-45-32 2 

Svip først over. 

8. løb: 

Ludvig 0-48-48 Inger Nielsen 
Calle 0-53-12 Albert Terkelskov 
Peter 0-47-30 Borner Larsen 

Tirsdag den 3. juni 1952: 

1. løb: Sejlt. Pr.tid Pr. P. 

Stormy 1-04-32 1-09-12 1 
Orm 1-02-05 1-06,45 1. 3% 
Bambi 1-04-30 1-09-10 1 
Yellow 1-05-28 1-10-08 1 
Day 1-02-48 1-07-28 2. 2 
Sus 1-02-50 1-07-30 3. 3 
May 1-04-20 1-09-00 1 

Sus først over. 

2. løb: 

Klumpe 1-07-26 1-10-18 1. 4% 
Bambi 1-12-45 1-15-37 1 
Guldbrand 1-16-05 1-18-57 1 
Slikkepot 1-11-08 1-14-00 1 
Tommeltot 1-09-25 1-12-17 2. 2 
Sørine 1-10-00 1-12-52 1 

Klumpe ffc st over. 

3. løb: 

Fri 0-58-50 1-05-59 1. 3% 
4. løb: 

Jas 1-13-32 1-17-30 1 
Sus 1-05-00 1-10-54 1. 314 

5. løb: 

Kent 1-07-13 1-10-05 1. 3*4 
Krabat 1-06-34 1-10-32 1 

6. løb: 

Skjold 1-05-06 1-07-35 1. 4*4 
Ninon 1-08-39 1-11-08 1 

Skjold først over. 

7. løb: 

Wimmer 253 ... 1-01-24 0-01-24 1. 414 
Hajfin 1-05-37 1-05-37 1 
Hugin 1-05-28 1-05-28 1 
Svip 256 1-03-47 1-03-47 1 
Plys 261 1-01-48 1-01-48 2. 2 

Wimmer 253 først over. 

8. løb: 
Peter 1-06-50 Bent Haron 1 
Ludvig .... 1-05-58 Inger Nieelsen 2 
Calle 1-04-37 Per Knudsen 1 3*4 

N Y E  F A R T Ø J E R  

N Y E  M E D L E M M E R  

Ansøgning om optagelse i foreningen 

er modtaget fra 

A. 
Kommunelærer Vagn Poulsen, Hollænder

dybet 37. — Spidsgatter "Vigiland". 
Stud. med. Erik H. Andersen, Elbagade 43. 

Uden båd. 
Musiker Viggo H. Hansen, Sigbrits Allé 17. 

Kragejolle "Inga". 
Maler Axel Hansen, Dueoddevej 13. 

Kutter "Trabs". 
Underværkfører Johs. Boesen, Nyrnberg-

gade 6. — Motorbåd "Toto". 
Assistent Max B. Petersen, Østerdalsg. 5. 

Uden båd. 
Orlogskaptajn Johs. Rasmussen, Olympos-

vej 21. — Uden båd. 
Chauffør Niels Frølund, Hessensgade 31. 

Uden båd. 
Overpostbud Oluf Lind, Tønnesvej 4. 

Uden båd. 
Repræsentant Robert P. Guldmann, John 

Tranums Allé 9. — Folkebåd "Gitte". 

J. 
Egon A. Elleby, Greisvej 122. 
Erik Andersen, Uplandsgade 26. 
Preben Nielsen, Sundholmsvej 87. 
Jørgen Petersen, Kastrupvej 116 B. 

P. 
Inga Hørning, Sigbrits Allé 17. 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne numre af S. S. F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

All bådearbeide 
udføres til rimelige priser på 
Sundby Sejl-Forenings bådplads. 

S N E K K E R S T E N  B A D E V Æ R F T  
Telf. Snekkersten 178 

E i n a r  E .  G o t h e n s  e f t f .  
LISTE- OG RUNDSTOKKEFABRIK 

A D E L G A D E  2 9  
T L F .  C E N T R A L  1 1 3 5  

Skvat- og finterlister i eg og mahogni. 

N Y E  B A D  M O T O R E R  

A 1 9 » i n  S o l o  M a r s t a l  

IV'iita Soby 
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

Gå til fagmanden 
Vinterpresenninger, Cockpitovertræk, 

Sejlposer, Hairloekhynder. 
Sejl- og presenningdug i metermål. 

Alt leveres til billigste dagspris. 

Køb og salg af lystfartøjer. 

OLE KOKFELT CHRISTENSEN 
Telefon Amager 2665 

Efter kl. 18: Kastrup 1417. 

I sæ onen henvendelse 5 m "Jas". 

Medlemmer af S.S.F. -h 10 pet. 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

K  E M Æ R K ! !  /  

En gammel rejse- og teaterkikkert, tabt 
på Saltholm i begyndelsen af juni, 
efterlyses. — Grundet affektionsværdi 
loves stor dusør. — Tlf. Søborg 1088. 

H ø j g a a r d .  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN 

ALBANIEN SG ADE 2 — S. 

AMAGER 7118 Y 
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TIL EFTERRETNING 
Inspektør Østerbye Nielsen, Horsens, blev 

for et årstid siden ved landsretten frikendt 
i en sag, som prokurist Birger Grant, Kor
sør, havde anlagt mod Østerbye Nielsen i 
anledning af en bådehandel. Grant havde i 
juni 1948 købt seksmeteren "Prinsessen" af 
Østerbye Nielsen og betalt 16,000 kr., men 
da båden kom på værft i foråret 1949 viste 
det sig, at den led af "naglesyge", hvorfor 
den var læk. 

Grant forlangte, at handelen skulle gå 
tilbage og krævede dækning for nogle ud
gifter, han havde haft, ialt 1561 kr., men 
Østerbye Nielsen afviste kravet og gjorde 
gældende, at han ved købet af fartøjet et j 
år forud for reklamationen, ikke var blevet ' 
gjort bekendt med "naglesygen". Ved østre 
landsret blev Østerbye Nielsen frifundet. , 
Landsretten fandt, at Grant burde have 
ladet båden grundigt undersøge, da den 
blev halet op i efteråret 1948, eftersom han 
var bekendt med, at den trak vand. 

Efter Landsrettens mening var køberen 
afskåret fra at gøre erstatningskrav gæl
dende så sent som i foråret 1949. Højeste
ret mente imidlertid ikke, at køberen var 
pligtig til at opdage manglen på et tidligere 
tidspunkt, og landsretsdommen blev derfor 
omstødt, hvorefter Østerbye Nielsen døm
tes til at tage båden tilbage og betale pro
kurist Grant 17,561 kr. samt sagens om
kostninger ved begge retter. 

D O » V Æ  G T  
Der bruges tit udtryk som "dødvægt", 

"brutto-tonnage" og "netto-tonnage", men 
hånden på hjertet: ved du nu også, hvad 
"dødvægt" egentlig er? Jo, det er noget 
med brutto- og netto-tonnage, vil du måske 
sige, men lad os for alle tilfældes skyld 
høre lidt på, hvad sagkundskaben forklarer: 

Brutto- og nettovægten har absolut intet 
med dødvægten at gøre. Ved dødvægten 
forstår man nemlig skibets bæreevne, mens 
tonnagen betegner et rumindhold. Loven 
bestemmer, at ethvert handelsskib skal 
måles, og denne måling udtrykkes i regi
stertons, nemlig bruttoregistertons og net
toregistertons. Formålet med skibsmåling 
er at have en rettesnor for fastsættelsen af 
f. eks. lods-, bugser-, havne- og kanalafgif
ter. Brutto-tonnagen er rumindholdet af 
alle skibets overdækkede rum, mens man 
ved beregningen af netto-tonnangen fradra
ger alle de rum, der ikke anvendes til last 
eller passagerer, men som kun er til brug 
for skibets drift. Der tænkes her på f. <«ks. 
navigations-, mandskabs- og maskinrum
mene. Når der siges, at et skib er så og så 
mange tons stort, menes der næsten altid 
bruttotons. 

Dødvægten er noget helt andet. Det er 
nemlig den samlede vægt, skibet kan bære 

uden at synke under lastemærket, det så
kaldte "fribordsmærke". Og i denne vægt 
er medregnet brændselsstoffer, proviant og 
besætning. Der er også noget, der hedder 
letvægt. Den fremkommer ved at sammen
lægge skibets stålvægt, vægten af udrust
ningen og maskinens vægt. 

VIGTIG MEDDELELSE! 
De betonklodser, som gravemaskinen har 

oplagt på søndre plads, skal være fjernet 
inden den 15. juli. 

Eventuelle tiloversblevne fortøjningsklod-
ser vil blive solgt på foreningens foranled
ning. 

Havneudvalget. 

Hun hører så afgjort ikke til sværvægts
klassen, men hun havde da fået lært at 
svømme — sådan da. 

I alt fald var det bedst med en ledsagebåd 
på svømmeturen, og til det formål hyrede 
hun, fortæller "Ekstrabladet", en gæv 
fisker, som havde sit lille hus oppe mellem 
klitterne. 

— Tror De nu også, De får tag i mig, 
hvis der skulle ske noget? spurgte hun. 

— Bare rolig, frue, sagde fiskeren og 
flyttede piben over i en anden mundvig. 
Jeg har været med på hvalfangst i mine 
unge dage. (Dansk Fiskeritidende.) 

Bestyrelses- og udvalgsadresser 
Formand: Erik Nilsson, Vestermarieallo 51. 

Kastrup 2502. 
Næstformand og sekretær: W. Tanggård 

Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S. 
Sundby 3813 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. 
Sundby 5673. 

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson, 
Hveensvej 1, S. 

Klubhus og Festanliggender: H. Jensen, 
Wittenberggade 4, Sundby 7977 y. 

Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej 
76, S., Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej 
2, S. 

Skolechef: Harald Hansen, Telemarksg. 10. 
Redaktionsudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 

25, S., Sundby 4381. Alf. Andersen, 
Ulvefodvej 2, S. E. E. Nilsson, Hveens
vej 1, 1., S. Amager 1699 x. 

Fart — Fart. 
Det er rart med tempo, men sejl langsom 

i havnen, og for den sags skyld også i alle 
andre havne. 

Hvis man træffer 
en virkelig lykkelig mand, vil man finde 

ham i færd med at bygge en båd, skrive 
en symfoni, opdrage sin søn, dyrke dobbelte 
georginer i sin have eller lede efter dinosau
rus-æg i Gobiørkenen. 

Han søger ikke efter lykken, som om den 
var en Kraveknap, der er trillet ind under 
sengen. Han stræber ikke efter den som et 
mål i sig selv. 

Han har opdaget, at han er lykkelig, når 
blot alle dagens timer er fyldt med levende 
liv. (W. Béran Wolfe.) 

A S S U R A N C E  ØBRO 7515 

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

/yHiacU 
// 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

Afleveret til postvæsenet den 3. juli 1952. 
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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 O M I H E I S K R Y D S  
E N  D Y S T  M E D  H A V E T  

af Erik Nilsson 

(Sluttet). 

Det er en slem, streg i regningen. Der er 
faktisk ingen vand på bagsiden af søerne, 
og vi må falde meget af for ikke at sejle 
ud i den tomme luft. Vi kan ikke længere 
holde den gode højde, så de små beregnin
ger, vi har siddet og gjort om krydsets 
varighed, er altså kuldkastede. Et stykke 
tid går det videre på den nye facon. Trods 
al forsigtighed kan det ikke undgås, at 
"Swallow" af og til får nogle hårde knubs 
af søerne. Det er prisen for at avancere på 
krydset. Sejlevnen i forhold til konkurren
terne er omtrent den samme som før. Det 
forekommer os, at vi ser "Ragna" luve op 
et par gange muligvis for at rebe. Vinden 
frisker stadig. Vi ruller 3 nye omgange 
oven på de 3 gamle. Det letter noget på 
trykket, men samtidig ryger balancen, nu 
er fokken for stor. Engang ser vi en hvid 
stribe langt forude. Vi kan følge den så 
langt øjet rækker til begge sider, lidt efter 
kan vi både se og høre den kornene hastigt 
nærmere. En mærkelig fornemmelse at 
sidde og vente på sådan en krabat, vil den 
vælte nedover os eller hvordan? "Swallow" 
bliver hurtigt løftet op, højere end nogen
sinde og møder den brækkende kam i et 
mægtigt ubeskriveligt smask, hvorefter 
den rutscher ned ad den anden side, det 
er jo slet ikke så slemt. 

Kl. 20,00. "Ragna" og "Tamara" er ble
vet til et par hvide streger langt forude. 
"Kay" er kommet noget op på os. "Swal
low" ligger med 6 omgange og den lille 

krydsfok krænget hårdt over, søen vokser 
stadig, vi har for meget sejl på og bjerger 
fokken, ruller ialt 9 omgange. Under dette 
kommer "Kay" op forbi os til luv. De er 
ved at bjerge mesanen. Efter sidste reb
ning avancerer vi kun småt, vi regner med 
at befinde os ca. 13 sømil nø til ø for Ska
gens fyrskib. Søen er her meget høj, for 
høj i forhold til længden, hvad der i det 
lange løb skal tage hårdt på en nordisk 
krydser, der søger at forcere den. Kl. 20,20 
beslutter vi at gå over stag for at gå syd
på og komme mere i læ af Skagen. Det er 
blevet mere usigtbart og mørkt og snart 
er "Kay" forsvundet for os. — Det næste 
vi erfarer om den, er da vi et par dage 
senere i aviserne læser, at den i hava
reret tilstand er slæbt ind til Marstrand, 
efter at have drevet fra Skagen over til 
svenskekysten. 

Kl. 20,30. Måske kan "Swallow" holde 
til at banke videre op mod søen til Skagens 
fyrskib, måske ikke. Vi vil ikke spille ha
sard med skibet og os selv. Vi tager beslut
ningen og falder af for at sejle ned i Katte
gat. Langt syd for os ligger Læsø med de 
mange farlige grunde. Det bliver stadig 
mørkere og sigtbarheden dårligere. Kulin
gen er hidtil kun taget til, ikke just de 
bedste forhold at gå tilbage til svenske
kysten under, vi beregner vor position til 
ca. 11 sømil nø til ø for Skagens fyrskib, 
vi sætter kursen til ssø og håber, at vi må 
ramme Læsø nord fyrskib, flyveren har 
været ude hos os en gang, han gik langt 

ned og vi viste vort kendingsflag på ruf
taget, som foreskrevet. "Swallow" bjerger 
sig fint ,efter vi er faldet af. Den ligger 
uden fok og storsejlet rebet 9 omgange 
krænget over til skandækket, dens mand
skab har været gennemblødt til skindet i 
mange timer, men de er glade for det nye 
selvlænsende cockpit, uden det havde det 
i bedste fald været vanskeligt at holde den 
flydende, det har stået sin prøve og været 
fyldt til randen flere gange. 

Mandag den 2. juli. Kl. 0,10 passerer vi 
Læsø nord fyrskib for at blive rapporteret, 
men undgår dog ikke at blive efterlyst i 
den svenske radio. Efter at have passeret 
fyrskibet går det videre sydover. Vindstyr
ken er aftaget noget. Kl. 9,30 passeres et-
kosten på Anholt rev, vind vest ca. 11 m, 
regnbyger, dårlig sigtbarhed, kurs ssø. Vi 
har for lidt sejl på og sætter en lille fok. 
Videre går det sydover, vi sejler med mini
mal krængning, men ruller nxeget i den 
endnu hårde sø. På en eller anden forunder
lig måde lykkes det alligevel Mogens og 
Age at få primussen i gang og fremstille 
noget mad. Turen videre sydover bliver 
ensformig, og vi ser intetsomhelst udover 
nogle få km vand til alle sider, af og til 

, kommer en regnbyge for at friske os lidt 
op. Kl. 15,45 får vi Sjællands kyst i sigte 
og omtrent samtidig en af bøjerne i om
rådet "ankring og fiskeri forbudt". Kursen 
sættes mod Gilleleje, vinden er løjet af til 
en 7— 8m, men vi gider ikke rebe ud. 

Kl. 17,20 sejler vi ind i Gilleleje havn, 26 
timer efter starten fra Marstrand og efter 
at have været gennemblødt omtrent lige 
så længe. Min første handling efter at bå
den er fortøjet, er at ringe og sende iltele
gram til Hankø. "Swallow" kom i havn 

Aften-Kapsej ladserne 
påbegyndes den 5. august kl. 19. 
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Amager RYKAF.RI 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

P .  W I N T H E R  
M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T  L  F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

H U S K  S T O P U R E T  
til  hapsejladsen 

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohhemageren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Has 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

uden den mindste antydning af havari, ikke 
en pind, ikke en tråd knækket, og skroget 
er fuldstændigt tæt. Men turen er ikke 
blevet det, den skulle have været, der er 
noget utilfredsstillende i ikke at have gen
nemført en sejlads, men vi er klar over, at 
ikke ret mange eller måske ingen har gen
nemført. 

Næste dag så vi i avisen, at "Ragna" og 
"Swallow" var meldt savnet. "Ragna" kom 
først i havn 1 døgn senere og gav derfor 
anledning til megen nervøsitet. Den nåede 
imidlertid velbeholdent ind til Hankø efter 
at have gennemført den 240 sømil lange 
kapsejlads, som eneste båd i den store klas
se. Den lille svenske havkrydser "Honey" 
gennemførte som den eneste båd i den lille 
klasse. Foruden disse 2 havde kun 1 fartøj 
rundet Skagens fyrskib, det var Østersø 
12 m "Kay", den havarede imidlertid og 
blev senere slæbt ind til Marstrand. 

Der gik et par dage med at tørre alt vort 
grej i Gilleleje, hvorefter vi holdt ferie 
resten af tiden på mere normal vis. 

BØGESTRØMMEN 1952 
Hvor var det egentlig befriende at se 

Stevns fyr dukke op. I kikkert kunne vi se 
det ganske tydeligt, det høje, hvide fyrtårn 
med de grønne træer og buske omkring, 
knejsende oppe på den gråbrune klint. 

Vi kom derude fra "Bugten", og lod lan
det vokse sig større og større, gik lige ind 
mod det og vidste, at langs klinten ned til 
Højerup kirke var der vand nok, og vi glæ
dede os til den smukke tur tæt inde under 
land. 

Det var dejligt at se landet. Vi længtes 

efte^ at komme i havn, længtes efter at 
glide ind mellem et par brohoveder, sætte 
fortøjningerne i land, for "Bugrten" havde 
været lidt våd. Lige fra vi satte sejlene ud 
for Dragørfortet, havde vi været i olietøjet, 
men nu var det, som om skydækket gik 
højere, det regnede ikke mere, vi var i læ 
af land og ikke ret langt fra havnen. 

For det er det, der er så dejligt ved at 

SWXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/ 

F Æ L L E S T U R  
til Dragør den 16. og 17. august. 

Lørdag aften vil der blive selskabelig 
samvær, hvor nogle af vore revy

kræfter vil underholde. 

Een, der gi'r et nap med. 

P. S. SE OPSLAG I KLUBHUSET 

AA AA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ  

I holde ferie i egen båd. Man ligger derude 
og længes efter havnen— måske det bedste 
ved hele sejladsen, — pakke sine sjaskvåde 
sejl sammen og sætte sig ned i kahytten og 
glæde sig over, at vandet allerede er be
gyndt at snurre over primussen, og at man 
skal have kaffe. 

Det næstbedste er at hale sine fortøj
ninger til sig. Pakke sine sejl ud, se dem 
brede sig ud over bommen og flyve tilvejrs, 
som vinger, der spændes og trækker båden 
ud gennem havnehullet, — ud til eventyret 
bag horisonten. 

Jeg tror, de to ting, at stå havnen ind 
og forlade den igen, når man er ked af at 
være der og vil et andet sted hen, er det 
bedste ved at være sejler. Måske bedre, end 
at drive langsomt med brisen ret agten 
ind over et roligt hav, hvor solen leger i de 
småbitte bølger, — bedre end spændingen 
ved at søge at holde så højt, at man, med 
agterliget sjævrende, kan nå kosten i eet 
kryds, — bedre end at sejle for en jævn 
vind i et smalt farvand nær skovfyldte 
kyster, — bedre end, — åh nej. — 

Det er vel, når alt kommer til alt, det 
hele, man kan lide: at rejse. De stille, sol
fyldte dage, hvor vandet dovent sjokker 
langs siderne og klukkende danner små
hvirvler bag roret, — dage, hvor man maser 
stævnen ned i søerne, så sprøjtet står over 
hæk og ruftag, — dage, hvor man tordner 
af sted i friskt vejr, trækkende et par brede 
skumstriber bag sig, — de stille timer i 
ensomheden derude, — længslen efter at 
landet skal dukke frem ude i synsranden, 
— og længslen efter at tage nyt land i be
siddelse, landet bag bølgebrydere og læ-
moler. 

Med sejlerhilsen Rollo. 



NR.  8  S S F SIDE 3  

nVTFRflHAUET 
Godt tegn. 

Danmarks vestligste punkt, fyrskibet i 
Horns Rev I, ca. 70 sømil vest for Esbjerg, 
ventes inddraget til efteråret. Fyrskibet 
blev udlagt efter krigen for at markere 
den minestrøgne rute i Vesterhavet. Denne 
mission menes nu endt. 

Det går stadig op. 
Statsbanernes nye bilfærge "Broen" vil 

komme til at koste over 9 mill. kr., oprin
delig var den kalkuleret til 8,5 mill. kr. Da 
dampfærgen "Christian IX", som er større, 
i sin tid byggedes, kostede den 970,000 kr. 
"Dronning Ingrid", som ikke var meget 
større, kom op på 13 mill. kr. og den sidste 
nye færge, som er projekteret, anslås til 
20 mill. 

N Y  A N K E R P L A D S  
Et tidligere så aktivt medlem har fundet 

en ny ankerplads. Det er snart "mange år" 
siden vi sidst så Poul Munch i Sundby havn, 
den gang altid med fart og gå-på-mod, han 
var medlem af bestyrelsen, tegner ved bla-

mest besynderlige hus i miles omkreds, byg
get af kampesten, siv, spinkle granspær og 
indvendig monteret med gammelt husgeråd 
og nipsgenstande, som Munch efterhånden 
erhvervede sig mod malerarbejde som gen-

Poul Munch ses her 

det, lige som han også bidrog med fortræf
felige artikler. På ovenstående billede ses 
han — der også gik ind for at rette klub
klubhuset op både åndeligt og materielt. 
Men ikke alt varer ved og ankeret blev 
trukket ind. 

En søndag i august 1947 kom skilte- og 
kunstmaler Poul Munch og hans kone sej
lende til Struer i en 5y2 tons ketch, der 
hele sommeren havde udgjort deres hjem, 
efter at de om foråret havde sagt farvel til 
en trædemølle-tilværelse i København. Det 
var egentlig kun meningen, at Struer skulle 
være en mellemstation under en længere 
vagabond-tilværelse til søs, men næsten før 
Poul Munch havde lagt til i Struer havn, 
var det blevet afgjort, at Struer måtte blive 
endestationen. 

De købte en grund ned til Kilen, og så 
var bunden også nået i pengekassen. Bo 
under åben himmel kunne de ikke, men 
ingen af dem stillede fordringer i retning 
af behageligheder. Ved stranden lå der sten, 
og siv var der heller ingen mangel på. I 
Resenborg skov fik de lov til at samle nogle 
granrafter, og så begyndte de — som de 
selv udtrykker det — at samle deres hus 
sammen i spande. Resultatet er blevet det 

som nr. 3 fra højre. 

ydelse. Trykket ind i skrænten ligner det 
mest af alt et eventyrhus og er nu blevet 
noget af en turistattraktion. — Familien 
Munch kender i hvert fald ikke længer ret 
meget til begrebet søndagsfred. Over for 
skrænten har Munch nu bygget et hønse
hus og driver hønseri med 300 høns. 

— Vi stak af fra det hele, fordi vi træng
te til luftforandring, siger Poul Munch. Jeg 
havde en god malerforretning i København, 
men efter i henved 15 år at have faret rundt 
og tapetseret, syntes jeg, at nu kunne det 
være nok, og så dampede vi af. Men det 
var nu ikke alene de smukke omgivelser, 
der fik os til at slå rod her. Det var også 
drømmen om en udvikling som kunstmaler, 
drømmen om en udvikling som kunstmaler, 
slutter Poul Munch. 

Kassererens kontortid 
i juni, juli og august: 
Hver fredag kl. 19—20,30 i klubhuset 
Amager Strandvej, telf. SU. 35016, 
postkonto nr. 56516. Ved alle ind
betalinger bedes medlemsnr. opgivet. 
Husk ingen kontortid om søndagen. 
Kontoret lukket fra 13.—28. juli. 

Al t  bådearbe ide 
udføres til rimelige priser på 
Sundby Sejl-Forenings bådplads. 

SNEKKERSTEN BADEVÆRFT 
Telf. Snekkersten 178 

E i n a r  E .  G o t h e n s  e f t f .  
LISTE- OG RUNDSTOKKEFABRIK 

A D E L G A D E  2 9  
T L F .  C E N T R A L  1 1 3 5  

Skvat- og finterlister i eg og mahogni. 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  

Pc'nta Søby 
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

G I K  D E S  E N  R U D E ?  

Wermlandsgade 82 

betyder intet den ordner 
G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Amager 7099 

Vinterpresenninger, Cockpitovertræk, 
Sejlposer, Hairlockhynder. 

Sejl- og presenningdug i metermål. 
Alt leveres til billigste dagspris. 

Køb og salg af lystfartøjer. 

OLE KOKFELT CHRISTENSEN 
Telefon Amager 2665 

Efter kl. 18: Kastrup 1417. 

I sæsonen henvendelse 5 m "Jas". 

Medlemmer af S.S.F. 10 pet. 

Gå tii fagmanden 

GØR DERES INDKØB 

HOS 

ANNONCØRERNE 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN 

ALBANIEN SG ADE 2 — S. 

AMAGER 7118 Y 
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N Y E  F A R T Ø J E R  

j. 

p. 

A. 

N Y E  M E D L E M M E R  
Ansøgning om optagelse i foreningen 

er modtaget fra 

Annette Lindemann, Sigurdsgade 4. 

Fru Lola Lindemann, Sigurdsgade 4. 
Bente Christiansen, Veronavej 12. 

Fabrikant Kaj Ernst, Øster Farimags
gade 15. Motorbåd "Eja". 

Montør Hans Erik Christiansen, Verona
vej 12. Uden båd. 

Lis Jensen, Hellebækgade 11. 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne numre af S. S. F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
dage efter offentliggørelsen. 

TIPSP Ell l l iElE 
Der har gennem tiderne været talt og 

skrevet en del om forskellige tilskudsfor-
mer til idrætten, såsom hjælp fra stat eller 
kommune, men det blev aldrig til noget, 
udover at enhver kommune med respekt for 
sig selv har sit stadion. Man har savnet 
bidrag til den daglige drift. Inden for sejl
sporten har man gennem ca. 25 år kæmpet 
for at få andel i vejfondens midler. Først 
for et par år siden lykkedes det, takket 
være den kendte motorbådsejer, sagfører 
Arnold Andersens utrættelige arbejde at få 
slået en breche i vejfondens kasse. Dette 
resulterede i, at der nu hvert år uddeles kr. 
150,000 som tilskud til arbejder på havne 
og dertil hørende anlæg. 

Af langt videre omfang er de midler tips
selskabet fordeler, selv om de måske for
holdsvis er af mindre betydning. Hvordan 
det end er, skal vi alligevel i det følgende 
beskæftige os lidt med disse midlers for
deling. 

Tipstjenestens overskud for regnskabs
året 1. juli 1949 til 30. juni 1950, der var 
på lidt mere end et år, da tipningen be
gyndte i maj 49, udviste følgende overskud, 
når alle omkostninger og skatter er truk
ket fra kr. 14,516,635,21 henlæggelse til 
reservefond kr. 62,500,00 h henlæggelse 
til dispositionsfond kr. 200,000,00 — udbytte 

H U S K ! ! !  
kapsejladsen den 10, august kl, 10. 

til aktionærerne kr. 29,125,00, ialt kr. 
291,625,00. 

Til fordeling bliver så kr. 14,225,010,21. 
Der fordeles således: 
Idræt kr. 3,722,501,02, der fordeltes efter 

følgende regler: 

Dansk Idræts Forbund: 
50 pet kr. 1,861,250,51 

Skytter og gymnaster: 
40 pet kr. 1,489,000,41 

Indenrigsministeriet: 
10 pet kr. 372,250,10 

— ialt kr. 3,722,501,02 

Undervisningsministeriet kr. 2,500,000,00 
Finansministeriet kr. 2,500,000,00 
Studie- og legatfonden ... kr. 5,502,509,19 

Det er fordelingen efter tipsloven, og de 
penge, som indenrigsministeriet får, skal 
anvendes til idrætslige formål. 

Undervisningsministeriet, der efter loven 
skal anvende pengene til kulturelle formål, 
fordeler i store træk sine tipspenge som 
følger: Det kulturelle fond, der væsentligst 
får sine indtægter fra biografloven, der 
imidlertid på grund af svigtende biograf
besøg viser dalende indtægter, hvorfor der 
er anvendt ca. kr. 600,000,00 til dette for
mål, og fra Den kulturelle Fond støttes bl. 
a. Det kgl. Teater. Kr. 100,000,00 er anvendt 
til de store landsdelsorkestre i Århus, Oden
se og Ålborg. Til videnskabelige fond i form 
af understøttelser og materiale kr. 
375,000,00, studenter-organisationer kr. 
250,000,00, bildende kunst kr. 215,000,00, 
litteratur kr. 90,000,00, teatre, f. eks. skole
scenen og ARTE kr. 60,000,00, museer kr. 
180,000,00 og diverse kr. 25,000,00. Rest
beløbet er der endnu ikke disponeret over, 
men der er ansøgninger til mindst det dob
belte beløb. 

Finansministeriet anvender sine tipspen
ge til formål til fordel for ungdommen og 
fordeler dem i følgende hovedposter: Fri-
luftsfonden, der bl. a. er i færd med at 
skaffe en lejrgrund for de københavnske 
langtursroere oppe ved Nivå, har fået kr. 
770,000,00, til ferieformål, bl. a. kommune
lærernes feriekolonier, kr. 374,000,00, til 
andre sociale formål som etablering og ny
anskaffelser til ungdomshjem, kr. 237,500,00 
— til sygdomsbekæmpende formål kr. 
255,000,00 og en temmelig stor diversegrup
pe på kr. 436,000,00, som er fordelt til vidt 
forskellige formål, som alle har ungdom

mens tarv for øje. Til rest er der et beløb 
på kroner 430,500,00, som holdes til dispo
sition, for at man i en snæver vending kan 
træde hjælpende til, såfremt en eller anden 
institution, som kan støttes efter formåls
paragraffen, er kommet i vanskeligheder, 
og det der ved regnskabsårets afslutning 
er tilbage, hensættes til et fond, der skal 
kunne træde til, når det gælder løsningen 
af en eller anden stor national opgave. 

Til Studie- og legatfonden er der fra det 
omhandl, regnskab overført kr. 5,502,509,19, 
der til sin tid skal kunne uddeles til alle 
uddannelsesøjemed, f. eks. studier ved tek
nika, universitetet, højere læreanstalter, 
maskinist- og navigationsskoler og andre 
steder. E. E. N. 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  
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Ordinær 

halvårlig generalforsamling 
afholdes 

TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 1952 KL. 19 PRC. 

i Amager Selskabslokaler — Markmandsgade 9—11. 

DAGSORDEN: 

Punkt 1. Valg af dirigent. 
— 2. a) Protokol. 

b) Beretning. 
— 3. Lovændringsforslag. 
— 4. Andre forslag. 
— 5. Valg. 
— 6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 
Formanden: Erik Nilsson. 
Kapsejladschefen: Alf Andersen. 
Juniorlederen: A. Maj Jørgensen. 
1 repræsentant: E. E. Nilsson. 
1 suppleant: Niels Erik Knudsen. 

T Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være formanden i hænde senest den 
14. oktober d. å. 

Bestyrelsen. 

Lad dem synge som de må! 
Lad dem kvæde deres sange, 
flade, flove, brede, lange, 
tørre, vindige og små! 

Lad dem slynge deres ild! 
Lad dem tænde deres fakkel! 
Blande mig i det spetakel 
hverken kan jeg eller vil. 

Chr. Winther. 
(1796—1876). 

PAS PÅ! 
En af årets bedste distance kapsejladser 

finder sted i september. Det er den så
k a l d t e  2 4  t i m e r s  s e j l a d s ,  h v i s  p r i n c i p  e r ,  
dette: at kombinere kapsejladsen med na-
vigationssejladsen. — En storartet under- i 
visning til søs for nye sejlere, og ligeledes 
en glimrende lejlighed for den erfarne 
sejler til at få opfrisket sine kundskaber 
og til at give klubkammerater uden bad 
mulighed for at prøve sine kundskaber som 
forgast og deltager i bestikberegning, af
læsning af fyrkarakterer m. m. 

f o r  n u  k o m m e r  d e r  2 4  T I M E R ,  —  

s o m  D e  a l d r i g  v i l  g l e m m e  
Alle sejlerskolens andet års elever burde 

have lejlighed til at deltage i disse sejladser, 
hvor søkort og kompas stadig bruges. — 
Starten finder sted i Svanemøllen, lørdag 
den 13. september kl. 17,00, og hjemkom
sten søndag den 14. kl. 17,00 — så vidt 

muligt. 
Turen lægges nordpå eller sydpå efter 

behag og vejr og vind, og det er opgaven 
at runde flest mulige af de opgivne sø
mærker, for på den måde at udsejle flest 

mulige sømil. 

Efter sejladsen indsendes udførlig be
skrevet logbogsblad til kritik. 

Til min 30 m2 kutter søger jeg 3 å 4 
deltagere, som kunne ønske at deltage i 
denne herlige belærende mandfolkesport. 
Til afholdelse af fællesudgifter betaler hver 
deltager 5,00 kr. og medbringer selv pro

viant, samt pude og tæppe. 
Andre bådejere bør træffe lignende ar

rangement for deltagelse. — 
Skriftlig henvendelse bedes rettet til: 

Poul Brock Pedersen, 
Frederiksborgvej 156 B, 3. th. 

Indehaver af plakette: For godt sø
mandsskab. — Tidligere fører af forenin

gens øvelsesbåd. 

S E P T E M B E R  1 9 5 2  
11. ARGANG — NR. 9 

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  
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SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

P .  W I N T H E R  
M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

T L F .  C E N T R A L  1 4 2 3 7  

H U S K  S T O P U R E T  
til  hapsejladsen 

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohhemayeren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

Mas 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Anig. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

ff SYDHAVET 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3 

P A L Æ  3 9  4 3 

Vi lå i det høje græs og kunne lugte 
jorden. Lå og så op mod de hvide sommer
skyer, hørte græshoppernes sang, insek
ters snurrende vinger, og af og til flaksede 
en broget sommerfugl hen over ansigtet 
på os. Mariehøns entrede tiltops i lange 
græsstrå og blev meget forbavsede, når de 
opdagede, at de ikke kunne komme 
højere op. 

Hver gang vi var ved at blunde, skete 
der et eller andet. Et dyr masede sig gen
nem græsskovens labyrint tæt ved vort 
øre, en strandfugl skreg hæst og hysterisk 
et stykke nede ad stranden, et par måger 
sloges om en fisk eller et åleskind, og ude 
fra vandet lød fiske- eller fragtbådes stærke 
motorer. Og hvis bare vi havde gidet rejse 
os op på albuen, ville vi kunne have set 
mange hvide sejl derude. 

Men det gad vi ikke. Lå bare der i time
vis og lod tiden gå, som den selv ville, uden 
at vi gjorde et eneste forsøg på at sætte 
lidt mere fart på den eller foretog os noget 
fornuftigt for at udnytte den. 

Vi havde travet øen igennem på langs 
og tværs, havde hilst på gamle venner og 
fundet nye, og nu lå vi her ved Strynøs 
dejlige strand og havde ikke spor lyst til 
at sejle herfra. 

For det er jo sådan, at lige så dejligt 
det er at se landet synke i havet bag sig —, 
det land, man forlod for at stævne ud mod 

den vigende horisont —, lige så befriende 
er det at se nyt land dukke op forude. Se 
kirketårne, møller, trægrupper stikke op, 
forbinde sig med hinanden i en blågrå kyst-
stribe og blive til en ø med marker og huse 
og mennesker —, mennesker, som står på 
et brohoved og ser ud mod den fremmede 
sejler, der nærmer sig havnen. 

Nu lå vi i græsset og lod tiden gå istå. 
Lå og drev og dovnede og lod tankerne 
komme og gå, som de selv ville. Mindedes 
en strygende medbør, hvor vi følte os båret 
frem over havet af sø og vind —, tænkte 
på en dag, vi kæmpede os frem gennem 
vejret for en lille stump sejl —, stille dage 
med silende regn, som slettede horisonten 
ud —, og lune ankerpladser i bunden af en 
fjord. 

Vi mindedes også mennesker, vi mødte, 
skibe, vi passerede, huse, som gæstfrit 
åbnede sig for os, havne, som gav ly for 
vejret —, eller bare en smadret fiskekasse, 
som lå og drev i strandkanten. 

Og vi havde millioner af år foran os til 
nye opdagelser og oplevelser. Som et par 
"Havenes vagabonds" kunne vi flakke rundt 
fra sted til sted sommeren igennem, havde 
vor seng og madgryde med os, og var så 
uafhængige af tiden, som kun en selvejer
skipper kan være. 

— Rollo — 

VIS li K V S V V 
En drivende sejlbåd på Limfjorden gav 

natten til i går anledning til en stor efter
søgning. Båden blev fundet i nærheden af 
Sundstrup ved Hvalpsund af nogle drenge, 
som slog alarm, og fiskere og politi fik 
båden bjærget. Den var tom, og intet viste 
dens hjemsted. Fiskerne satte en stor efter
søgning i gang, men uden resultat, og forst 
i dag blev sagen opklaret, idet bådens ejer, 
en ung mand fra Viborg, ringede til poli
tiet og forklarede, at han var kuldsejlet i 

1 forgårs, men var kommet i land og straks 
var taget hjem,. Når han ikke havde givet 
meddelelsen før, skyldtes det, at han straks 
næste morgen skulle på fisketur, og den 
havde varet hele dagen. 

Ja! den lille notits fra et dagblad giver 
| et tydeligt bevis på, at ikke alle følger 

parolen: Vis hensyn. Vi vil her slå på trom
me for, at alle virkelige sejlere viser hen
syn. Alle disse tilfælde, hvor der bliver ta
get overfladisk på hensynsfuldheden over 
for redningsapparatet bevirker, at rednings-
apparatet let sløves, at det den dag, hvor 

det virkeligt er galt, ikke fungerer fuldstæn
dig effektivt. — Derfor følg nedenstående 
eksempel, der viser, hvordan en virkelig 
sejlsportsmand reagerer: 

Mandag den 2. juli. Kl. 0,10 passerer vi 
Læsø nord fyrskib for at blive rapporteret, 

( men undgår dog ikke at blive efterlyst i 
den svenske radio. Efter at have passeret 

, fyrskibet går det videre sydover. Vindstyr
ken er aftaget noget. Kl. 9,30 passeres et-
kosten på Anholt rev, vind vest ca. 11 m, 
regnbyger, dårlig sigtbarhed, kurs ssø. Vi 
har for lidt sejl på og sætter en lille fok. 
Videre går det sydover, vi sejler med mini
mal krængning, men ruller meget i den 
endnu hårde sø. På en eller anden forunder
lig måde lykkes det alligevel Mogens og 
Åge at få primussen i gang og fremstille 
noget mad. Turen videre sydover bliver 
ensformig, og vi ser intetsomhelst udover 
nogle få km vand til alle sider, af og til 
kommer en regnbyge for at friske os lidt 
op. Kl. 15,45 får vi Sjællands kyst i sigte 
og omtrent samtidig en af bøjerne i om
rådet "ankring og fiskeri forbudt". Kursen 
sættes mod Gilleleje, vinden er løjet af til 
en 7—8 m, men vi gider ikke rebe ud. 

Kl. 17,20 sejler vi ind i Gilleleje havn, 26 
timer efter starten fra Marstrand og efter 
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at have været gennemblødt omtrent lige 
så længe. Min første handling efter at bå
den er fortøjet, er at ringe og sende iltele
gram til Hankø. "Swallow" kom i havn 
uden mindste antydning af havari, ikke 
en pind, ikke en tråd knækket, og skroget 
er fuldstændig tæt. Men turen er ikke 
blevet det, den skulle have været, der er 
noget utilfredsstillende i ikke at have gen
nemført en sejlads, men vi er klar over, at 
ikke ret mange eller måske ingen har gen

nemført. 

Næste dag så vi i avisen, at "Ragna" og 
"Swallow" var meldt savnet. "Ragna" kom 
først i havn 1 døgn senere og gav derfor 
anledning til megen nervøsitet. Den nåede 
imidlertid velbeholdent ind til Hankø efter 
at have gennemført den 240 sømil lange 
kapsejlads, som eneste båd i den store 
klasse. E. E. N. 

M ås ke af interesse 
Rationelt. 

Der forhandles — ifølge meddelelser fia 
Stockholm til Lloyds of London mellem 
Svenska Amerika Linien og den israelske 
regering om salg af den svenske amerika
båd "Stockholm" til Israel for 66 mill. kr. 
Salget ventes imidlertid ikke afsluttet, 
førend den nye og større amerikabåd, som 
SAL har bestilt i Flushing, er færdig. 

Vi er stadig med. 

April var en rekordmåned for norsk 
skibsbygning, men et dansk firma har imid
lertid sin andel i rekorden, oplyser "Søfar
tens Fremme". Ingeniørfirmaet Knud E. 
Hansen, København, har leveret tegninger
ne til alle nybygningerne undtagen en. 

De kan. 

Fregatten "Thetis" kom forleden ind til 
Esbjerg efter en måneds fiskeriinspektion 
ved Færøerne. Ved Færøerne har "Thetis" 
bl.a. deltaget i grinde-hvalfangst og her 
optrådte marinerne som cowboys og las
soede en såret hval, indtil den sprængte 
trossen og sank til bunds. 

Alsidig. 

Fra Svendborg Skibsværft søsattes for
leden en motorcoaster til rederiet Otto 
Danielsen A/S i København, og det fik af 
fru skibsreder Otto Danielsen navnet 
"Ketty Danielsen". 

Skibet bliver et af de mest moderne i 
den mindre danske handelsflåde og det 
første i sin art leveret fra dansk værft. 
Det har en lasteevne på 450 tons dw. med 
en brutto tonnage på under 300 tons, og 
det er bygget for "world-wide tråde", ud
styres for tropefart og forsynes med alle 

moderne hjælpemidler. Det er bygget til 
Bureau Veritas højeste klasse X I 3,3. 
L. 1.1. med isforstærkning og forsynes med 
B. & W. Alpha Dieselmotor på 400 bhk. 
Det er det nye rederi-selskabs første ny
bygning; et andet og væsentligt større skib 
søsættes fra tysk værft i de nærmeste 
dage. 

Rundt på stedet. 

I Esbjerg Havn ligger i disse dage et 
skib, som både kan indstilles til selvstyring, 
og som kan vende om sin egen akse blot 
ved et tryk på en knap i styrehuset. Det 
er den tyske fragtbåd "Irmgard Pieuger", 
som for kort tid siden var på prøvesejlads. 
Det er det eneste skib i verden, som er 
forsynet med en lille ekstra skrue i roret, 
der giver den specielle manøvredygtighed. 
Ingeniører fra Orlogsværftet beså forleden 
det tyske skib i Esbjerg og rejste tilbage til 
København, hvor de skal aflægge rapport 
om iagttagelserne. 

I Norge. 

Nummererede både er nu en kendsger
ning i Norge, hvor de tjener et skatte
eller afgiftspligtigt formål. 

Først igen. 

Den russiske admiral A. Golovko hævder 
i regeringsbladet "Izvestia", at russiske sø
folk før nogen anden opdagede Nordameri
kas kyst, Sydpolen og "en betydelig del af 

Afrika". 

Ny ankerplads. 

I sidste nummer var der til billed
teksterne i artiklen "Ny ankerplads" ind
løbet en fejl. I stedet for nr. 3 fra højre 
skulle der stå nr. 4. fra højre. 

Fra kabyssen. 

Glaslåg til aluminiumspanden har flere 
fordele. Dels steger man ikke tingene så 
tørre, dels kan man følge processen gen
nem låget, og endelig holder maden sig 
bedre varm og kan serveres i panden. 

Fartøjsejere. 
Lad bundfortøjningerne få et eftersyn 

inden efterårsstormen tager fat. 

Efter oplægningen. 
Husk når De anvender de iøvrigt for

trinlige sulfonerede rengøringsmidler ikke 
at lade dem komme i forbindelse med 
gummi. Altså undgå "sammenstød" mel
lem gummihandsker, gummiopvaskebaljer, 
gummislanger etc. og sulfonerede midler, 

der vil opløse gummien. 

Sådan set. 
"Vi må have bygget Store Bælts-broen", 
sagde en ivrig fisker fornylig, "der vil 

Al t  bådearbe ide  
udføres til rimelige priser på 
Sundby Sejl-Forenings bådplads. 

S N E K K E R S T E N  B A D E V Æ R F T  
Telf. Snekkersten 178 

N Y E  B A D M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Søby 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

Matyaim „Modi 
// 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 
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blive plads til alle landets lystfiskere, og 
så vil de endda kunne svinge stangen uden 
at ramme hinanden i nakken". At bilisterne ! 
sukker efter broen, vidste vi, men at lyst- j 
fiskerne på begge sider af Store Bælt også 
glæder sig til dfen store dag, da de kan 
spadsere ud til fiskepladserne, er alligevel 
et nyt moment. 

Fællesturen. 

Løst anslået var der ca. 50 fartøjer med 
til Dragør den 16. og 17. august med ialt 
200 deltagere, der ved det selskabelige sam
vær lørdag aften morede sig fortræffelig, 
takket være vore 4 brave solister. 

Økonomisk efterår. 

I en kommentar til et nyt fald i fragt
indekstallet skriver "Norwegian Shipping 
News", at der sandsynligvis i nær fremtid 
bliver tale om flere oplægninger af norsk 
tonnage, først og fremmest af en række 
store, uøkonomiske skibe. Flere tegn tyder 
på, at der også i efteråret må regnes med 
et dårligt marked, ikke mindst på grund 
af tilbagegangen i de amerikanske kul
transporter. Bladets fragtindeks registre
rede et nyt fald i juli, da trip-charter-in
dekstallet faldt helt ned til 89,3 point sam
menlignet med 108,4 i juni. Timecharter
indekstallet kom ned på 94,8 point. Det var 
oppe på 249,5 point i november i fjor,da det 
kulminerede. 

SIDSTE SEJLERNYT i år 
I lighed med sidste års eventyrlige suk

ces arrangerer kapsejladsafdelingen igen i 

år old boys sejlads i dagene 6.—7. septem

ber. Vi glæder os til at hilse på de gamle 

drenge igen iår, og husk så, at alle er 

velkomne, men kun de, der er mellem 40 

og 100 år kan deltage. Alle øvrige møder 

bare til en festlig dag. 

Medens old boys sejladserne afvikles 

bliver der også den 7. september arrangeret 

en dame-sejlads, en virkelig dyst for vore 

damer. Vi imødeser spændt resultatet af 

denne sejlads. 

Tirsdag-sejladserne slutter eller sluttede 

den 2. september. 

Hermed er programmet for i år udtømt, 

og vi siger tak til dem, der fulgte os i bla

dets spalter og alle deltagere i sommerens 

sejladser. 
P. u. v. 

A. Andersen. 

P. S. Angående ovenstående og andre ar

rangementer: se opslagene i klubhuset. 

Navigat ion » Tovværk 
I lighed med tidligere år begynder tov

værks- og navigationskurset i oktober 
måned. — Se opslag i klubhuset. 

Bestyrelses- og udvalgsadresser 
Formand: Erik Nilsson, Vestermariealle 51. 

Kastrup 2502. 
Næstformand og sekretær: W. Tanggård 

Rasmussen, Grækenlandsvej 140, 1., S. 
Sundby 3813 u. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. 
Sundby 5673. 

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 
39, S., Amager 8739 y. E. E. Nilsson, 
Hveensvej 1, S. 

Klubhus og Festanliggender: H. Jensen, 
Wittenberggade 4, Sundby 7977 y. 

Juniorchef: A. Maj Jørgensen, Italiensvej 
76, S., Amager 5568. 

Kapsejladschef: Alf. Andersen, Ulvefodsvej 
2. S. 

Skolechef: Harald Hansen, Telemarksg. 10. 
Redaktionsudvalg: Erik Nilsson, Milanovej 

25, S., Sundby 4381. Alf. Andersen, 
Ulvefodvej 2, S. E. E. Nilsson, Hveens
vej 1, 1., S. Amager 1699 x. 

K a s e r e r e n s  k o n t o r t i d  i  S E P T E M B E R  
1. og 3. søndag kl. 10,00—12,00, og hver 

fredag kl. 19,00—20,30 i klubhuset, Amager 
Strandvej, tlf. Sundby 35016. Postkonto nr. 
56516. Ved alle indbetalinger bedes med
lemsnummer opgivet. 

N Y E  F A R T Ø J E R  

N Y E  M E D L E M M E R  
Ansøgning om optagelse i foreningen 

er modtaget fra 
A k t i v e :  

Kaj Berthelsen, Gyldenlakvej 28, S. 
Kragejolle "Tumleren". 

Holger Svendsen, Teglgårdsstræde 7, K. 
Uden båd. 

Karl Olaf Broch, Århusgade 99, 0. 
Kragejolle "Esther". 

Bent Herman Olsen, Ramundsvej 29, S. 
Uden båd. 

Martin Andreas Johansen, Islevhusvej, Brh. 
Motorbåd "Johanna". 

Ib Ingvard Eugen Petersen, Forchham
mervej 4, F. 

Kragejolle "Meth". 
Gunnar Jønsson, Backersvej 125, S. 

Uden båd. 
Richard Sørensen, Wildersgade 53, K. 

Motorbåd "Pan". 
Marinus Mortensen, Ved Diget 5, Ka. 

Uden båd. 
Erik Olsen, Tycho Brahes Allé 18, S. 

Uden båd. 

P a s s i v e  :  
B. Hansen, Haraldsgade 3, N. 

J u n i o r :  
Axel Rasmussen, Chr.hvn. Voldgade 3, K. 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne numre af S. S. F. Protest skal 

[ skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 
j dage efter offentliggørelsen. 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN 

ALBANIENSGADE 2 — S. 

AMAGER 7118 Y 

Afleveret til postvæsenet d. 2. sept. 1952. 

Udgiver: Sundby Sejl»Forening. 

Ansvarshavende redaktør: 

Einar E. Nilsson, 

Hveensvej 1, I. Tlf. amg. 1699 x 

Ekspedition: E. Nilsson, 

Vestermarie Alle 51, KA. 2502 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 

SOMMERDAGE » VINTERAFTENER 
Som vinter følger sommer, sådan går 

sommerdage på havet også i spænd med 
undervisning på vinteraftenerne. Nu er det 
sagt, som så ofte før — undervisning skal 
der til. Foreningen arrangerer i lighed med 
tidligere vintre kursus i navigation og tov-
værkslære, og som noget nyt vil man for
søge at få etableret et motorkursus. 

Navigationsundervisningen ligger fast, 
den bygger på mange års erfaring, og man 
skal her stærkt anbefale alle medlemmer, 
der ikke tidligere har fordybet sig i navi
gation, at melde sig til det kursus. 

Der er også tradition for, at foreningen 
arrangerer tovværkskursus. Den tradition 
vil også i år blive fulgt op. Enhver virke

lig sejler bør kunne håndtere sit tovværk 
til fuldkommenhed. Mød til kursus og bliv 
fortrolig med tovværket. 

Motorvejledningen er noget nyt, og kun 
på forberedelsesstadiet, og noget endeligt 
om dette kursus kan endnu ikke oplyses. 
I næste nummer håber vi at kunne bringe 
nyt. Se endvidere opslagene i klubhuset. 

E. E. N. 

GRØN&WITZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 



K E J I ,  O «  S K R U E  
M E O L E M S B L A O  F O R  S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

) 

O K T O B E R  1 9 5 3  
10. ARGANG — NR. 10 

M E D L E M  A F  D A N S K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  

I N D B Y D E L S E  
t i l  

Afriggergilde 
LØRDAG DEN 25. OKTOBER 1952 KL. 18 PRÆCIS 

i "Karnappen", Niels Hemmingsensgade 10. 

Middagen består af: 

GULE ÆRTER med flæsk, sprængt karbonade og pølse, 

derefter PANDEKAGER og KAFFE 

Efter middagen, der slutter kl. ca. 20,30, 

spiller EDW. ØST's ORKESTER op til dans. 

Billetprisen, alt incl. også betjeningen, er kr. 12,50 pr. person. 

1952 1952 

O K T O B E R  

25 
L Ø R D A G  

A L L E  S  E J L E R E  H A R  

RESERVERET DENNE DAG 

For medlemmer, der kun ønsker at deltage i ballet, er billetprisen 2,50 pr. stk. 

Af hensyn til arrangementet er onsdag den 22. oktober sidste dag for køb af 

billetter til spisningen. — Billetterne købes hos bestyrelsen og i klubhuset. — 

OBS.: ABSOLUT INTET BILLETSALG VED INDGANGEN 
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R i Hr r. TRYKKERI 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

P .  W I N T H E R  
M A S K I N S N E D K E R I  
L A P L A N D S G A D E  6  

Salg af alt træ til bådebyg
gere samt træforarbejdning. 

TLF. CENTRAL 14237 

IIUSK STOPURET 
t i l  hupsej lat lsen 

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohhemageren« 

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P ^ L Æ  3 9 4 3  

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

Redaktøren går! 
Fra udgangen af september måned d. å. 

har vor redaktør, E. E. Nilsson, ønsket at 
trække sig tilbage. Redaktøren, der for 
tiden ligger på Sundby hospital, nedlægger 
ligeledes sit mandat i havneudvalget. 

Som det vil ses andetsteds i bladet er der 
i denne anledning fremsat forslag om et 
nyt medlem til bestyrelsen samt en redak
tør. 

Vi bringer herved E. E. Nilsson en tak 
for hans indsats og sender samtidig en hil
sen med ønsket om en god og snarlig 
bedring. Bestyrelsen. 

Uddrag af 

forhandlingsprotokollen 
Bestyrelsesmøde den 2. april 1952 på 

Sundparkskolen. Alle var mødt, tillige kas
sereren. 

Sekretæren oplæste protokollen. Fiitterer 
bemærkede, at der i referatet af general
forsamlingen er anført, at bolværksarbej-
derne var udført for benzinpengene — der 
burde stå med tilskud fra benzinpcng^ne. 
Dette toges til efterretning. 

Formanden ønskede bladet som første 
punkt på dagsordenen og udtalte, at det 
der skete på generalforsamlingen ikke kan 
tages til indtægt for bladet. På de to sidste 
bestyrelsesmøder, hvor man havde berørt 
bladet, havde redaktøren sagt, at han ville 
trække sig tilbage som redaktør. Ikke desto 
mindre meddelte redaktøren på generalfor
samlingen, at han modtog genvalg, uden at 
drøfte dette med bestyrelsen. Mente "Be
tragtninger "og "Dønninger" er af en sådan 
art, at disse artikler skader SSF. Vi må se 
på foreningens renomé. Der er ikke noget 
personligt i dette, og det vedrører ikke for
mandens syn på Einer Nilssons arbejde i 
havneudvalget. Artiklerne er skrevet på en 

' uheldig måde. Hvis bladet skal blive ved 
sådan, vil Erik Nilsson ikke fortsætte som 
formand. 

Redaktøren udtalte, at der ikke tidligere 
havde været udtalt misbilligelser fra besty
relsen. Redaktøren havde sagt ja til gen
valg, da han så, hvilken retning sagen tog 
og ville så trække sig tilbage på efterårs-
generalforsamlingen. 

Formanden udtalte, at bladet jo dog tid
ligere havde været debateret på bestyrel
sesmøderne, og at den diskussion, der op
stod på generalforsamlingen intet havde 
med sagen at gøre og burde være stoppet 
af dirigenten. 

Redaktøren meddelte, at han havde mod
taget en artikel til bladet, omhandlende det 
på generalforsamlingen mod Akilles Jensen 
m. fl. fremførte. Mente dog ikke, artiklen 

burde offentliggøres i bladet — ville i mor
gen meddele indsenderen, at artiklen ikke 
vil blive optaget. 

Formanden udtalte, at det ville være 
meget uheldigt om noget sådant blev opta
get i bladet. Såfremt der skulle komme 
kritik af, at artiklen ikke var blevet op
taget, kunne redaktøren regne med for
mandens og den samlede bestyrelses støtte. 
Efterlyste udtalelser fra andre bestyrelses
medlemmer. 

Alf Andersen havde ude omkring hørt 
uheldige udtalelser om bladet. 

Redaktøren meddelte, at meningen med 
"Dønninger" havde været, at Dansk Sejl
union burde være mere behjælpelig overfor 
klubberne med hensyn til landplads. Var 
villig til fremtidig på bestyrelsesmøderne 
at forelægge de artikler, der skal med i 
bladet. Formanden burde forlængst have 
påtalt dette forhold. Vil meget gerne kom
me til en forståelse med bestyrelsen. 

Formanden indrømmede, at det måske 
var en fejl, at han ikke havde udtalt sig 
mere konkret. 

Harald Hansen mente ikke, redaktøren 
ville få artikler fra andre på grund af den 
uheldige begyndelse med angreb på den 
forrige bestyrelse. Redaktøren vil derfor 
stadig få for meget arbejde med bladet. 

Formanden og redaktøren foreslog, at 
man — som en midlertidig ordning — op
rettede et redaktionsudvalg, således at det 
ikke er een mand, der skal ordne det hele. 
Dette praktiseres indenfor andre blade af 
lignende art. 

Redaktøren kunne tilslutte sig denne 
tanke. Vi bør vælge et sådant udvalg, så
ledes at vi eventuelt kan beholde ledelsen 
af bladet indenfor bestyrelsen. 

Det vedtoges herefter at nedsætte et så
dant redaktionsudvalg, der foruden redak
tøren kom til at bestå af Erik Nilsson og 
Alf Andersen. 

Fra jordkontoret er modtaget en skrivel
se med tilladelse til også i år at benytte 
arealet nord for havnen til nyttehaver. 

Fra A. P. Andersen er modtaget en an
modning om kontingentnedsættelse. Det 
vedtoges at nedsætte den pågældendes kon
tingent pr. 1. april d. å. 

Formanden omtalte forhandlingerne med 
Amager Selskabslokaler om prisen på salen 
til revyen. Amager Selskabslokaler tilskri
ves herom. 

H U S K  
G E N E R A L F O R S A M L I N G E N  

TIRSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 19 

I AMAGER SELSKABSLOKALER, 

MARKMANDSGADE 9—11 
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Skrivelse fra Aage Nielsen med klage 
over "Hjejlen". Genpart heraf sendes til J. 
Månsson med anmodning om en udtalelse. 

Fra Henning Hansen er modtaget en 
henvendelse ang. pladsleje for dragen "Or
kan". Henning Hansen har købt fartøjet, 
for hvilket Carl Otto Petersen har betalt 
pladsleje. Sidstnævnte har dog købt dragen 
"Stormy", der ligeledes henstår på pladsen. 
Der skal derfor betales pladsleje for "Or

kan". 
Ved slæbestederne anbringes et skilt 

med påskrift: "Optagning og udsætning af 
fartøjer sker på ejerens regning og risiko". 

Skrivelse fra Hellerup Sejlklub ang. møde 
den 8. ds. om "Kammeratskabspokalen". — 

Juniorlederen møder. 

Der indkøbes en ny lås med 3 nøgler til 
juniorskuret. 

Kapsejladschefen ønskede aftensejladser
ne flyttet til onsdag aften. Efter nogen 
diskussion vedtoges det at bibeholde tirs

dag aften. 

• 

Bestyrelsesmøde den 12. maj 1952 på 
Sundparkskolen. Alle var mødt, tillige kas

sereren. 

Sigfred Christensen var mødt for at fore
lægge en sag for bestyrelsen. 

Sigfred Christensen takkede, fordi besty
relsen ville høre på ham. Ankede over, at 
sekretæren i sit referat i medlemsbladet af 
generalforsamlingen havde rettet et angreb 
mod Sigfred Christensen ved at skrive: 
"Under dette punkt opstod en større debat 
i anledning af et forslag om en ny redaktør, 
en debat, der burde have været stoppet af 
dirigenten, da den ikke var Sundby Sejl
forening værdig og ikke vedrørte dette 
punkt på dagsordenen". Sigfred Christen
sen ønskede, at bestyrelsen lod en bemærk
ning indføre i protokollen om, at general
forsamlingen havde godkendt debatten. 

Sekretæren meddelte, at han ikke kunne 
indføre rettelser til referatet af generalfor
samlingen, da referatet er underskrevet af 
dirigenten. Bemærkningen i bladet var ment 
som en bebrejdelse til dirigenten for ikke 
at have grebet ind. 

På formandens spørgsmål, om Sigfred 
Christensen kunne godkende den udleverede 
udskrift af protokollen for generalforsam
lingen, svarede S. C. bekræftende. S. C. 
ønskede en tilkendegivelse af, at det i bla
det anførte var sekretærens private mening. 

Bestyrelsen lovede at tage dette under 
overvejelse, hvorefter Sigfred Christensen 
forlod mødet. 

Efter at S. C. havde forladt mødet, ene
des bestyrelsen om, at sekretærens udtalel
se om, at bemærkningen i bladet var rettet 
mod dirigenten, jfr. ovenfor, må anses for 
en tilstrækkelig tilkendegivelse i denne sag. 

Fra Københavns kommune er modtaget 
rente af vort depositum for tiden indtil 31. 
marts 1952, kr. 645,74. 

Fra ministeriet for offentlige arbejder er 
modtaget kr. 2500,00 som forskud på ben
zinpengene. 

Protokollen oplæst og godkendt. 

Fra et par medlemmer er modtaget hen
vendelse om, at det er Verner Dahlberg, 
Kastrupvej 16, og Bent Sørensen, Kongo-
vej 23, der i marts måned i år ødelagde 
plankeværket på nordre plads for at få en 
motorcykel ud. 

Det vedtoges at overgive sagen til krimi
nalpolitiet. Endvidere tilskrives Verner 
Dahlbergs fader, der er ejer af kutter 
"Vita", om at fjerne fartøjet fra havnen, 
da der gennem flere år er modtaget klager, 
bl. a. over, at fartøjet henligger uden fen
dere og uforsvarligt fortøjet samt at 2 ikke-
medlemmer benytter fartøjet. Den pågæl
dende anmodes om at drage omsorg for, at 
de to ovennævnte ikke benytter fartøjet så 
længe det henligger i SSFs havn. Verner 
Dahlberg og Bent Sørensen tilskrives om 
ikke at færdes på foreningens område. 

J. M. A. Buch, der er slettet på grund af 
restance, har anmodet om atter at blive op
taget. Han tilskrives, at hans anmodning 
om genoptagelse ikke kan imødekommes, 
hvorfor fartøjet skal fjernes fra havnen 
med 8 dages varsel. 

Redegørelse fra J. Månsson ang. Aage 
Nielsens klage. Sagen anses hermed for at 
være ude af verden. 

Havneudvalget har g. d. foretaget en 
opmåling i renden. Det er galt helt ude 
ved de store bøjer. 

Foreningens økonomi drøftedes. Renden 
uddybes for endnu ca. 2000 kr. 

Ved standerhejsningen bad direktør Bjer
regaard om en redegørelse for, hvad vi har 
lavet og hvad vi har fået af benzinpengene 
samt hvad vi påtænker at lave i fremtiden. 
Endvidere skrives om spunsvæggen. 

Fra Th. Lubbers er modtaget anmodning 
om kontingentnedsættelse på grund af 
alder. Den pågældendes kontingent nedsæt

tes pr. 1. april 1952. 

Der tegnes et abonnement på vedligehol
delse af hanerne på midterbroen for en pris 
af kr. 50,00 årlig. 

Det vedtoges at indlægge elektrisk lys 
i telefonboksen — installatør Gilling anmo
des om at se på sagen. 

Det drøftedes at forhøje restauratørens 
leje. Sagen tages op til drøftelse efter som
merferien. 

Der arrangeres pinsetur til Espergærde. 
Festudvalget ordner det videre fornødne. 

Der indkøbes et nyt dræg til øvelses-
båden. Tilslutningen til sejlerskolen er ikke 
så stor i år. 

Skrivelse fra D.M.U. om repræsentant
skabsmøde den 28. ds. E. E. Nilsson og O. 
Ftitterer møder. 

• 

Bestyrelsesmøde den 18. juni 1952 på 
Sundparkskolen. Alle var mødt, tillige kas
sereren. 

Protokollen oplæst og godkendt. 

Formanden og sekretæren redegjorde for 
sagen med Sigurd Dahlberg m. fl. — Sagen 
er overdraget til sagføreren. 

Redaktøren redegjorde for repræsentant
skabsmødet i D.M.U. 

Ministeriet for offentlige arbejder til
skrives og rykkes for svar på anmodningen 
om godtgørelse for prisforhøjelser på de 
udførte arbejder. 

Poul Andreasen er tilskrevet angående 
sejlads med mb "Per". 

Sv. A. Møller tilskrives om de 2 motor
både, der henstår på pladsen. 

Skrivelse fra Amager Selskabslokaler 
ang. leje af lokale. 

Der arrangeres fællestur til Dragør den 
16.—17. august. 

Sejrbo har skænket en præmie til pirat-
jollesejlerne. 

Det vedtoges at kræve, at piratjollesej-
lerne skal have redningsvest på under vore 
egne kapsejladser. Det forsøges at med
sende en ledsagebåd. Brændstoffet betales 
af foreningen. 

Redaktøren modtog forskellige meddelel
ser til bladet. 

• 

Bestyrelsesmøde den 27. august 1952 i 
klubhuset. H. C. Jensen var fraværende. 
Kassereren var mødt. 

Protokollen oplæst og godkendt. 

S. A. Møller er tilskrevet om at fjerne 
sine 2 motorbåde. 

Viuff gives besked ang. tilbagebetaling 
af pladsleje til Sigurd Dahlberg for juni— 
september incl. 

Skrivelse fra Einer Nielsen ang. nedsæt
telse af kontingent på grund af sygdom. 

Skrivelse fra S. Poffler ang. kontingent
nedsættelse på grund af alder. 

Skrivelse fra Stelzig ang. havneplads til 

"Svava". 
Skrivelse til Folmer Visti med påtale af 

badning i havnen uden tøj samt påtale af 
hans lange henliggen i havnen i sommer 
trods gentagne henstillinger om at fjerne 

fartøjet. 
Henvendelse fra piratjollesejlerne om til

ladelse til nedramning af pæle i stedet for 
agterfortøjninger. Havneudvalget arbejder 
videre med sagen. 

Formanden og næstformanden er ind
kaldt til et møde hos direktør Bjerregaard 
den 3. september ang. havnen. 
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Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdes tirsdag den 28. oktober d. å. kl. 19 
i Amager Selskabslokaler med følgende 
dagsorden: 

Punkt 1. Valg af dirigent. 
" 2. a) protokol. 

b) beretning. 
3. Lovændringsforslag. 
4. Andre forslag. 
5. Valg. 
6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 
Formanden — Erik Nilsson. 
Kapsejladschefen — Alf Andersen. 
Juniorlederen — A. May Jørgensen. 
1 repræsentant — E. E. Nilsson. 
1 suppleant — N. E. Knudsen. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene
ralforsamlingen, må være formanden i hæn
de senest den 14. oktober. 

Skolechefen omtalte et lille uheld med 
øvelsesbåden den 23. ds. 

Skaden på juniorbåden omtaltes. 

Ved sejladsen om "Kammeratskabspoka-
len" blev SSFs juniorer nr. 3. 

Prøve på sejlerskolen afholdes den 14. 
september d. å. 

Redaktøren modtog forskellige meddelel
ser til bladet. 

Old-boys- og damesejlads afholdes lørdag 
og søndag den 6. og 7. september. 

W. Tanggaard Rasmussen, 
sekretær. 

Indkomne forslag t i l  

generalforsamlingen 
1. K.S.U. og kapsejladser. 

Sommeren 1952 går på hæld, og som 
tiden går, forekommer det mig, at jeg får 
ret i mine betragtninger, derfor dette: 

Jeg tror, K.S.U. har taget for meget af 
festligheden væk fra den årlige kapsejlads, 
nu er det jo blevet således, at K.S.U. får 
tilskud fra de enkelte klubber til afholdelse 
af 3—4 store fællessejladser, hvor der er 
stor tilslutning, og hvor favoritterne næsten 
altid er sikre på præmien. Der er marine
fartøj ,og arrangementet er som regel altid 
godt. Præmieuddeling enten som i Dragør 
efter sejladsen eller ved en senere lejlighed. 

Når man som jeg har deltaget i kapsej
ladser i 20—25 år, så mener jeg, at i årene 
før krigen, da den enkelte klub afholdt sin 
store årlige kapsejlads, se det var jo en 
festdag for klubben, hvor pynteflagene osv. 
var i top, og hvor deltagelsen fra klubbens 
sejlere var langt større og hvor præmierne 
blev mere fordelt, og klubben satte en ære 
i at kunne byde fremmede sejlkammerater 

velkommen til god sport samt pæne præ
mier og til slut en morsom aften med mu
sik, dans osv. i klubhuset eller i et dertil 
egnet lokale. Det var også en festaften for 
familie og pårørende man længe kunne 
glædes over, jeg mindes endnu særlig fester
ne i gamle dage i Kastruplund, samt hos 
Frem og i Sundet, det var mere familiært, 
og det kan den enkelteklub arrangere 
endnu, ikke K.S.U., det bliver for stort og 
for fremmed. 

Med hensyn til den økonomiske side af 
de enkelte klubbers arrangement af kap
sejladser vil jeg sige, at klubben slet ikke 
har råd til at undvære den store dag for 
sine medlemmer. Ingen forlanger jo, at der 
skal være større præmier end indskuddet 
omtrent kan bære det, og enhver klub har 
heldigvis mange velyndere. 

K.S.U. kan vi slet ikke undvære, men lad 
den arrangere een årlig fællessejlads samt 
— Sjælland rundt — Malmø Lods — Lap-
pegrunden rundt — Hveen rundt — og 
måske eskadresejlads til Jylland hvert 3-5 
år (Sønderborg 1937). 

Da jeg har diskuteret ovenstående med 
flere andre sejlere, som har givet mig ret, 
synes jeg, at tiden er inde til, at vore gene
ralforsamlinger kan tage stilling til sagen 
inden vinterens tilrettelæggelse af næste 
sommers kapsejladser. 

Aage Sejrbo, 
Spidsgatter "Fri". 

Ovenstående skrivelse beder jeg om må 
komme i første nr. af vort blad med til
føjelse, at det gælder som forslag til vor 
generalforsamling, at tilskud til ovennævn
te kapsejladser afholdt af K.S.U. inddrages 
for næste sæson, det samme beløb anvendes 
til afholdelse af en stor åben kapsejlads 
hos SSF. 

Med venlig hilsen 
Aage Sejrbo, 

Undertegnede foreslår, at § 7 i ordens
reglementet — pladsen — ændres der
hen, at der betales en årlig afgift på kr. 
3,00 for hvert skab på pladsen. 

(sign.) A. Hansen. 

3. Bestyrelsen foreslår, at § 3, stk. 1 og 4, 
i foreningens love ændres derhen, at op
tagelse i foreningen kan ske fra det 
fyldte 10. år. 

4. Bestyrelsen foreslår herved Magnus 
Madsen som repræsentant i bestyrelsen. 

5. Bestyrelsen foreslår herved Svend Aage 
Rasmussen som redaktør af foreningens 
medlemsblad. 

Kapsejladssæsonen 
sluttet 

Så sluttede sæsonen, og i de tolv aften
sejladser, vi har haft, har vi ikke haft en 
sejlads, der sluttede senere end kl. 21, så 
det kan siges at være fint. 

Vi har altså haft vejrguderne med os. 

Der har også været en god tilslutning, 
især i de sidste fem sejladser, hvor antallet 
af fartøjer har været ca. femogtredive både 
pr. aften. 

Sæsonen sidste sejlads — Old-boys- og 
Damesejladsen — fik en god afslutning. 
Selvom det gik lidt trevet med tilmeldinger
ne var der tegnet 14 old-boys og 6 damer, 
der fik en dag ud af det. Sejladsen sluttede 
med fælles kaffebord ved præmieuddelin
gen. 

Harry Nielsen blev nr. 1 i old-boys-sej-
ladsen og Anni Lindquist blev nr. 1 hos 
damerne. 

Samtidig vil vi takke d'herrer som i 
sæsonens løb har givet os ærespræmier, og 
dem som har hjulpet os med arrangementet 
med old-boys-sejladsen. 

En tak også til sejlerne for sæsonen, der 
er gået. Jeg håber det har været en ud
bytterig sæson både for dem, der har fået 
præmier, og dem, der ikke fik noget. 

A. Andersen. 

B l æ s t  i n d e  
(Fortsat.) 

Landet blev borte i regnbygen, som gik 
hen over os. Der var både vand og luft i 
den, men vi havde rullet fire—fem omgange 
og førte den lille fok, så vi lod stå til og 
regnede med, at det nok skulle lykkes os 
at finde havnehullet og finde ind. 

Den havde stået i det hjørne hele dagen, 
jævn til frisk, men nu, vi var i nærheden 
af land, trak det over med byger. Gråsorte, 
regnfulde byger, som gjorde vandfladen 
endnu mere "ujævn" og fik os til at synke 
baglæns ned i "grøfterne", medens de op
piskede søer brækkede ind over rorpind og 
skøder, sjaskede ned i cock-pit'et og løb 
langs dækket på begge sider af kahytten. 

Vi kunne hverken se trekanter eller lede
fyr, holdt lige på den grå klods, som vidste 
sig at være en række benzintanke for enden 
af havnen, og snart var vi i læ bag molerne 
og kunne hælde vandet ud af gummistøv
lerne —, og lade os blæse inde. I tre døgn. 

Efterhånden kendte vi havnen ud og ind. 
Indtil trivialitet havde vi været ude på 
moiehovedet og set på de hvidtoppede bøl
ger, som sprøjtede op over bølgebryder og 
fyr, og nu var det ved at gå os på nerverne, 
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at vi ikke kunne komme videre. Hvis bare 
vinden havde kunnet finde på at springe 
en halv omgang, så vi kunne have lusket 
os langs kysten i læ —, men nu lå vi her 
og gnubbede os op af det samme bolværk, 
på tredie døgn. 

Bevares, det er dejligt at gå i en frem
med by og indånde denne duft af provins, 
som altid vil hænge ved den, alle dens ihær
dige forsøg på at lege storstad tiltrods, og 
der er joda også altid biografen og museet, 
— men alligevel. 

1) * 

Vi forsøgte at bilde hinanden ind, at det 

egentlig var lige så meget for at se landet 
og byerne bag havnene, at vi har taget 

afsted på denne tur, og ikke alene for at 

sjaske rundt ude på havet, hvor der ikke 
var andet at se, end vand og vand og atter 

vand. Men ingen af os troede dog helt på 
den forklaring. Hver aften, når vi krøb i 

køjerne, bedyrede vi hinanden, at "i mor

gen tidlig —, uden hensyn til vejr og vind." 

For det var nu irriterende at ligge og 
glo på det samme bolværk. "Moggy" havde 
en sømand med sans for humor skrevet 
med sort maling på granitkajen, navnet på 
hans pige eller hans skib. Vel snarest det 
sidste, for man lægger vel egentlig ikke sin 
kærestes visitkort, hvor som helst. Derimod 
kan man bedre forstå, at en jungmand, 
som er sat til at smøre sit skib over med 
fed, sort oliemaling, fristes til at liste ski
bets autograf ind mellem skibsside og bol
værk, og så, når hun haler fortøjningerne 
ombord, står det der, navnet, usynligt oppe 
fra kajen, men hilsende ethvert nyt skib, 
som står havnen ind: "Her har "Moggy" 
været." 

Ganske småt skrev jeg nedenunder: "In-
deblæst i tre døgn — Rollo." 

REGATTA 
Fra motorbådsklubben "West" har vi 

modtaget nedenstående skrivelse, der sik

kert vil have interesse for vore motorbåds-

folk: 

"Da der i Deres klub findes mange ud

mærkede motorbådssejlere, for hvem kap

sejlads er udelukket, men som alligevel 

kunne ønske at deltage i en årlig sports

konkurrence, vil vi gerne ad denne vej ven

ligst forespørge om Sundby Sejl-Forening 

vil interessere sig for og arbejde med på 

en tilbagevendende årlig Navigationssejlads 

for vore motorbåde ? 

Ved dette arrangement skal vore motor

bådsejere vise, hvad de kan og endvidere 

indhente, hvad de endnu mangler i sømands-

færdighed til gavn og glæde for dem selv 

og for motorbådssejladsens omdømme i 

almindelighed. 

Den dag, da navigationsundervisning bli

ver obligatorisk for alle danske motorbåds

ejere, er som bekendt ikke så fjern. 

I Motorbådsklubben "West" har vi i en 

årrække arbejdet med navigationsundervis

ning, indskærpet lanterneføring og inter

nationale søvejsregler. Endvidere har vi i 

år gennemført en yderst vellykket natsej

lads, hvor interessen var så stor, at alle 

deltagerne tegnede sig til næste års sejlads. 

For at give sagen lidt kulør og spænding, 

er det vi fremkommer med forslaget om, 

at flere klubber slår sig sammen om et 

årligt arrangement i lighed med de store 

kapsejladser. Her konkurrerer vi om en 

fælles opgave, udarbejdet og bedømt af 

udenforstående navigatører. — Det er vor 

idé, at repræsentanter for de forskellige 

klubber, der ønsker at medvirke, mødes og 

nedsætter et udvalg, der lægger retnings

linierne for det kommende arbejde, der så 

finder sit afsluttende resultat i den~årlige 

Navigations-Regatta. 

Af hensyn til den kommende vinters kur

sus i navigation, tovværk, motor m. m. bør 

dette udvalg hurtigst muligt finde hinanden, 

omkostningerne udredes af en fælles pulje, 

hvortil deltagerne betaler et mindre start

beløb. — Gennem personlige samtaler ved 

vi, at pressen vil følge arbejdets resultat 

med den største interesse. 

Sejladsen skal afholdes i september, hvor 

alle feriesejlerne er hjemme igen — men 

hele det teoretiske forarbejde skal påbegyn

des nu, når vi lægger bådene op. 

Et smukt billede vil det være, når til 

All bådearbejde 
udføres til rimelige priser på 
Sundby Sejl-Forenings bådplads. 

SNEKKERSTEN BADEVÆRFT 
Telf. Snekkersten 178 

N Y E  B A D  M O T O R E R  

A l M i i  S o l o  M a r s t a l  

Penta Soby 
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

GLARMESTER JES SCHULTZ 

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

WL&fya^i\A „Wladå 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 
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næste år vore motorbåde står op gennem 

Sundet til den årlige navigations-regatta. 

Vi beder Dem venligst behandle vort for

slag ved første bestyrelsesmøde, således at 

Deres medlemmer kan få lejlighed til at ud

tale sig herom på efterårets generalforsam

ling." 

Det kunne være interessant på general

forsamlingen at høre om ovenstående for

slag har interesse for vore medlemmer. 

Bestyrelsen. 

HA VIV og PLADS 
Af hensyn til pladsmandens disposition 

for arbejdskraft til ophaling af fartøjerne, 

bedes medlemmerne i god tid meddele ham, 

hvornår denne kan finde sted. Endvidere 

skal medlemmerne sørge for at bukke og 

klodser er til stede. 
Havneudvalget. 

H U S K 
at navigations- og tovværksskursus er 

begyndt. Undervisningen foregår som sæd
vanlig på Sundparkskolen, Wittenberggada. 

Tovværkskursus finder sted mandag kl. 
19 og navigationsundervisningen tirsdag 
eller torsdag kl. 19. 

Indmeldelser kan endnu modtages de 
nævnte dage. 

TIRSDÅGSSEJLADS 
Tirsdag den 26. august 1952. 
Vindstyrke: 3—5. 

1. start: Swallow først over. 

1. løb: Sejltid Pr.-tid Ur. 
Fri 0-42-32 0-47-54 1. 
Swallow 0-44-52 0-50-28 

2. løb: 

Stormy 0-48-17 0-51-47 1. 
Orm 0-48-24 0-51-54 2. 
Bambi 0-48-27 0-51-57 
Bonnie 0-48-53 0-52-23 
Sus 0-49-12 0-52-42 

2. start: Blue Star først over. 

3. løb: 

Klumpe 0-54-00 0-56-09 
Bambi 0-55-33 0-57-42 
Tommeltot 0-54-32 0-56-41 
Slikkepot 0-54-47 0-56-56 
Langemand 0-57-10 0-59-19 
Guldbrand 0-57-25 0-59-34 
Spillemand 0-55-30 0-57-39 
Sørine 0-55-04 0-57-13 
Blue Star 0-55-12 0-57-21 

P. 

3 tø 
2 

314 
2 

1 
1 
1 

3*4 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

3. start: Beth først over. 

4. løb: 
Sus 0-52-17 0-56-24 1 
Juran 0-52-58 0-55-43 1 
Jas 0-52-21 0-55-18 1. 3 tø 

5. løb: 
Cho-Cho 0-52-12 0-55-32 1 
Fidus 0-53-02 0,55-11 1. 3tø 

6. løb: 
Kent 0-53-50 0-55-59 1 
Skjold 0-53-25 0-55-17 1. 3 tø 
Krabat 0-55-20 0-58-17 1 

7. løb: 
Beth 0-55-45 0-51-54 2 
Ninon 0-58-32 1-00-24 1 
Leila 0-57-07 0-57-07 1. 3 tø 

8. løb: 
Dana 1-11-21 1-11-42 2 
Sus 1-07-20 1-06-56 1. 3 tø 
Øresund 1-08-20 1-07-38 1 

4. start: Bounty først over. 

9. løb: 
Svip 1-04-25 1-04-25 1 
Wimmer 0-58-53 0-58-53 1 
Why-not 1-01-02 1-01-02 1 
Stampe 1-05-15 1-05-15 1 
Sisse 0-56-50 0-56-50 3. 2 
Susan 0-56-12 0-56-12 2. 2 
Bounty 0-54-41 0-54-41 1. 4tø 

10. løb: 
Peter 1-05-50 1-05-50 
Ludvig 1-05-30 1-05-30 1. 
Calle 1-05-52 1-05-52 

Tirsdag den 2. september 1952. 
Vindstyrke: 5—8. 

1. start: Yellow først over. 

1. løb: Sejltid Pr.-tid Ur. P. 
Friw .... 0-40-00 0-46-45 1. 3 tø 
Swallow 0-40-16 0-47-16 1 

2. løb: 
Orm .... 0-40-31 0-45-01 disk. 1 
Bambi .... 0-40-40 0-45-10 1, 3 tø 
Yellow .... 0-41-40 0-46-10 2. 3 
Sus .... 0-41-41 0-46-11 1 
Bonnie .... 0-41-50 0-46-20... 1 
Stormy .... 0-42-30 0-47-00 1 

2. start: Bambi først over. 

3. løb: 

Hodja 0-43-00 0-45-51 
Langemand 0-43-01 0-45-52 
Blue Star 0-43-17 0-46-08 
Bambi 0-43-35 0-46-26 
Slikkepot 0-43-45 0-46-36 
Tommeltot 0-43-55 0-46-46 
Guldbrand 0-44-51 0-47-42 
Sørine 0-45-00 0-47-51 

3. start: Sus først over. 

4. løb: 

Fidus 0-47-05 0-49-56 
Juran 0-45-05 0-48-35 
Jas 0-48-18 0-52-09 
Cho-Cho 0-45-25 0-49-57 
Sus 0-43-56 0-49-35 

5. løb: 
Lise 0-49-35 0-49-35 
Skjold 0-46-28 0-48-55 
Ninon 0-45-36 0-48-03 
Beth 0-45-35 0-48-26 

4. start: Sisse først over. 

6. løb: 
Bounty 0-44-50 0-44-50 
Vimmer 0-44-52 0-44-52 
Susan 0-46-05 0-46-05 
Sisse 0-48-03 0-48-03 
Svip 0-48-42 0-48-42 
Hugin 0-49-55 0-49-55 
Stampe 0-56-00 0-56-00 

7. løb: 
Ludvig 0-31-50 0-31-50 
Calle 0-34-55 0-34-55 
Peter 0-35-58 0-35-58 

1. 

2. 

3 tø 
2 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 

3 tø 
1 
1 

3 

1 
1 

3 tø 
2 

3 tø 
2 
2 
2 

1 

1 
1 

3 tø 
2 
1 

Kassererens hontort id  
Kassererens kontortid i tiden 1. oktober 

1952 til 31. marts 1953: 
1. søndag i måneden kl. 10—12 i klub

huset. Fredag aften kl. 19—20,30 hos kas
sereren, T. Sparre, Højdevej 39, 3. 

Ved indbetaling pr. post bedes medlems
nummer opgivet. Foreningens postgiro
konto: 56516. 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN 

ALBANIEN SG ADE 2 — S. 

AMAGER 7118 Y 

Afleveret til postvæsenet d. 17. okt. 1952. 

GRØN&MTZKE 
Assurance 

Kongen« Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby Sejl«Forening. 

Ansvarshavende redaktør: 
Erik Nilsson, 

Vestermarie Alle 51 

Ekspedition: E. Nilsson, 

Vestermarie Alle 51, KA. 2502 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 



N O V E M B E R  1 9 5 2  
11. ÅRGANG — NR. 11 

SE.IL 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  

r 
EFTER iRS-(lE\ERII<FIIRSllll,l\liE\ 

Referat af Tanggaard Rasmussen. 

Ordinær halvårlig generalforsamling af
holdtes tirsdag den 28. oktober 1952 i 
Amager selskabslokaler, med følgende 
dagsorden: 

Punkt 1. Valg af dirigent. 
2. a) Pprotokol. 

b) Beretning. 
3. Lovændringsforslag. 
4. Andre forslag. 
5. Valg. 
6. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen og erklærede 
generalforsamlingen for åben samt udbad 
sig forslag til en dirigent. 

Jørgen Nielsen foresloges og valgtes til 
dirigent. 

Jørgen Nielsen takkede for valget og 
konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet. 

Sekretæren oplæste herefter forhand
lingsprotokollen, hvorefter formanden fik 
ordet for at aflægge beretning: 

Formanden mindedes vort gamle medlem, 
Leo Nielsen, der siden sidste generalforsam
ling var afgået ved døden. 

Omtalte derefter de udførte arbejder i 
havn og på plads. I det forløbne halvår er 
fuldført bolværksarbejdet og skinnelegemet, 
således at vi nu kun mangler motorrepara-
tionsskuret på den første benzinbevilling. 
Dette vil blive påbegyndt så snart plads
manden er færdig med at tage både på 
land. 

Det nye masteskur er nu blevet bygget. 
Vi har været heldige med indkøb af mate
rialerne, idet træ i dag er betydeligt dyrere, 
end dengang vi købte det. Vi må nu håbe, 

at medlemmerne vil være behjælpelig med 
at holde bedre orden i det nye masteskur, 
end der er i det gamle. 

Fra ministeriet for offentlige arbejder 
har vi modtaget kr. 2,032,00 til dækning af 
prisstigning på det til nordre plads indkøbte 
spil samt installation heraf. 

Oprensning af havn og rende har denne 
gang kostet kr. 14,200,00, som vi selv har 
måttet betale ud af sejlforeningens kasse, 
fordi vi ikke kunne vente til evt. bevillinger 
kom frem — så var vi simpelthen ikke 

IVY REDAKTØR 

i S.S.F.  

SSF's redaktør Einar E. Nilsson har, som 
tidligere meddelt på grund af sygdom, måt
tet nedlægge sine hverv som redaktør og 
som medlem af havneudvalget. Jeg vil ger
ne endnu engang sige Einar Nilsson tak for 
hans ihærdige arbejde for foreningen. 

Samtidig vil jeg ønske den nye redaktør 
Sv. Å. Rasmussen held og lykke med op
gaven. Han er iøvrigt ikke så helt ny endda, 
det var som bekendt Sv. Å. Rasmussen, der 
i sin tid startede vort blad, og var redaktør 
for det i en længere årrække. 

For at SSF kan blive det, det bør være, 
er det nødvendigt at medlemmerne viser 
bladet interesse og fremkommer med bi
drag, således at redaktøren ikke skal være 
helt alene om at skrive bladet. 

Formanden. 

kommet ud at sejle i år. Vi har selvfølgelig 
gentagne gange klaget vor nød til kommu
nen, idet vi henviser til, at det er det på
fyldte sand fra badestranden, der føres hen 
i vor rende. Vi har endnu ikke fået noget 
bestemt tilsagn, men vi har et begrundet 
håb om, at kommunen vil yde os en godt
gørelse herfor. 

På benzinansøgning nr. 2 ansøgte vi om 
tilskud til: 

Fornyelse af bolværk kr. 3,050,00 
Ophalervogn kr. 1,837,00 
Undervogn kr. 1,673,00 
Uddybn. af havn og rende kr. 19,600,00 

lait kr. 26,160,00 

Ansøgningen blev indsendt i november i 
fjor, men først i august i år kom bevillin
gen. Den var på 5000 kr. til bolværksarbej
det og de to vogne, men ikke en øre til ud
gravningen af havn og rende — et meget 
nedslående resultat. Vi besluttede at gøre 
endnu et forsøg, og så tog Tanggaard Ras
mussen og formanden op i ministeriet for 
offentlige arbejder. 

Resultatet af vore anstrengelser kom for
leden i form af en tillægsbevilling på 10,000 
kroner. 

Formanden gjorde kort den øjeblikkelige 
situation op. Af første benzinbevilling på 
kr. 20,000 + tillægsbevillingen på kr. 2032 
har vi modtaget kr. 13,250. — Så snart 
motorreparationsskuret er færdigt, har vi 
således ca. 9000 kr. tilgode. Erindrede om, 
at vi selv skal financiere arbejderne, så
ledes at vi først får pengene, når arbejdet 

er udført. 

Af anden bevilling, der med tillægsbevil
ling e r oppe på kr. 15,000, er fuldført begge 
vognene. — Bolværksarbejdet påbegyndes, 
når motorreparationsskuret er færdigt. 

Som det fremgår af ovenstående, skulle 
den økonomiske situation i løbet af kort tid 

blive god. 
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Formanden omtalte nogle møder, man 
havde været til på rådhuset angående SSF's 
fremtid. 

Fra Bernhard Petersen har vi modtaget 
nogle cyklestativer, som vi vil søge opsat 
i nærheden af klubhuset. 

Formanden rettede en tak til lærerne på 
sejlerskolen. 

Kapsejladssæsonen havde været god med 
stor deltagelse. Et nyt billede i vore kap
sejladser er de mange piratjoller. Forman
den påtalte det nødvendige i, at sejlerne nu 
mere end nogensinde er inde i kapsejlads-
reglerne. Foreningen vil oprette en studie
kreds i kapsejladsregler og -taktik. End
videre vil man søge oprettet et motorkur
sus — såfremt man kan finde en kvalifice
ret lærer. 

Omtalte, at bladets redaktør — E. E. 
Nilsson — på grund af sygdom har måttet 
trække sig tilbage såvel som redaktør som 
havneudvalgsmedlem. På formandens for
slag vedtoges det at sende en blomsterhil
sen til Ejner Nilsson, der ligger på Sundby 
hospital. 

Anbefalede vore navigations- og tov-
værkskursus. 

Dirigenten efterlyste talere med indlæg 
til protokol og beretning. 

Sigfred Christensen redegjorde for sin 
henvendelse til bestyrelsen ang. sidste gene
ralforsamling. Havde været af den forme
ning, at der havde været et samarbejde 
mellem Henri Madsen og Tanggaard Ras
mussen. 

Chr. Olsen mente, at det nye sporlegeme 
var lavet imod generalforsamlingens be
slutning. 

Formanden: Sporlegemet er ikke forka
stet på generalforsamlingen — der var i sin 
tid tale om et lån på 6000 kr. af byggefon-
den — det var dette forslag, som blev for
kastet. Har på de sidste 3 generalforsam
linger omtalt det nye sporlegeme uden at 
nogen har fundet anledning til at opponere. 

Herefter godkendtes protokol og beret
ning. 

Punkt 3 — lovændringsforslag. 

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 
Bestyrelsen foreslår, at § 3, stk. 1 og 4, 

i foreningens love ændres derhen, at op
tagelse i foreningen kan ske fra det fyldte 
10. år. 

Juniorlederen motiverede forslaget, der 
ved skriftlig afstemning blev vedtaget 
med 96 ja-stemmer, 25 nej-stemmer, me
dens 3 var blanke. 

Punkt 4 — andre forslag. 

Fra A. Hansen ("Klokkemageren") var 
modtaget følgende forslag: 

"Undertegnede foreslår, at § 7 i ordens
reglementet — pladsen — ændres derhen, 

at der betales en årlig afgift på kr. 3,00 
for hvert skab på pladsen." 

Formanden anbefalede forslaget. 

Vilhelm Nielsen: Foreningen burde have 
opført skure — synes ikke man burde ved
tage forslaget. 

Chr. Olsen anbefalede forslaget. 
Dirigenten anbefalede forslaget. 

Lindquist beklagede, at forslagsstilleren 
ikke var tilstede. Mente den anden række 
skure er dårligt anbragt. Kunne ikke anbe
fale forslaget. 

D. Højlind gik ligeledes imod forslaget. 
Formanden: Hvis foreningen skal bygge 

slipper vi ikke med 3 kr. 

Walther Hansen vil gerne have at vide, 
hvorfor sådanne skure ikke må opføres på 
nordre plads. 

Formanden: Det er af hensyn til, at man 
endnu ikke ved, hvorledes pladsen vil kom
me til at se ud. 

Ved afstemningen forkastedes forslaget. 

Fra Sejrbo var modtaget forslag, han 
ønskede, at SSF selv arrangerer sejladser 
og ikke mere deltager i de store sejladser. 

Sejrbo motiverede sit forslag. 

Formanden gik imod forslaget. Mente 
det ville være uheldigt ikke at være med i 
dette samarbejde. En stor kapsejlads kan 
vi slet ikke magte, hverken økonomisk eller 
pladsmæssigt. Henstiller at man ikke ved
tager at gå ud af dette samarbejde. 

Jessen ønskede oplyst, hvad disse sejlad
ser koster foreningen i penge. 

Formanden: Det koster ca. 400 kr. om 
året — det vil blive dyrere, såfremt vi selv 
skal arrangere en sådan sejlads. 

Sejrbo trak herefter sit forslag tilbage. 

Punkt 5 — valg: 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på 
valg: 

Formanden — Erik Nilsson — genvalgt. 

Kapsejladschefen — Alf Andersen — 
genvalgt. 

Juniorlederen — A. May Jørgensen — 
genvalgt. 

Suppleanten — Niels Chr. Knudsen — 
ønskede ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen 
fortsætter med kun een suppleant — Jør
gen Nielsen — indtil næste generalforsam
ling. 

I anledning af E. E. Nilssons fratræden 
er bestyrelsen fremkommet med følgende 
to forslag: 

1) Bestyrelsen foreslår herved Magnus 
Madsen som repræsentant i bestyrelsen. 

Magnus Madsen blev valgt. 

2) Bestyrelsen forslår herved Svend Aage 
Rasmussen som redaktør af foreningens 
medlemsblad. 

Svend Aage Rasmussen blev valgt. 

Punkt 6 — eventuelt: 

Jessen henstillede, at pladsen udfor ben
zintanken altid er fri. 

Chr. Madsen ønskede en sti fra toiletter
ne på søndre plads til midterbroen. 

Lindquist efterlyste et par ordentlige 
fendere på molehovederne. 

Ejner Olsen: Hvorledes har bestyrelsen 
tænkt sig overkørsel af sporlegemet? Un
dervognen er meget tung at skyde — kan 
man forlange, at pladsmanden med spillet 
trækker vognen. Omtalte sodplagen fra 
"Vølund". 

Sejrbo ønsker aftenkapsejladserne hen
lagt til onsdag aften. 

Rigger Hansen anbefalede ny wire til 
vognen — det er et sørgeligt resultat med 
kun 10 elever på tovværkskursus. 

Walther Hansen ønskede oplyst, hvorfor 
der ikke havde været afstemning mellem 
suppleanten og det opstillede medlem. 

Hillers ønskede nogle bukke ved det nye 
masteskur. 

Sigfred Christensen oplæste et brev fra 
sin sagfører ang. sagen fra sidste general
forsamling. 

Formanden svarede de forskellige talere. 

Jørgen Nielsen ønskede vandledning til 
søndre bro. 

Walther Hansen ønskede svar på sit 
spørgsmål om suppleanten. 

Formanden: Man er ikke forpligtiget til 
at opstille suppleanten. 

Chr. Olsen mente, at grunden til den rin
ge tilslutning til tovværkskursus er, at vi 
nu efterhånden alle kan splejse. 

Ryefelt syntes formandens forklaring om 
valget var noget tynd. Henstillede, at der 
laves en låge ved den nye port — ankede 
over de mange fortøjninger i hjørnerne af 
havnen. 

Dirigenten: Lovene er overholdt ved de 
foretagne valg. 

Svend Hansen ankede over agterfortøj
ningerne. 

Dirigenten takkede herefter for god ro og 
orden og motiverede et "Leve Sundby Sejl
forening", der i dag fejrede sin 29 års 
fødselsdag. 

S T Ø T  V O R E  

A N N O N C Ø R E R  

D E  S T Ø T T E R  O S !  

Dette nr. af SSF er afleveret til postvæsnet 

den 18. november 1952. 
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S.S.f. OQ 

CæLLessejlAdseRne 
Har Sejrbo ret? 

Sejrbo har i et indlæg til SSF og som for
slag til generalforsamlingen ment, at klub
ben skulle opgive sin støtte til fællessejlad-
serne og begynde for sig selv. 

På generalforsamlingen fik forslaget 
ingen støtte, og jeg tror dette var godt. 
Imidlertid er Sejrbo en så kendt og aktiv 
kapsejler, at hans mening om disse forhold 
har krav på opmærksomhed. 

Til orientering for Sejrbo og andre sejlere 
skal først oplyses, at KSU ikke er arrangør 
af disse sejladser, idet arrangementet fore
tages af samtlige sundklubber i og omkring 

København. 
Sejrbo mindes de gode gamle dage, ak ja! 

de kommer aldrig mere o. s. v. — Men der 
er også sejlere, der mindes den tid, mest for 
den misfornøjelse man var vidne til, når 
tegningslisten var afsluttet. For eks. var 
det ofte således, at der ikke deltog så man
ge fremmede fartøjer i SSF's sejladser, 
onde tunger sagde, at her var ikke fint nok. 
Medlemmerne kunne så sejle om alle de 
herlige præmier selv, og der kunne blive 
rigeligt til dem alle; mon det ikke var mere 
spændende at deltage i den jættedyst, man 
nu ser, selv om præmier mistes ? Det er i 

alle tilfælde sport. 
SSF kan ikke være interesseret i at stå 

uden for det samarbejde, som er igang og 
har bestået sin prøve i disse år, jeg tror 
heller ikke, vi eller andre klubber, kan klare 
arrangementet økonomisk, hvis det f. eks. 
gik på omgang mellem klubberne. I denne 
forbindelse kunne det være rart at høre om 
provinsklubbernes erfaring, det siges at 
have slået bunden ud af mere end en pro
vinsklubs kasse at få overdraget æren at 
arrangere landsdelens store stævne. 

Der er imidlertid et andet punkt som 
Sejrbo rører ved, og som jeg syntes SSF 
skulle arbejde med, nemlig det forhold, at 
der ligger en elite på 6—8 fartøjer i hver 
klasse, som gang efter gang sejler hjem 
med alle præmierne. Hvorfor ikke tage lære 
af f. eks. fodboldklubberne og sejle de store 
konkurrenter i forskellige klasser, med 
op- og nedrykningsregler som gælder her. 

Delte man f. eks. de store felter, drager 
og folkebåde, piratjoller o. lign. i en mester
række, en mellem- og en a-række, hvori 
man rykkede op eller ned efter sæsonen og 
de 3 fællessejladsers afslutning, ville man 
få en fornyet interesse for sejladsen hos de 
mange, som nu taber lysten til sidst. 

Det kunne være morsomt at høre vore 
sejleres mening om dette spørgsmål, her i 

bladet har vi jo før haft en saglig debat. 
Nu er spørgsmålet rejst, skal Sundby 

Sejl-Forening, med den vægt 7—800 med
lemmer giver, gå ind for, at de store star
ter opdeles i klasser, således at de opnåede 
placeringer et fartøj har i en sæson, place-

af ROLLO — 

— Du, der skal du set et "skiv". 

— Hvor — ? 

— Det dér — på land. 

— Tja, det ser meget pænt ud, men det 
er så bredt. 

— Akkurat, ja — det er sådan et skib, 
jeg altid har ønsket at eje. 

— Jeg synes ikke, det er så kønt som 
vores. 

— Kønt eller ikke kønt, så er der i hvert 
fald plads i det — og en mægtig maskine. 

— Hvor ved du det —? 

— Jeg har været ombord. 

— Såe — ? 

— Lukket styrehus, ståhøjde i kahytten, 
brede køjer, store skabe med skydedøre, 
selvlænsende cock-pit, agterkahyt med to 
faste køjer, — og ståhøjde overalt. 

— Og en lille, sød bænk med en lille, sød 
pude til at sidde på og styre skibet med et 
lille, sødt rat. 

— Har du fået solstik —? 
— Nej — og selvfølgelig kan jeg godt 

se, at det er en dejlig båd, men hvad har 
du egentlig imod den, vi har ? 

— Imod og imod, jeg har egentlig ikke 
noget sådan særligt imod den. Den sejler 
godt i al slags vejr, og motoren er jo også 
meget villig, efterhaanden som vi har lært 
den rigtigt at kende, — den er bare for lille. 

Den er stor nok til os to, og passer også 
udmærket til vores pengepung, — næh, du, 

rer det i en nærmere fastlagt klasse, hvor
fra man igen kan rykke op eller ned efter 
opgørelsen af næste sæsons resultater, om
trent på samme måde som fodboldklubber
ne ordner sig. 

Hvis man arrangerede sig på samme må
de i jydsk og fynsk sejlunion ville man nå 
frem til en dansk mesterrække, når vindere 
fra de 3 unioner mødtes. 

Er der ikke en eller anden, som sidder 
og tænker, så var det heller ikke nødvendig 
med dyre præmier, så gjaldt det jo først 
og sidst som i andre sportsgrene, at få sit 
fartøj op i mesterrækken. Red. 

se engang på dem, som kommer derude, — 
vil du låne kikkerten ? 

— Behøves ikke, — det er dem, vi lå 
sammen med i Kallehave. Jeg kan kende 
deres sorte sejl. 

— Akkurat, og de kommer her ind. Nu 
har de været på Langeland og er på vej 
hjem, — og de har ikke ståhøjde i kahytten. 

— Ståhøjde, — de har ikke engang ligge-
højde — eller længde. 

— Nej, men ved du, hvad de har —? 
— Nå — ? 
— De har "solskin ombord". De er til

fredse og glade for deres "skiv", — de er 
glade for at sejle sammen og ikke spor mis
undelige på de store, dyre både, de kommer 
til at ligge i havn med. De har "rindende 
vand" i kahytten, deres "træk og slip" er 
en pøs, og deres pantry er en gammel, høj
benet primus på dørken, — men de er til
fredse. 

— Hm! 
— De er faktisk livskunstnere, de to, 

uden selv at vide det. De forstår den kunst 
at få noget ud af det lidt, de ejer, og ræk
ker ikke efter noget, de alligevel ikke kan 
nå. Husk — det gælder aldrig om at eje 
så meget muligt, men om at udnytte det, 
man har, så man får det mest mulige ud 
af det. Det giver livsglæde og tilfredshed, 
— og stort mere kan man vist ikke nå her 
i livet! Rollo. 
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I det følgende bringer vor faste 
medarbejder "Sindbad" et par 
gode råd for vinteren. 

I l I l l l I l l 
1 I l i l I l l l I I I 
l l l l l l l l l 

1 1 1 1 1 1 1  

De fleste fartøjer er allerede taget på 
land, og snart står vel også de resterende 
på deres klodser. 

Inden vi dækker til for vinteren, er der 
en hel del, man bør foretage sig, for at 
bevare sit grej i god stand, så det kan fun
gere tilfredsstillende næste sæson. 

Sejlerne har deres arbejde med at faa 
sejlene taget hjem og tørrede, master og 
rundholter rigget af og stuvet bort, men 
også for de, der har motor i båden — enten 
det nu er som eneste fremdrivningsmiddel, 
eller et er en hjælpemotor, de sparer en for 
mange kedelige timer sommeren igennem, 
når aftenbrisen er døet hen, og der endnu 
er et par mil til havn — er der en del at 
foretage inden tildækningen ,og for dem er 

disse linier skrevet. 

En motor er jo efterhånden blevet en 
kostbar mekanisme, som det nok kan betale 
sig at værne om. Den tid er jo forlængst 
forbi, da man kunne købe en fabriksny 
Ford-motor for mindre end 500 kr. 

Bedst er det naturligvis, hvis man har 
mulighed for at tage motoren ud af båden 
og opbevare den i et tørt og lunt lokale, 
hvor der er mulighed for i vinterens løb at 
foretage eftersyn og eventuelle smårepara
tioner, men desværre er det vist de færre
ste, der er så heldigt stillede, og mange er 
henvist til at lade motoren overvintre i 

båden. 
Hører man til disse sidste, bør man sørge 

for, at al kølevandet er tappet af motor, 
pumper og kølere og rørledninger. En frost
sprængt cylinderblok er der vist ikke meget 
at stille op med. 

Tænrørene bør man tage op og erstatte 
med korkpropper af passende størrelse, 
efter at man har hældt en passende slat 
svær smøreolie ned i cylindrene (så vidt 
muligt ud langs cylindervæggen) og tørnet 
motoren et par omdrejninger med hånd
svinget, så man er sikker på, cylindre og 
stempler er smurt godt ind. Hæld også lidt 
smøreolie omkring korkpropperne, det be
skytter tændrørsgevindet og hindrer ned-
drivning af fugtighed. 

Luk endvidere motorens luftindsugning, 
f. eks. med en prop, en klud, der er rullet 
sammen, eller en tot tvist. Det hindrer, at 
fugtighed i vinterens løb trænger ind til 

ventiler og stempler og nedsætter derved 
faren for kuldannelser. 

Tændrør og magnet (eller tændspole og 
fordeler, alt efter hvilket tændingssystem 
man anvender) bør tages hjem, renses og 
tørres, og opbevares på et tørt og køligt 

sted. 

Opbevares en magnet for varmt, opstår 
den kalamitet, som adskillige var ude for i 
1946 efter den lange oplægning, idet isola-
tionslakken på magnetens ankervindinger, 
under indflydelse af temperaturen og den 
lange stilstand i samme stilling af ankeret, 
var sunket ned. 

Når magneten derefter kom i funktion, 
centrifugeredes den nedsunkne lak ud i 
ankerets omkreds og kom i berøring med 
polskoene. 

Den herved opståede gnidningsvarme 
gjorde lakken tyndtflydende, så den, når 
motoren blev stoppet og afkølet, ligefrem 
limede ankeret fast i polskoene. At denne 
limning var effektiv ses af, at det til tider 

end ikke var muligt at tørne motoren, selv 
om man stillede sig med sin fulde vægt på 
håndsvinget. 

Det vil derfor være klogt i vinterens løb 
jævnligt at dreje magnetankeret V2 omdrej
ning, f. eks. en gang om ugen. 

En anden genstand, der ikke tåler frost, 
er akkumulatoren. Det er derfor nødven
digt, at den tages op af båden og opbevares 
et frostfrit sted. Inden den stilles hen, til
rådes det at oplade den fuldt, og i vinterens 
løb mindst hver anden måned lade den op 
og samtidig kontrollere vædskehøjden og 
om fornødent fylde efter med destilleret 
vand. 

Strækker stilstandsperioden sig ud over 
5 måneder, bør akkumulatoren aflades med 
en passende — ikke for stor — strømstyrke 
og straks derpå atter lades op. 

Alle blanke dele — aksler, ventilskiftere 
m. m. — bør aftørres og indsmøres, og vil 
man gøre det helt godt, vasker og maler 
man sin motor, så er den godt beskyttet 
mod vinterens fugtighed. Sindbad. 

PÅ LANGTUR 
T I L  D E N  S V E N S K E  S K Æ R G Å R D  

med Karl Hillers 

og 45 m1 spidsgatteren »Holliday« 

Vor gamle ven, Hillers, der nu er et kendt og skattet medlem i SSF, var for 
år tilbage en lige så kendt sejler på Limfjorden. Målet røber ham jo stadig. 
I denne periode sejlede Hillers rundt i en stor 45 kv.-m. spidsgatter. I dette og 

følgende no. af SSF vil Hillers glæde vore medlemmer med en beretning om 

havtur med dette skib. 

Limfjordsgast, rask om bord, 
se, hvor sommersolen smiler, 
hvor de lette bølger iler 
frem til dans i sølvermor. 
Lyt til bølgens melodier, 
vindens sus i vant og stag. 
Læben tier, hjertet slår med raske slag. 

Prøv melodien "Høje Nord" på den, og 
tænk Dem fire raske langturssejlere east-
word bound med "Holiday". Besætningen 
består af hovmester "Karen", gemalen Karl, 
svoger Erik og fætter Aage, alle amatører. 

"Holiday" er en 45 kv.-m. spidsgatter 
uden motor, bygget 1927 på Thisted skibs
værft efter Utzons tegninger, længde 8,5 m, 
bredde 2,75 m, dybtgående 1,5 m med ca. 
2000 kg jernkøl. Kravelbygget af Kalmar
bord på eg med plankedæk af oregonpine, 
5,68 tons. 

Af sejl fører vi storm, store og krydsfok 
samt ballonfok. På agterkant af kokspittet 

findes et rum, hvor vi opbevarer trodser, 
lanterner, fendere, olietøj etc. Under bæn
kene i kokspittet om styrbord en 50 1 vand
tank og under denne rengøringsrekvisitter. 

Om bagbord 2 skabe til proviant. 
På kahyttens agterkant et skab med 3 

skuffer til opbevaring af skaffegrejer, 
grammofonplader, kopper, glas, duge, tørt 
tøj etc., alt stillet i rum, så intet kan rouse. 
Oven på skabet har vi nautiske instrumen
ter og tobak. Bag ryglænet i kahytten lig
ger køjetøjet om dagen og ovenover hylder 
til sejlpinde, medicinkasse, flag og bøger. 
Kahytten får lys og luft af 6 koøjer og et 
skylight. Fra kahytten er der umiddelbar 
adgang til kabyssen med primusbord og 
isolerede skodder, under bordet hylder til 
gryder og pander og ovenover tallerken
række, alt indrettet således, at der kan 
laves mad i al slags vejr. Under dørken i 
kabyssen findes isskab, om styrbord et 
klædeskab. Forude 2 køjepladser, anker 
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med 25 favne kæde, 1 svær græstrosse og 
dito manillaende, tillige sejlposer og akku
mulatoren, der leverer lys til os. 2 rednings-
kranse klar på ruffet. 

Vor nautiske udrustning består af søkort 
nr. 259 a og 2, 246, 276 A over den svenske 
skærgård samt den danske lods og havne
lods Funders praktisk navigation, K.D.Y. 
"Ankerpladser i den svenske skærgård", 
transportør, passer, barometer, spritkompas 
og håndlod. Ved vor omsvajningspæl bort-
eleminerer vi diviationen på kompasset. — 
Alle kurser er misvisende. 

Søndag den 17. juni 1934. 

Bar. 760, vind V.S.V. ca. 3. Vi går om 
bord lørdag aften efter en travl dag med 
proviantering etc. Kl. 6 søndag morgen 
lader vi bøjen gå i lystbådehavnen. Vi har, 
som vist alle langturssejlere, lagt vor ferie
plan i løbet af vinteren, og efter denne 
skulle vor første havn være Vesterøe på 
Læsø, derfra til Gøteborg, hvor vi vil blive 
nogle dage for at få så godt et indtryk som 
muligt af landet hinsidan. 

Da vi er klar af havnen, sætter vi bal
lonen. Der er fart og humør over det hele, 
vinden er rum og vort gode fartøj klart til 
at møde alt; vi har 12 herlige feriedage for 
os — hvad er alt andet så værd i sammen

ligning med dette. 

Tværs af Eshøj Hage får vi langturens 
traditionelle morgenbitter. Kl. 7,45 passeres 
2 kosten Fæggerøn med svag østgående 
strøm, og vi sætter kursen O.t.S. % s. efter 
ballonen "Løgstør Grunde". Vejret er nu 
klart, rigtigt sommervejr. Efterhånden som 
vi nærmer os ballonen, vokser søen, og da 
der kommer 3—4 brækkere efter hinanden, 
bemærker Aage tørt: "Det er jo ikke "søer" 
— de er så store som orner". Kl. 9,10 er vi 
tværs af klokketønden "Løgstør Grunde" 
og styrer ind over grundene, holdende os i 
styrbords side af renden, da trafiken er 
livlig. Det første, man ser af Løgstør, er 
kirken og det høje fyrstativ øst for byen. 
Oppe på bakken ligger pavillonen og Johan 
Skjoldborgs hus med en dejlig udsigt over 
fjord og land. Nu dækkes frokostbordet i 
kahytten. Hvor er det utroligt, hvad der 
kan sættes til livs på en langtur. Ned gen
nem løbet flover vinden lidt, men vi har 
strømmen med, så det går rask frem. Ved 
Troldholmene vinker vi til fire Aalborg
både, der ligger til ankers og nyder sønda
gen. Kl. 12 passerer vi Dragets gravede 
rende og har nu cementfabrikkernes skor
stene og udstillingstårnet som et nyt var
tegn over Aalborg. Vinden flover stadig, og 
vi foretager nogle fantastiske eksperimen
ter med forsejlene uden andet resultat end 
besætningens motion. Kl. 1% sætter vi bro
flaget ved jernbanebroen, men som sædvan
lig om søndagen bliver det en lang ventetid, 
så vi drejer bi og spiser kyllinger. Efter at 

have vasket op, beslutter vi at forkorte 
ventetiden med et besøg i lystbådehavnen 
for at se Knud Andersens "Kap Horn". Vi 
vender inden for molerne, men Knud Ander
sen er der ikke. Lige uden for havnen får 
vi at vide af en kajakroer, at "Kap Horn" 
ligger i østre havn. Og endelig bliver der 
hejst tre kugler på broen, så vi kan pas
sere vestfra. Da vi er kommen gennem 
broerne, kan vi ikke styre vor nysgerrighed, 
og løber ind i østre havn og ser på "Kap 
Horn". Vi træffer skipperen til vejrs i båds-
mandsstolen, og da han opdager, det er 
familie, råber han: "Vent på mig. Jeg sej
ler kl. 7 bound for Hellebæk!" Men da vi 
skal nord på til Læsø, bliver der ingen fæl-
lestur denne gang. 

Vinden flover, men strømmen er med, så 
det går fint forbi cementfabrikken Rørdal 
rundt 12 fods kosten på Bredhage og ned 
gennem Langerak, hvor vi passerer adskil
lige lystsejlere for vestgående; de har sik
kert tilbragt en week-end ved Hals. Da vi 
passerede den hvide 1 kost på kanalhagen, 
frisker vinden, og vi skummer af sted ned 
mod Hals for en rask V. S.V. Ved Blødens 
Pæle (før motorernes tid en yndet stoppe-
plads for småskipperne), passerer vi en 3 m 
finneskonnert, der med slæber for haster 
mod Aalborg — et sjældent syn i maskiner
nes tidstalder. Det begynder efterhånden 
at gå stærkt, og da vi passerer Hals havn, 

i løber vi ca. 7 mils fart, og indtager et 
splendid måltid i kokspittet. Ud gennem 
renden flover vinden, og kl. 19,15 har vi den 
røde 2 kost på Hals barre, vort affarende 
sted. Vi sætter kursen N.Ø. N. efter 
Læsø N. V. rev. Vinden er vestlig ca. 2 m 
og strømmen nordgående. Vi fører fuldt 
storsejl og ballon, rigtig herligt vejr at stå 
til søs med. 

Kl. 9 skulle vagten sættes, men hvem har 
lyst til at gå til køjs en rigtig dansk som
meraften. Hals barre fyr er forsvundet 
agterude. "Holiday" duver behageligt i de 
lange Kattegatsdønninger. Solnedgangen 
spejler netop "Jydske ås" i sit rosenrøde 
skær. Vi tager vist alle i vort stille sind 
afsked med dette vort moderlands skønne 

højdedrag. 

Snart har vi fyr i sigte forude med et 
blink hvert 12. sekund, altså "Læsø rende 
fyrskib"; men nu er det næsten stille, og vi 
driver nordpå med strømmen. Kl. 11 ved 
vagtskiftet er vinden ca. 2 m V., og da 
Carl kommer på dækket for at overtage 
vagten, får vi omtrent forude øje på en 
række lys. Ved nærmere eftersyn i kortet 
kan vi ikke tænke os, at Læsø eller jydske 
kysten kan fremstille et sådant samlet lys
hav; vi pejler det, men da det stadig flytter 

' sig, må det være skibe, og hvem kan skildre 
det eneståeende syn af 5 destroyere i skarp 
kølvandslinie, oplyst fra top til kølsvin. De 
løb sikkert mellem 20 og 30 mils fart, for 

snart er de forsvundet i horisonten agter
ude. Vi sidder i kokspittet, betagne af det 
smukke syn. Men nu fanges vor opmærk
somhed atter af "Læsø rende fyrskib"s 
blink. I ca. 1 sømils afstand passerer vi 
dette kl. 1. Den korte, lyse sommernat er 
snart til ende, for kl. 2, da vi passerer Læsø 
N. V. rev fyr, som består af et højt jern
stativ, hvorpå fyret er anbragt, begynder 
dagen at gry i øst. — Vi styrer nu ret øst, 
indtil Vesterø havnefyr viser klart, og i 
dette går vi ind, medens vi paasserer fisker
flåden på vej til sin tidlige dont. Der er god 
plads i Vesterø havn, og vi søger os en lun 
krog lige neden for Sømandshjemmet. Kl. 
3,45 mandag morgen tørner vi ind til en 
velfortjent hvile. Distance Thisted — Læsø 
94 sømil. 

Mandag den 18. juni 

skal benyttes til at se Læsø nærmere; 
denne har gennem "De danske øer" vakt 
vor interesse. Foreløbig gennemtravler vi 
nordvest landet om formiddagen. Kl. 1 star
ter vi med vognmanden, der fører os tværs 
gennem øen til Østerbye, hvor vi beser det 
nye havneanlæg og den bekendte klit Dan-
zigmand. Karakteristisk for Læsø er bin-
dingsværksgårdene med på sine steder 
tangtag af op til 1 m tykkelse og trævær
ket af eg, sikkert stammende fra talrige 
strandinger, hvori øen overgår selve den 
jydske vestkyst. 

Fra træskomandens selvbyggede tårn i 
Byrum har man en glimrende udsigt over 
øen og dens talrige, næsten landfaste røn
ner. Senere aflægger vi besøg hos Bjørn 
Hansen i Byrum. Hans hus er et helt 
museum; hvad vi dér havde lejlighed til at 
se, var enestående, han vidste alt, hvad der 
var værd at vide om Læsø, lige fra stran
dingernes tid og til Læsø-præsten, hvis ori
ginale recept på brændevin vi havde lejlig
hed til at se, da han havde boet hos Bjørn 
Hansen et par år. På vej om bord skal vi 
lige se de kendte Bangsbo-gårde, der be
står af fire sammenbyggede bindingsværks-
gårde med mægtigt tangtag. Bag dem foto
graferer vi den sjældne skovfyr, Achton 
Friis har beskrevet. — Vi kører om bord 
med en mængde gode billeder i kassen og 
et uforglemmeligt indtryk af den ejendom
melige ø. Her træffer vi den elskværdige 
havnefoged, som, da fiskekutterne er kom
met ind, har forhalet "Holiday" hen til 
slæbestedet, og da dette er nytjæret, har 
han ydermere lagt brædder, så vi kan gå 
om bord uden at grise båden til. Naturlig
vis inviterer vi ham om bord, og da han har 
beset "Holiday", snakker vi skiv og for
tæller ham om vort møde med orlogsmæn
dene. Han gætter straks på, at det er 
tyskere, da der sværmer så mange af dem 
rundt om øen i sommermånederne. — Ved 
fiskehandleren køber vi to kæmperødspæt
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ter, ca. 1^ kg, ikke den kvalitet, vi til dag
lig- får i byerne. Efter at have konsumeret 
dem, går vi en tur langs havnen og får en 
passiar med øens fiskerbefolkning. Men den 
høje Bermudarigning er læsøboen åbenbart 
ikke indforstået med, så vi får adskillige 
advarsler, selv om "Holiday" nok bliver 
antaget som en fin bidevinder. På vej om 
bord får vi øje på et kutterrigget lystfar
tøj, der med adskillige omgange på bom
men anduver havnen. Det viser sig at være 
en svensk, klinkbygget spidsgatter, "Fil
kan", som kommer fra Frederikshavn, og 
fruen om bord er øjensynligt en ferm ror
gænger, da hun løber den i vinden lige 
foran os og når bolværket, så besætningen 
lige kan springe i land med en ende, mens 
sejlene skævrer i den friske vind: "Godt 
gjort, frue!" — Vi går tidligt til køjs for 
at være klar for Gøteborg næste dag. 

Tirsdag den 19. juni. 

Bar. 760, vind V.S.V., ca. 6 m. Kl. 7,45 
forlader vi havnen og sætter kursen N.t.V., 
vel fri af "Nordre rønner". Vi har fire om
gange på bommen, da alt tyder på friskt 
vejr. Efter foregående dags storm er havet 
ret uroligt, men vi foretrækker alligevel de 
lange, rolige Kattegat-søer frem for de 
korte, krappe på Limfjorden, der giver ryg
vand fra for til agter. Ved den hvide 2 kost 
falder vi af til kursen. O.t.N. y2 N. efter 
Læsø trindels fyrskib. Kl. 8% passerer vi 
"Nordre rønner fyr" og er så heldige at se 
en flok teister; det er vist det eneste sted 
i landet, hvor de endnu findes. — Vinden 
flover, vi sætter spileren og får en ordent
lig gyngetur, plat for de gat, alt imedens 
vi dækker frokostbordet i kokspittet, og 
under måltidet får vi et herligt styrtebad, 
da nokken af bommen af og til slingrer ned 
i en sø og sender kaskader af vand ned 
over os. Snart begynder Læsø at forsvinde 
i horisonten, men den store "Danzigmand" 
kan vi se, selv da øen er forsvundet i havet. 
Kl. 11 er det helt død, dam stille (et lim-
fjordsudtryk for den mindste af alle vind
styrker), så vi haler storsejlet hjem, da 
båden ruller forfærdeligt i dønningerne. Kl. 
11,30 pejler vi Læsø trindels lys- og fløjte
tønde i N.O.t.O. Strømmen har altså sat os 
en del sydover. Kl. 12,15 passerer vi tøn
den og ætter kursen N. O. efter Læsø trin
dels fyrskib. Vinden springer nu S.S.O. ca. 
3 m, og vi gisner vor fart til ca. 5 sømil. 
Da vind og strøm løber modsat, tager vi 
ikke mere hensyn til afdriften, hvilket viser 
sig at passe, da vi passerer Læsø trindels 
fyrskib kl. 13. Vi tager et snapshot af det 
på sin ensomme post, uden land i sigte, og 
Aage mener at synet af de samme menne
sker dag ud og dag ind må kunne gøre 
livet til et helvede for fyrskibsbesætninger
ne. Folkene om bord vinker imidlertid til 
os, det giver jo altid lidt afveksling at se 

en lystkutter. Vi sæter nu kursen N.O.t.O. 
% O. efter Vinga skær fyrskib. Vinden er 
S.S.O. ca. 5 m, og jo længere vi kommer 
over under svenskekysten, des mere hul 
bliver søen her på de store dybder. Snart 
dukker det første punkt af Sverige op, det 
er fyrtårnet på "Ytre Tistlarne", som vi 
pejler i O.t. S., noget senere Vinga fyrtårn 
i N.O.t.N. Nu har vi Vinga røde fyrskib, 
påmalet "Reserv" forude, og kl. 14% pas
serer vi dette og får her det første bevis 
på den bekendte svenske høflighed, idet 
fyrskibet straks sætter flaget agter for at 
hilse den lille danske lystkutter, en hilsen, 
vi selvfølgelig besvarer. — Vejret begynder 
nu at blive grumset, idet der trækker svære 
byger op fra S.O. Vi styrer nu på Bøtø, og 
den ene store damper efter den anden kom
mer forbi. Tværs af 2 kosten, "Gamla gum-
man", passerer vi en ordentlig kammerat, 
og skipperen bemærker: "Det er sgu ingen 
konfirmand!" idet "Holiday"s fløjknap dår
ligt når hans koøjer. Vi benytter nu det 
fortrinlige svenske skærgårdskort, passe
rer Buskår og bagbord, om styrbord har 
vi Styrsø, vargø og Kansø. Skærgården be
tager os straks med sin barske, ejendom
melige natur, og vi beundrer de talrige lyst
fartøjer, der manøvrerer helt inde under 
klipperne. Imidlertid kommer vi mellem 
Bøtø og Galtø forbi fyret på Brånnåsbråten, 
som nøjagtigt ligner en kæmpetermoflaske, 
passerer Brånnø, Geveskår (vi tænker 
straks på genever), og sætter kursen efter 
kosten på Koskårsb, som vi holder om styr
bord. Nu havde vi egentlig besluttet at gå 
nordom Hundeskær, da farvandet direkte 
til Langedrag syntes noget grumset, men 
da i det samme et lystfartøj kommer frem 
inden om skærene, skal dette selvfølgelig 
prøves. Vi sejler så tæt langs skærene, at 
vi næsten kan nå dem med bådshagen, sær
lig et sted bliver det spændende. Vi har 
lige passeret et fartøj, der kommer gennem 
et smalt løb mellem 2 klipper men da vi 
kommer til stedet hvor han syntes at have 
passeret, finder vi flere gennemsejlinger. 
Hvilken er mon den rigtige ? Nå, vi tager 
chancen, da tilbagetog er umuligt, firer ud 
på storsejlet for at tage farten af båden, 
og nu følger nogle spændende minutter. 
Men alt går vel, og snart er vi frit farvand 
og styrer mod Langedrag lystbådehavn, 
hvor havnevagten kommer i sin motorbåd 
og anviste os plads under et smukt klippe
parti i den sydlige del af havnen. Han får 
fartøjets og ejernes navne og hjemsted 
samt hvilke sejlklubber vi er medlem af. 
Kort efter har vi ham igen med et ind-
bydelseskort til at benytte G.K.S.s lokaler 
i den smukke yachtpavillon, så længe vort 
ophold varer. Det er sjældent at komme til 
en havn, hvor man møder så megen gæst
frihed. Da vi har fortøjet, er klokken 16V2, 
og dagens distance 44 sømil. 

(Fortsættes næste nr.) 
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F o r e n i n  

Der vil blive opsat skilte ved masteskure
ne for at minde os om det, vi allerede ved 
— alle master skal være helt afrigget, før 
de henlægges i masteskuret. 

• 

Det er en god fidus at binde et par mær
kesedler på sit grej, så undgår du den ær-
gelse at se folk, som ikke kender deres mast 
eller bom, slæbe din flot anbragte mast 
ned i den tro, det er deres egen, sådanne 
folk kan som regel læse. 

• 

Foreningen har fået en bevilling på 10,000 
kr. fra vejfondens benzinpenge til formålet: 
uddybning af havn og indsejling, dette vil 
ske i vinter. 

• 

Havneudvalget arbejder med spørgsmålet 
at få anlagt nogle hensigtsmæssige gang
stier på søndre plads, et spørgsmål der er 
blevet aktuelt, efter den nye plan for vin
teroplægning er ført ud i livet. 

• 

I og omkring vor evige kamp for at holde 
en rende åben ind til vor havn, er det ofte 
bemærket, at fremmede fiskere trækker 
slæbevod over vor gravede rende, kommu
nen har lovet at støtte vor forening i be
stræbelserne for at forhindre dette. 

• 

Der verserer stadig kedelige sager om 
fartøjer, der skifter ejer, uden at det er 
meddelt foreningen. Ifølge lovene er det for
budt, og synderen vil aldrig opnå en plads 
hos os, når det bliver opdaget — og det gør 

det altid. 

* 

Sejlerdagen, sejlernes rigsdag, hvortil der 
hvert efterår møder sejlere op fra hele Dan
mark, afholdes i år den 22. november. 

• 
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Jniorerne og navnlig medlemmerne, som 
betaler og støtter sejlerskolen, har ikke 
været helt tilfreds med skolen. Juniorerne 
har ment, de fik for lidt ud af medlems
skabet i SSF, og vore aktive medlemmer 
mener, at de unge mennesker nok kunne 
optræde noget mere høfligt og sejlermæs-
sigt i foreningen og i fartøjerne. 

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal 
udarbejde nogle nye og strammere regler, 
som kan tiltrænges. 

• 

Festudvalget arbejder med et par films
aftener, idet man vil forsøge at leje aulaen 
i Østrigsgade en eller to søndag eftermid
dage i vinter, det blir nok noget med Skip
per Skræk, tror vi. 

• 

Det kendte motorfirma Johs. Thormann 
i Havnegade har indbudt et begrænset antal 
motorinteresserede til at aflægge et besøg 
i firmaet. Her vil blive demonstreret og for
talt om nyt inden for Yachtmotorer, besty
relsen overvejer at benytte tilbudet i for
bindelse med det påtænkte motorkursus. 

• 

Studiekredsen om kapsejladsregler be
gynder i Januar, når den slumrende kap
sejladslyst atter dukker op. 

• 

Det projekterede motorreparationsskur, 
der skal ligge i poppelhegnet bag klubhuset, 
skal bygges så snart fartøjerne er på land. 

• 

Foreningens formand og næstformand 
har atter været til møde hos vor husejer, 
Københavns kommunes jordkontor. 

Om fremtidsplaner for havnens omgivel
ser var der stadig intet nyt, men man havde 
opnået tilsagn om støtte til de årligt til
bagevendende udgifter, vi har med at ud
dybe vor sejlrende. 

• 

Vidste du, at SSF's navigationsundervis-
ning, som nu er begyndt for vinteren under 
styrmand Bendtsens sædvanlige kyndige 
ledelse, gennem årene har været besøgt af 
700 medlemmer. 

• 

Vor restauratør, Arthur, har vist os, 
hvorledes et medlem bruger foreningens 
kaffekopper til at røre maling i, nu er han 
ikke sikker på, at andre medlemmer vil 
følge eksemplet, idet sådan en malerbøtte 
med hank på, måske slet ikke er så tosset. 

• 

Der har igen været indbrud på pladsen, 
en mængde skabe er brudt op. 

Bestyrelsen beder medlemmerne medvir
ke til at porte og døre holdes lukket. 

• 
Den store succes, revyen 1952, skal selv

følgelig forfølges. Festudvalget, Hans Jen
sen og O. Fiitterer, vil gerne snarest i for
bindelse med de flinke aktører, som med
virkede i vor sidste revy og særdeles gerne 
med evt. nye kræfter. Lad os få et tilsagn 
fra jer, så skal der blive indkaldt til et 
møde i nærmeste fremtid. 

* 

Havnen skal uddybes forskellige steder i 
vinter, det er jo den slags der skal ske, når 
fartøjerne er på land. Nu melder sig det 
kedelige spørgsmål, skal vi bjerge agterfor
tøjningen, slæbet med at få klodsen ind, 

N Y E  F A R T Ø J E R  

N Y E  M E D L E M M E R  

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne numre af S. S. F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Ansøgning om optagelse i foreningen 

er modtaget fra: 

Aktive: 

Kontorist Jørgen Ib Holm, Jonas Lies 

Vej 22, st. tv. — Kutter "Alice". 

Kontorass. Holger Chr. Nielsen, Kan

torparken 17, 1. — Spidsg. "Ans". 

Maskinarb. Georg Luthmann, Absa

lonsgade 13. Motorbåd "Mik". 

Bogholder Henning Henningsen, Ho

strups Have 58. Motorbåd "Kun". 

Korrespondent Ingvar Lund, Højs-

agervej 3. Folkebåd "Amanda". 

Konstruktør C. E. Nordlund, Nan

sensgade 75. Kutter "Gwendolen". 

Gas- og vandmester Egon O. Madsen, 

Amager Fælledvej 17. Uden båd. 

Toldbetjent Otto Jensen, Kastrupvej 

98 A. Kutter "Jøliki". 

Assistent Emil Lausen, Nr. Fari

magsgade 54. Motorbåd "Speed". 

Maskinm. Knud Jensen, Nygårdsvej 

16, st. Motorbåd "Louise". 

Eigil Bohm Danielsen, Kleinsgade 3. 

Motorbåd "Eiri". 

Poul Hedemann, Finlandsgade 5. 

Kutter "Thor". 

der netop lå så godt, og hvis det så går som 
så ofte før, gravningen på min plads blev 
ikke til noget. 

Vi har forelagt havneudvalget spørgs
målet, man indrømmer, at det er umuligt 
at sige, hvor langt pengene rækker, og for
står godt den sejlers ærgelse, som forgæves 
har bjerget klods og fortøjning, derfor har 
man truffet det arrangement med entrepre
nøren, som skal foretage udgravningen, at 
han skal lægge klodserne ind til broen 
hvor han graver, men havneudvalget beder 
os gøre medlemmerne opmærksom på, at 
dette foretages på deres egen risiko. 

Resultatet af dette må blive, fortøjningen 
skal bjerges i vinter, og vil du ikke løbe den 
risiko at miste noget, så bjerg det selv. 

Red. 

Passive B: 

Chr. Johan Andersen, Dalgas Boule

vard 134, 1. — Motorbåd "Elle". 

Ing. L. Chr. Eriksen, Kagsbro 15. 

Kragejolle "Anne". 

Afdelingsl. Th. Kansbjerg, Hjerting

vej 11. — Kutter "Kispus". 

Chauffør Sv. Hermansen, GI. Torv 4. 

Motorbåd "Puk". 

Oberstløjtnant A. V. Arendrup, Fr.-

holms Kanal 16. — Motorb. "Diana". 

Kontorassistent Ole Ebbensen Jensen 

Tuxensvej 8. Motorbåd "Niels". 

Carl Fritze, Evas Allé 21, Motorbåd 

"Erti". 

Roald Madsen, Kiplings Allé 11. 

Motorbåd "Neptun". 

Snedker A. Jørgensen, Genforenings-

plads 24. Motorbåd "Jørler". 

Svend Age Zinn, Brønshøjgårdsvej 3. 

Motorbåd "Ternen". 

Ingolf Nielsen, Nørrebrogade 223. 

Kragejolle "Kusk". 

Kurt Jørgensen, Esromgade 7 A. 

Kragejolle "Nille". 

Aksel Ehlert, Sdr. Boulevard 100. 

22 kv.-m. navn? 

A. Såbye Pedersen, Torbenfeldtsvej 

15. Motorbåde "Grass". 

Helmer Andersen, Jacob Holmsgade 

2. Kragejolle "Jes". 

Vognmand A. Elmkjær, Grøndals-
vænge Allé 62. Motorbåd "Anni I". 

Manufakturh. P. G. Wind, Blegdams
vej 78. Spidsgatter "Ekko". 
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> G. TRYKKERI 
T L F^AMAG E HAUANOSOADE 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

N Y E  B A D  M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  
Penta Sefoy 

samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

H U S K  S T O P U R E T  
t i l  hapsej ladsen 

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

»Klohhemageren« 
Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

KOM ET-MOTOR 3—4 HK MED ALT TILBEHØR Kr. 1400 
Kanoer - Robåde - Arer - Padler - Pagajer - Lystfartøjers udstyr. 

Tegning af forsikringer. - Køb og Salg. 

IV. I, MIISKOV A/S 
NY ADELGADE 4 - KØBENHAVN K. - CENTRAL 7196 

1 MEDDELELSE FR/t 
KASSEREREN i  

Årsregnskabet skal afsluttes nu. Der er 
en del restancer, som helst skulle være ord
net før revisionen og de kedelige lister over 
slettede medlemmer afleveres! 

Kontortiden i vinterhalvåret 1. oktober— 
i 1. april: 1. søndag i hver måned kl. 10—12 
i klubhuset, og hver fredag kl. 19—20,30 
Højdevej 39, 3., SU 5673, postkonto 56516 
— Husk at opgive medlems nr. ved alle 
indbetalinger. 

Foreningens kontingenter: 

A: kr. 10,00 pr. kvartal -F kr. 5,00 i april 
og oktober. 

B: kr. 5,00 pr . kvartal + kr. 5,00 i april 
og oktober. 

Dame B: kr. 5,00 pr. kvartal. 

Juniores: kr. 5,00 pr. kvartal. 

S. S. F.s 
BESTYRELSE 

Formand: E. Nilsson, Vestermarie Allé 51. 
KA 2502. 

Næstformand og sekretær: W. Tanggård 
Rasmussen, Grækenlandsvej 140. 

Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. 
SU 5653. 

Havneudvalget: O. Fiitterer, Middelgrunds-
vej 39. AM 8739 y. 

Magnus Madsen, Ostrigsgade 24. 

Klubhus og Festudvalg: H. Jensen, Witten
berggade 4. SU 7997 y. 

Juniorcvhef: A. May Jørgensen, Italiensvej 
76. AM 5568. 

Kapsejladschef: Alf Andersen, Ulvefods-
vej 2. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

GLARMESTER JES SCHULTZ 

W er mlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

W 
* I -

f 

A S S U R A N C E  ØBRO 7515 

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

JftafraUfo syMad/' 

HAR ALT 

TIL *mgm BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 

Privat adresse: Østrigsgade 17, 1. 

Skolechef: Harald Hansen, Telemarksg. 10. 

GRØNvMTZKE 
Assurance 

Kongans Nytorv 6 København K. 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y 

Udgiver: Sundby SejbKorening. 
Ansvarshavende redaktør: 
Sv. Aa. Rasmussen 

Lybækgade 31, st., SU. 3655 

Ekspedition: E. Nilsson, 
Vestermarie Alle 51, KA. 2502 

Tryk: Amager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 



D E C E M B E R  1 9 5 2  
11. ÅRGANG — NR. 12 

SiWS 

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  

M E D L E M  A F  D A N S K  I D R Æ T S F O R B U N D  O G  D A N S K  S E J L U N I O N  
J 

El JUL TIL SØS 

Er der tradition for, at dette blad i sit 
decembernummer skal bringe en jule
historie ? 

Og skal den i bekræftende fald være 
drivende sentimental, handle om nisser, 
risengrød og grantræer? Og skal den abso
lut ende med ordene: "Så først blev det 
jul for gamle Ane?" 

Selv en redaktør kan ikke med rimelig
hed forlange, man skal kunne komme i 
stemning til at producere den slags lang tid 
før jul, så jeg havde egentlig bestemt mig 
for en kortfattet beskrivelse af, hvorledes 
julen almindeligvis forløber i et almindeligt 
middelstandshjem med mand, kone og 3 a 4 
børn. 

De lange aftener, hvor hele huset flyder 
med ituklippet kulørt papir, og familien 
sidder samlet under hængelampen og laver 
julestads, så fingrene klistrer sammen, og 
man ikke tør sætte sig på en stol af frygt 

for, at også den skal være oversmurt med 
syndetikon. 

De hektiske dage lige før juleaften, hvor 
mor maser i køkkenet til langt ud på nat
ten, så hun selv ser mere opkogt ud end 
klejnerne, mens far vandrer rastløs om i 
gaderne i slud og blæst, fortvivlet vridende 
sine stakkels trætte hjerne for at finde på 
de sidste gaver, som både skal glæde mod
tageren og passe til fars slunkne penge
pung. 

Det vanskelige arbejde med at få træet 
til at stå fast i foden, stjernen i toppen til 
at sidde lige, og det øvrige pynt jævnt for
delt og så solidt ophængt, at det ikke falder 
af inden højtidsstunden. 

Osen af rødkål og gås, der fylder hele 
lejligheden, og så endelig det par timers 
roligt samvær, som alle de foregående dages 
slid, hovedbrud og andre genvordigheder 
har været indledningen til. 

Og så havde jeg tænkt at slutte af med 
en minutiøs beskrivelse af, hvorledes der 
ser ud næste morgen, hvor porcelæn, sølv
tøj, krukker, fade og pander uafvaskede 
tårner sig op overalt i køkkenet, gulvene 
flyder med flået indpakningspapir, og man 
for hvert skridt hører den knasende lyd, 
man kender så godt og som fremkommer, 
når man træder på de nøddeskaller, som 
ungerne omhyggeligt — som det er deres 
vane — har strøet ud over samtlige gulve. 

Men så bestemte jeg mig alligevel for at 
give en beskrivelse af en jul til søs, som 
jeg engang oplevede den. Selv om det ikke 
var under lystsejlads, så var det dog under 
sejlads, og en sejlklubs medlemmer rekrut
teres dog for en væsentlig del af tidligere 
erhvervssejlere, der ikke helt kan undvære 
lugten af søvand. 

Og så kan læseren jo, når han har tygget 
sig igennem min "Jul til søs", spekulere 
over, om han foretrækker den måde at fejre 
jul på frem for den med klister og nødde

skallerne. 

»mwt w . ni.; 

Så blev det vinter, sejleren er gået i 
land, men allerede nu er der uro i 
hans sind. Der er meget, som skal 
ændres inden næste sæson. Vinter
aftener bruger til at planlægge den 
Ud, der kommer. Selv om fartøjerne 
ser triste ud i deres vinterindpakning, 
ser sejleren dem for sig, en af de alt 
for få sommerdage vi havde, i blåt 
vand og let brise. 
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Vi havde losset en kullast i Freetown, 
Sierra Leone, og gik derfra om formiddagen 
den 20. december 1920 i ballast bound for 

Azorerne. 
Den gamle kasse, der havde begyndt sine 

vandringer over havene 30 år tidligere, rul
lede fælt allerede fra starten, og det fort
satte den med til langt ind i januar det 
følgende år. 

Hvordan det nu er, ved jeg ikke, men 
dengang var det skik, at skipperen fejrede 
juleaften sammen med sine officerer, og 
sådan ønskede vor flinke skipper det også, 
men han ville helst have os samlede på een 
gang, og det var jo ikke muligt, når vag
terne skulle passes, så derfor foreslog han, 
at vi udsatte festen og i stedet fejrede 
nytåret, da vi så ville ligge vel fortøjede 
i San Miguel. Følgelig slingrede vi videre 
mod Azorerne, som vi nåede op til den 30. 
hen mod middag. 

San Miguel har kun en lille havn, hvor 
der kun er plads til få skibe ad gangen, 
så vi måtte ankre på rheden. 

Det var et både smukt og ejendommeligt 
panorama, der udbredte sig for os. I bag
grunden hævede de mørke klippeøer sig 
op af havet, plettede med mange grønne 
nuancer, op ad fjeldsiden forsøgte den lille 
by at krybe, og uden for havnen halede 
fiskerne det ene store, sprængfyldte net 
sardiner efter det andet ind i deres små, 
åbne både. 

Lidt til højre for havnen stod en 8000 tons 

Kapsejladserne! 
ved SEJR BO 

Vor nye, udmærkede redaktør har i no

vember nr. af S.S.F. skrevet nogle betragt

ninger ang. mit forslag om fællessejladser-

ne, bl. a. mindes han, at der var misfor

nøjelse med, at S.S.F. fik for lille tilslut

ning fra andre klubber. 

Jeg kan slet ikke forstå ham her, det 

må man da se stort på, og var det da ikke 

udmærket, at vore egne sejlere var så 

mange, så vi fik en god dag ud af det, og 

de fleste af præmierne blev hos vore egne. 

Vi var dengang 30—40 både, som deltog 

i vor egen åbne kapsejlads, og der var 

mindst ligeså meget jættedyst, som til fæl-

lessejladserne nu, hvor der som regel kun 

melder sig ganske enkelte bade til fra S.S.F. 

Det er som regel kr. 15,00 i indskud og 

næsten ingen chance for præmie. 

Der var mange, som sejlede efter NL-

målet, og husk alle de dejlige spidsgattere, 

som deltog, se f. eks. Kastrup nu de senere 

amerikansk damper med agterskibet på 
tørt land, medens en ligeså stor damper fra 
samme rederi forsøgte at hale den fri. En 
mindre damper lagde sig for anker mellem 
vort skib og havnen en times tid efter vor 
ankomst. 

Hen mod aften fandt skipperen det ufor
svarligt at blive liggende, det friskede op, 
og holdebunden var ikke god, så vi lettede 
og dampede om på øens læside, hvor vi 
holdt den gående for langsom fart frem og 
tilbage, frem og tilbage, i tre døgn, mens 
stormen blæste af. 

Det var trivielt og irriterende, men det 
var klogt, for da vi kom tilbage til havnen, 
stod både den anden amerikaner og den 
mindre damper også med agterskibet på 
tørt land, parallelt med den første. 

Og i mellemtiden var vi gået ind i det 
nye år. 

Vi slap i havn, fik en kasse sølvpenge 
ombord, og 2 timer senere slingrede vi 
videre mod London. Der blev ikke nogen 
hyggelig aften hverken til jul eller nytår, 
men sådan er sømandens lod. 

Vagten drejer. Ingen spørger, om det er 
hverdag eller helligdag, jul eller nytår, og 
man skal være heldig, om man i trampfar
ten oplever at ligge i havn en helligdag 
bare tre gange om året. 

Ja .sådan gik altså den jul og den nytårs
aften. Vi måtte nøjes med at tænke os til 
en hyggelig jul, som den først antydede. 

Emeritus. 

år, de sejler flittigt til deres aftensejlads, 

ca. 10 spidsgattere foruden kutterne, men 

til fællessejladserne kommer de ikke; hvor

for? Ja, tænk selv! 

Enhver af kapsejlerne ma give mig ret 

i, at når der til en af sommerens store op

reklamerede fællessejladser kun anmelder 

sig 13 bade, til den store bane, fra S.S.F. 

(se program for 31. august 1952), så kan 

grunden kun være, at det ikke har det store 

flertals interesse, som før i tiden, da sej

lerne mødte op, når deres klub kaldte til 

åben kapsejlads, og så var der fest og liv 

over klubben, hvilket vi nu savner. 

Det kan da ikke passe, at sejlerne er så 

tilfredse med fællessejladserne, at de ikke 

ønsker at deltage, men gerne overlader 

S.S.F.s indskud og præmier til fremmede. 

Vor sommer er jo desværre så kort, og 

derfor ssynes jeg vi skal presse ud af den, 

hvad vi kan, og jeg ved, at mit forslag har 

mulighed for at give meget mere glæde af 

kapsejladserne, som mange sejlere gerne 

vil være med til, når der bare er levnet en 

lille chance. 

Vi må se at få lavet det om. 

S. S. I • og fællessejladsen 
ved C A R L  H I L L E R S  

Med stor interesse læste jtg red. arcikel 
om ovenstående emne, og vil give denne min 
fulde tilslutning. 

Vi havde dengang nøjagtig de samme 
Kvaler i Provinsen, som her i København. 
Når underskuddet dengang ikke blev så 
voldsomt, som det vil blive i dag, var grun
den, at for det første stiller man større for
dringer til en kapsejlads i dag, for det andet 
er priserne steget eventyrligt, for det tredie 
gik vi rundt og rent ud sagt tiggede penge 
og naturalier sammen hos byens borgere 
et meget ubehageligt job. En sådan frem 
gangsmåde er kun mulig i en mindre by, 
hvor alle kender alle. 

De fleste af os har sikkert i erindring, 
hvordan det gik sidste år, da det næsten 
var umuligt at formaa en af Provinsklub
berne til at arrangere den store Provins
kapsejlads, fordi de simpelthen ikke Kunne 
magte opgaven økonomisk. 

Længere nede i artiklen spørger red., om 
S.S.F. skal gå ind for at de store starter 
opdeles i klasser. 

Jeg vil hertil svare absolut ja! 

S.S.F. har så mange fortrinlige kapsejlere 
indenfor sine rækker, ikke mindst blandt 
klassesejlerne, og når de, til de store fælles-
sejladser, ikke når helt op i toppen, er det 
absolut ikke dygtighed de mangler, men 
hvor mange sejlere formår i dag at købe et 
nyt stel sejl, hvis det man lige har købt 
ikke står som det skal. Opdeler man bade
ne i klaasser vil alle have en fair chance, 
og dermed få det fulde udbytte af sejladsen. 

Vi har, siden klassebådene opstod, set 
den ene aldeles udmærkede klasse efter den 
anden gå alt kødets gang, og jeg tror, det 
vil gå de nuværende klasser på samme 
måde, hvis ikke vi i tide tager os i agt. 
Det er givet, at en sejler ikke påtager de 
med bygning til klasse forøgede udgifter og 
besvær, hvis han på forhånd ved, at han er 
distanceret af de få i toppen, som råder 
over den nødvendige økonomiske ballast og 
vi kan ikke komme udenom, at såvel til 
tur- som til kapsejlads vil en klassebåd, 
som er gennemprøvet, altid være at fore

trække. 

Det ville være interessant at høre kap
sejlernes mening, da det selvfølgelig først 
og fremmest er dem, der er interesseret. 
Red. har jo lovet at stille bladets spalter 
til disposition, og ellers er det et glimrende 
emne til studiekredsaftenerne efter nytår. 

Tak for optagelsen. 
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C sej lerdagen 1952 ) 
V DANSKE SEJLERES RIGSDAG^^ 

Lørdag den 22. november afholdt Dansk 
Sejlunion sit årlige repræsentantmøde i 
København. Til dette møde stiller repræsen
tanter fra unionens 75 klubber, 2—3 fra 
hver klub. 

Medlemmerne vil forstå, at det er en 
anseelig forsamling af dansk sejlsports 
ledere, der ved en sådan lejlighed er til
stede, der tales i alle vort lands skønne 
dialekter, man får respekt for provinsfolks 
klare og tydelige meninger om tingene, 
man opdager, at der er smarbejde, selv om 
der er langt fra Frederikshavn til Flens
borg. Fynske og jydske sejlere kunne på 
et stridspunkt mellem Hellerup og Køben
havns øvrige sejlklubber belære københav
nerne om samarbejdets værdi. 

Det er iøvrigt ikke mange sager, der ind
bringes for Sejlerdagen. Sejlerne bør be
læres om, at her er stedet, hvor store og 
gennemgribende ting i sejlsport må frem
føres, hvis det skal indføres. Sejlerne bør 
sende deres repræsentanter til mødet med 
bedre besked næste gang, det gode udvalg, 
der sidder på tinge, kunne let finde på at 
gå til køjs af mangel på arbejde. I år så 
man således folk fra hele landet samlet for 
at vælge 5 udvalgsmedlemmer, forkaste 
Hellerup Sejlklubs forsøg på at opnå repræ
sentation uden om K.S.U., høre formandens 
beretning og spise den gode frokost. Unio
nens formand, direktør S. Bøgelund-Jensen 
meddelte da også repræsentanterne, at ind
hold og værdi af Sejlerdagen stod i lige
fremt forhold til de forslag klubberne ind
bragte til behandling. 

Iøvrigt blev formandens beretning mødets 
tyngdepunkt. Som allerede bemærket, ind
ledede formanden beretningen med at efter
lyse flere forslag til behandling, for at 
mødet kunne få værdi. 

Sejlmagermester Hamre, Aalborg, en af 
dansk sejlsports store gamle, der var gået 
bort, omtaltes i en smuk mindetale. 

Året havde været præget af udtagelses-
sejladser til Olympiaden. Forventningerne 
til denne var måske skruet noget op på 
baggrund af sejladserne i England 1951. 
Formanden syntes dog ikke dansk sejlsport 
kunne være utilfreds, konkurrencen havde 
været fantastisk hård, sejlsportens indsats 
ved Elvstrøm havde glædet alle de danske 
olympiadedeltagere. 3 nye klubber er i år 
optaget i D.S.U., der herefter er tilsluttet 
af 75 klubber og 15,000 sejlere. 

Det nedsatte piratjolleudvalgs arbejde 
var afsluttet. Der var udarbejdet tegninger 

med dansk tekst i nær overensstemmelse 
med de oprindelige tegninger, de reviderede 
bestemmelser blev tilsendt klubberne. Der 
vil blive fortsat med kontrolmålinger. 

Der havde været afholdt instruktionskur
sus for dommere og officials, med deltagel
se af 50 klubber og 110 deltagere. 

D.S.U. protestskema skal gøres obligato
risk ved alle landsstævner. Brændselsolie 
var endnu rationeret, men der var håb om 
en snarlig frigivelse også til sejlsport. 

Danmarksmesterskab for piratjoller var 
afholdt i Vordingborg med 34 deltagere. 

Alle deltagere var anmeldt gennem de 
respektive klubbers bestyrelse, et arrange
ment man ville fortsætte med. 

D.S.U. havde modtaget 50 ansøgninger 
om benzinpenge. 300,900 kr. var fordelt 
efter disse ansøgninger. 

Den nye klubbåd havde fået større køl
vægt og kortere mast, fra næste sæson var 
der 7 klubbåde i Oresund. 

Folkebådenes antal var stadig stigende, 
der var anmeldt endnu 15 nybygninger, og 
fra næste sæson kunne man således ind
registrere nr. 185. 

Piratjollernes tilvækst var stor, her var 
nr. 400 til søsætning. 

Formanden oplyste, at handelsministeriet 
har nedsat et udvalg, der skal undersøge 
spørgsmålet om registrering af danske 
fartøjer, han indskærpede i denne forbindel
se fartøjsejerne at anmelde ejerskifte til 
skibsregistreringskontoret for at undgå 
razziaer og bøder. 

Regnskabet blev herefter forelagt og 
godkendt, vi skal til vore medlemmers ori
entering bringe et par tal. Indtægter og 
udgifter balancerer med ca. 28,000 kr. 
Fonden for deltagelse i olympiadesejladser 
udgør pr. 1. oktober 1952 ca. 6000 kr. — 
Aktiverne udgør pr. 1. oktober 1952 ca. 
14,000 kr. — D.S.U.s kasserer er iøvrigt en 
af de kendte brødre Berntsen fra drage
sejlernes rækker. 

Næste punkt på dagsordenen var fastsæt
telse af årets kapsejladser. For københavn
ske sejlklubber, der igennem nogle år har 
afholdt deres 3 fællessejladser, giver dette 
punkt ikke anledning til store diskussioner. 
Provinsklubber følger dette punkt med stor 
interesse, tænk på hvad det betyder, når 
naboklubber som Kolding, Fredericia, As
sens og flere ikke får spredt deres hoved
sejladser, derfor bytter man søndage og 
forhandler, og D.S.U.s forman, direktør S. 
Bøgelund-Jensen, der som bekendt samtidig 

er formand for K.D.Y., hjælper med megen 
venlighed klubberne til rette, man kan ikke 
beskylde ham for at tage hensyn til K.D.Y.s 
egen øresundsuge. 

Der vil senere fremkomme en udførlig 
kapsejladskalender, her skal derfor blot 
nævnes et par foreløbige datoer af inter
esse: 

6. juni: Fællessejlads til Malmø. 

13.—14. juni: 24 timerssejlads. 

19.—21. juni: K.D.Y.s øresundsuge. 

14.—16. juli: Danmarksmesterskab i 
piratjoller ved Præstø i forbindelse med 
byens 500 års jubilæum. 

16. juli: "The Staw Race", en havkapsej
lads på 235 sømil med start fra Skagen. 

Formanden oplyste, at Danmark i år står 
for dette arrangement og mente flere burde 
deltage her. 

22.—26. juli afholdes endvidere Dansk 
Sejlunions landsstævne ved Svendborg. — 
Stævnet bliver samtidig et jubilæumsstæv-
ne, idet det nu er 40 år siden Sejlerdagen 
blev stiftet. 

Den 2. august skal alle vore folkebåde til 
stævne i Rungsted og den 8.—9. august af
holder Københavns Sejlunion distancesej
lads. 16. august kommer Sundby medlem
mernes store udflugt til fællessejladsen ved 
Dragør. 30. august afholdes fællessejlads 
ved Skovshoved. 6. september sejles K.S.U.s 
Hveen rundt og den 12.—13. september er 
der Københavns mesterskab i joller samt 
24 timers sejlads. 

Denne oversigt, i forbindelse med alt 
hvad der senere kommer til, viser, at der 
er sørget rigeligt for sejlernes tid i den 
kommende sæson. 

Marinens kapsejladsudvalg, som også var 
repræsenteret, meddelte forsamlingen, at 
man stadig kunne få et marinefartøj til 
disposition som dommerskib, men det vil i 
fremtiden blive små lokale enheder, da 
større enheder nu var optaget til andet for

mål. 

Marinens repræsentant bad danske sej
lere om altid at meddele klub eller familie, 
hvor de sejlede hen, og hvor de eventuelt 
var gået i havn i dårligt vejr. Sundalarmen 
havde flere gange været startet på besvær
lige og kostbare eftersøgninger på lystfar
tøjer ,som lå i en eller anden havn. 

Forretningsudvalget bebudede udgivelsen 
af en sejlerhåndbog i anledning af D.S.U.s 

40 års jubilæum. 
Hellerup Sejlklub, der ikke er medlem af 

K.S.U., og som sådan har svært ved at få 
valgt et medlem til forretningsudvalget, 
havde på flere udenforstående klubbers 
vegne indsendt forslag om udvidelse af for
retningsudvalget med 1 medlem, valgt af 
Storkøbenhavns klubber uden for K.S.U. 
Ved den lejlighed blev oplyst, at jyderne 
vælger 1 repræsentant for 1270 medlemmer, 
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fynboerne bruger 1750 pr. repræsentant, 
øerne 1600 og København 2050 medlemmer 
pr. repræsentant. 

Forslaget blev forkastet, 3319 stemte ja, 

8857 nej. 
Under debatten før afstemningen mærke

de man en vis morskab fra Provinsen over 
københavnernes mangel på at arbejde sam
men. Hvidovre Sejlklub regnede sig som 
provinsklub, det var da noget nyt. Forman
den for K.S.U., grosserer Axel Olsen, havde 
inviteret og var stadig rede til samarbejde, 
men som formanden for "Amatørerne" ud
trykte: når disse klubber ikke var med, 
når andre københavnske klubber kom sam
men, så var der jo ingen som lærte dem at 
kende ,og så blev man ikke valgt. løvrigt 
var alle valg til forretningsudvalget gen
valg. Sundby Sejl-Forenings formand er 
valgt som suppleant til dette udvalg. 

Provinsen bad D.S.U. medvirke til, at 
juniorbåde, der startes i klubbernes navn, 
kan tilmeldes uden at betale startpenge. 

Isefjordsklubberne anmodede om indfø
relse af landspræmier, for eks. et bestik, 
som man fik i præmie overalt. 

Der blev endelig anket over den tvungne 
festpåklædning ved landsstævnerne. For
manden oplyste, at påklædningen var givet 
fri, men at man holdt på festdragt, fordi 
det fra gammel tid var sejladser man gerne 
ville gøre mere festlig end normalt. 

Mødet havde varet fra kl. 10 til 16 før 
apoteker Niels Benzon, som stadig er med, 
kunne afslutte med en tak til forretnings
udvalget for årets arbejde. Ked. 

I Danske sejleres j 

C håndbog ~^j 
I anledning af Dansk Sejl Unions jubi

læum næste år udgiver unionen en håndbog 

om alt vedrørende sejlsport. 

Bogen, der udarbejdes under medvirken 

af alle klubberne indenfor unionen, vil blive 

så indholdsrig, at det faktisk vil blive umu

ligt i fremtiden at sejle uden at have den 

ombord. Pladsen tillader ikke, at vi denne 

gang remser alt det op den skal indeholde, 

men f. eks. skal nævnes, at havnelodsen, 

som vi alle sejler rundt med, slet ikke kan 

være med. Sejlunionens bog, der udarbejdes 

af lokalkendte folk, vil give besked om alt 

det, vi gerne vil vide, når vi anløber en 

havn. Ferskvand, WC, købmand, barber, 

fornøjelser, seværdigheder osv. osv. 

Dette er som omtalt kun et lille eksempel 

på alt det, vi kan få oplysning om i sejler-

håndbogen, vi skal senere vende tilbage til 

sagen. Red. 

r- på land 
V af ROLLO ) 

Der er noget vist bedrøveligt ved at stå 
en grå, sur novemberdag og se "Mads" og 
hans hjælpere trække en båd på land, sætte 
den på et par klodser og stive den af med 
et par bukke: "Så, kammerat, nu kan du 
stå der og "blomstre" til solen igen kommer 
højere på himlen —." 

Tja, — hvad vil man egentlig med en 
båd ? Der er tolv søndage i sæsonen, hvoraf 
det regner de otte og blæser forbandet koldt 
de fire, — tilbage bliver så en enkelt lun 
sommeraften, hvor man enten ikke har tid 
til at sejle, eller kommer til at ligge og 
drive for vindstille og med motorstop lige 
uden for bøjerne. 

Og så er der ferien. — 
Ja, så er der ferien. Hvor man ejer alle 

døgnets timer og kan være så rystende, 
revnende, flintrende, splintrende ligeglad 
med, hvornår det er jul. Sommeren i år 
faldt vist på en onsdag, — da lå vi i Fejø 
havn og holdt redningsøvelse med veste og 
krans og alt muligt andet flydende, indtil 
havnefogeden kom og jagede os op, fordi 
rutebåden fra Bandholm havde tudet uden 
for og var på vej ind gennem renden. 

Men så løb vi ud forbi den sorte tønde og 
fortsatte vor leg der ude, medens mågerne, 
fulde af skam og blusel over vor umoralske 
nøgenhed, stak hovederne ned under vandet. 

Det var nu for resten også dejligt vejr, 
medens vi lå i Vordingborg. Det var så 
varmt, at vi købte et par store stråhatte 
og klædte os ud som idioter, inden vi lod 
"Pasat'en" trække os over Smålandshavet. 
Badebukser, halstørklæde, solbriller og 
stråhat, — til gengæld var vi over otte 
timer om turen i modsat retning, fra Fejø 

til Vordingborg, med alt det tøj på, vi over
hovedet kunne finde i båden. Og regnfrakke 
og sydvest. 

Fiskerne spurgte, hvad vi havde bestilt 
derude i al den tid, og vi kunne jo kun 
svare, at vi havde "slået igen". Havde 
havde hamret næsen ind i en halv million 
hårde søer og ødelagt deres smukke facon, 
sprængt dem til dråber og støv. 

En aften havde vi to graders varme i 
kahytten, inden vi fik fyret op på primus 
og tændt lampen, — så røg temperaturen 
en snes grader i vejret, og vi lå i vore dej
lige, vaarme køjer og læste, medens radioen 
spillede, og syntes vi havde det pragtfuldt. 

Vi havde en herlig tur ind gennem Sax
købing fjord. Den kan ikke beskrives, den 
må simpelthen opleves, — vi oplevede et 
optrækkende uvejr med styrtregn og blæst, 
og søgte ind til Askø, hvad vi aldrig kom 
til at fortryde, — vi så havet ligge som 
flydende ild, som smeltet tin, som en ende
løs grå flade, som en række djævleblændt 
høje, mørke søer, der væltede sig imod os 
og over os, — vi så himlen farvet grøngul 
af den nedadgående sols sidste stråler, vi 
så solen stige op over et roligt hav, så for
blæste vattotter jage hen over himlen, så 
tunge, blålilla regnskyer vælte sig frem og 
skjule himmelblået fuldstændig, — men vi 
så også solen hænge deroppe på en skyfri, 
azurblå himmelhvælving, medens vi kluk
kede hen over havet for en svag brise. 

Vi mødte mennesker, vi aldrig ville have 
mødt, hvis ikke, vi havde været sejlende, 
vi så ting, man ikke får at se, undtagen 
man kommer derude fra, hvor himmel og 
hav mødes, vi oplevede verden, som man 
kun kan opleve den i en båd . 

Nu ligger "skivet" under sin våde pre
senning og ser så forbandet trist og me
ningsløst ud, at man har lyst til at skille 
sig af med det. Men samtidig er man i 
fuld gang med at planlægge næste års som
mertogt. Der er jo steder nok, man ikke har 
været, og mange steder, man kunne lidt at 
komme igen, for dage på havet er aldrig 
ens. Den ene er altid forskellig fra den for
rige, og den næste bliver igen helt ander

ledes. 
Og så er der det med en båd, at den går 

een i blodet, bliver en besættelse. Man kan 
simpelthen ikke undvære at gå og rode med 
den om foråret, ligge derude i ensomheden 
og kun have sig selv og sit grej at stole på, 
eller komme sjaskende ind i en havn med 
våde sejl og selv gennemblødt til skindet. 

Nu kan vi snart holde solhvervsfest, — 
eller jul, som jo nogen af os gør, — og så 
begynder vi så småt at gå og fortælle hin
anden, at man godt kan mærke, at dagen 
har taget til, — selv om det kun er et 
halvt minut. Og så begynder vi også at 
løfte lidt i presenningen og få kriblen i 
fingrene efter at rive den af og tage fat. 
— og en dag, solen rigtigt skinner, kommer 
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der en mand og tager højtideligt hatten af: 
"Undskyld, er det den båd, der er til salgs?" 

"Nej, — gu' er det ej," svarer man 
skrækslagen. "Den har aldrig været til 
salg, og den bliver det heller aldrig." 

iihii eu «in i 
Vi fik et nyt dyrt sporlegeme indrettet, 

det hed sig, at når først dette arrangement 
var ført ud i livet, så blev vi fri for de 
lange rækker, der var afhængig af hinan
den, når foråret kom. Det var meningen, 
at der stod 3 til 5 fartøjer i en række, 
således skulle det være muligt at komme i 
vandet til rimelig tid. Men hvad er menin
gen ? Vor fotograf var nede for at tage et 
par vinterbilleder, og så afslører billedet, 
at der er stillet fartøjer så nær sporet, at 
det er umuligt for bagvel stående rækker 
at komme forbi, når foråret kommer. 

--W --W 

% .» 
Resultatet er, i dag spærrer et forkert 

opstillet fartøj for hundredevis i bagved
stående rækker. Før det nye arrangement 
blev taget i brug, kunne en forsinket sejler 
da kun stoppe for 8—10 både. 

Vi har forelagt bestyrelsen spørgsmålet, 
man erkender, at pladsmand Madsen iiar 
misforstået planen, og vil selvfølgelig 
straks gøre skridt til at få flyttet de far
tøjer, som står i vejen, og forhindre gen
tagelser. Red. 

m- o o 
SØnDflG D. 25. JRflUflR KL. 16 

Foreningen indbyder alle medlemmer med 
familie til en billig søndageftermiddag. I 
erkendelse af, at det er svært at samle 
medlemmer til fest i disse dyrtider, har 
festudvalget fundet på at lave en films
aften. Til dette formal har man lejet aulaen 
i Østrigsgade. Programmet var ikke fast
lagt ved redaktionens slutning, men planer
ne er at leje en af de p. t. populære rejse
film og dertil vise et par sejlerfilm. Fest
udvalget lover i alle tilfælde en hyggelig 
søndageftermiddag — og så bliver det bil
ligt — 1 kr. pr. billet. — Reserver plads i 
tide, når billetsalget begynder i næste må
ned, der er desværre kun plads til halv
delen af medlemmerne. 

M  n 
ved S. Å. Larsen. 

Folkebådsklubben afholdt generalforsam
ling lørdag den 22. november 1952 i Sejl
klubben "Sundet"s klubhus. 

Formanden, Palle Maag, aflagde beret
ning, omtalte forhandlingerne med de 
svenske folkebadsklubber og ændringerne 
angående folkebåden, som blev vedtaget på 
Skandinavisk Sejlerforbunds møde. Folke-
bådsstævnet var blevet flyttet til Rungsted 
i år, og Helsingør havde stillet sig velvillig 
til dette og stillet Folkebådspokalen til 
rådighed. 

Kassereren, Sv. Larsen, Sundby, forelag
de regnskabet, som godkendtes med en 
balance på kr. 1267,01 samt en kassebehold
ning pr. 31. marts 1952 på kr. 116,27; end
videre oplyste han, at der pr. dato var en 
kassebeholdning på kr. 604,00. 

Under "Forslag" blev vedtaget en folke-
bådsstander, tegnet af bestyrelsesmedlem 
Gabriel Jensen, K.A.S.: En hvid folkebåd på 

blå bund. Endvidere vedtoges et forslag fra 
bestyrelsen vedrørende et ensartet folke-
bådsmønster til præmier overalt i landet. 
Det pålagdes bestyrelsen at henvende sig 
til Dansk Sejl Union angående nedsættelse 
af startpenge for folkebåde til kr. 10,00, 
samt at præmierne stod i forhold til de ind
betalte startpenge for folkebåde. 

Under "Valg" genvalgtes formanden, P. 
Maag, København, sekretær K. S. Pedersen, 
Roskilde, og B. W. Hansen, Horsens. Ny
valgt blev Schwanenfliigel, Rungsted. 

Under "Eventuelt" omtalte Kaj Hansen, 
Frem, tonen ved kapsejladserne og følte sig 
som sommerens storforbryder på kapsej
ladsbanen efter de gloser, han var blevet 
overdænget med. 

Kassereren oplyste, at der var meningen 
at forære hver bådejer en stander ved ind
betaling af kontingent 1. april 1953. 

Til slut udbragtes et leve for klubben. 

PÅ LANGTUR 
T I L  D E N  S V E N S K E  S K Æ R G Å R D  

med Karl Hillers 

og 45 m2 spidsgatteren »Holliday« 

Vi fortsætter vor sejltur med Hillers, i sidste nr. nåede vi på 3 dage at 
sejle Limfjorden ud, besøge Læsø og anløbe Langedrag lystbådehavn i 
Sverrig. — Denne Gang hører vi om hans oplevelser her. 

Vi går i land 

og telegraferer til familien, og på vejen 
møder vi tolderen der ledsager Karen og 
Carl om bord for at visitere. Da Aage og 
Erik kommer tilbage, er der vild opstan
delse. Tolderen har set alle vore papirer, 
fået en kgl. dansk påskebryg og dito bitter, 
men trods det vil han se vore sidste kvitte
ringer som medlemmer af Dansk Sejlklub, 
men hvem har sådanne med om bord! Vi 
viser ham på kortet, hvor Thisted er, og han 
udbryder: "Det var en jægla lang rejse!" 
Efterhånden tør han op, og vi diskuterer, 
hvad landsmænd de fremmede orlogsmænd, 
vi så forleden nat i Kattegat, kunne være, 
hvortil Aage bemærker, at det sikkert er 
tyskere. Da bryder svenskeren ud i lys lue: 
"Ta mig faen de jågler, der sejler rundt i 
vore farvande, som de var husvante", og 
han fortæller os om tyske lystfartøjer, der 
havde vist ham meget bedre kort over 

skærgården end de svenske. Endelig efter 
adskillige: "Tacker så mycket!", forlader 
tolderen os, og vi går i gang med middagen. 

Efter opvasken går vi, trods regnvejr, 
' langs havnen, der rummer ca. 400 lystfar
tøjer, store og små, gamle og nye, men et 
kendetegner dem alle: De er så skinnende 
velholdte som vi aldrig før har set det. Vi 
går imidlertid tidligt til køjs. 

Onsdag den 20. juni. 

Bar. 753, vind S. Kl. 8 tørner vi ud og 
sætter flaget, men da det øsregner, trækker 
vi presenningen over bommen, så vi både 
har kahytten og det store cokpit til vor 
rådighed. Det var meningen, at dagen skul
le tilbringes i Gøteborg, men først efter 
frokost kl. 12 forlader vi "Holiday", da det 
øsregnede hele formiddagen. Vi tager spor
vognen, som i løbet af en halv time bringer 
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os til Jårntorget i Gøteborgs Centrum. 
Først besøger vi banken, dernæst barberen 
(rakeren) og traver rundt i byen hele 
eftermiddagen. I et rejsebureau køber vi 
billetter til Trollhåttan, tog op og skib ned. 
Senere supplerer vi vor kortsamling med et 
fortrinligt skærgårdskort. Men efterhånden 
melder sulten sig, og efter et kort skibsråd 
bestemmes dinéren til koteletter med ge
myse. Grøntåffåren finder vi hurtigt, men 
kødåffåren kan vi ikke finde. Vi spørger os 
for og erfarer at alle kødforretninger er 
samlede i én slagtehal i den eller den gade, 
vi er kommet et stykke forbi, men Aages 
fine, sultne næse påstår, at den har lugtet 
kød, og snart står vi over for alt i denne 
branche, idet vi går gennem en mægtig 
kødhal, hvor alt, hvad livet begærer, er til 
stede, og koteletterne skifter ejer. Vi tager 
igen sporvognen, da det øsregner, og vi 
glæder os til "Holiday"s kahyt oven på al 
den traven i land. 

Efter den glimrende svenske kotelet 
smutter vi mellem bygerne op i klipperne, 
som vi beslutter os at ofre mere tid på, 
når vejret bedrer sig. 

Torsdag den 21. juni. 

Kl. 7V2 tørnes ud. Vi skal jo med toget til 
Trollhåttan kl. 9, og tager derfor morgen
kaffen (den var svensk, pu-ha) i en fart, 
og starter med sporvognen til Centralbane
gården. Toget kører opad og opad, forbi 
klipper ,huse, gårde og skove, igennem et 
landskab, som er os fuldstændig fremmed 
og derfor særlig interessant. Efter ca. 1 
times kørsel er vi ved Trollhåttan og spad
serer op til faldene. De nye, mægtige sluse
værker og krafstationen var meget impone
rende, men det smukkeste var dog det gam
le fald ,hvor naturen var enerådende. — 
Damperen, der skulle bringe os gennem 5 
sluser til Gøteborg, er imidlertid over en 
time forsinket, så vi benytter ventetiden 
til at bese byen og fryse med anstand på 
bryggen, og da den endelig ankommer, er 
vi så uheldige at komme om bord uden for 
spisetiden, så det var kun med nød og 
næppe, at vi ved hjælp af knækbrød fik 
stillet vor slut. 

Turen ned gennem Gøtakanal var over 
al måde pragtfuld, selv om vore gode dan
ske maver var misfornøjede, (De kender 
sikkert ikke en langturssejlers appetit), 
var vore øjne det absolut ikke. Først kl. 8 
ankommer vi til Gøteborg, men må i spor
vogn køre fra øst til vest, hvilket tager ca. 
1 time, så det kan nok være, vi fik en 
ordentlig grovskafning, da vi kom om bord, 
og så på hovederne i køjen. Ih, hvor var 
vi trætte! 

Fredag den 22. juni. 

Da vi vågner, plasker regnen på dækket, 
og en planlagt tur i klipperne må foreløbig 

opgives. Efter kaffen trækker vi i olietøjet 
og besøger det nærmeste bådeværft, hvor 
vi ved ejerens hjælp beser de mange smuk
ke nybygninger. Han har nu drage nr. 15 
klar til at gå i vandet i år, og mage til 
arbejde og materiel ser man desværre 
aldrig i Danmark, og da prisen tillige er 
billigere end vor, forstår vi bedre, at ad
skillige danske sejlere før tolden fik bygget 
i Gøteborg. Fredag eftermiddag bliver til
bragt med små landture mellem klipperne 
i bygevejr og siesta om bord. Om aftenen 
går vi til dans i yachtpavillonen til et for
øvrigt glimrende orkester. 

Lørdag den 23. juni. 

Vinden nord, ca. 4 m. Bar. 758. Vi havde 
besluttet at sejle, men da der er stor travl
hed på havnen med klargøring af fartøjer 
etc., får vi at vide, at det er midsommer
dagen, hvor enhver Gøteborgsejler med re
spekt for sig selv sejler ud til sin sommer
residens i skærgården. Vi benytter formid
dagen til en lang spadseretur ud til et 
yachtværft, gennem skoven over en bro til 
Saltholmen, hvor der selvfølgelig også er en 
lystbådehavn, og tilmed en vidunderlig ud
sigt over skærgården fra en klippe i Salt
holm park. Om eftermiddagen går vi i land 
og ser på majstangen, som er rejst på en 
stor, åben plads, omkranset af træer; om 
denne fejres svenskernes midsommerfest i 
lighed med vort Set. Hans-aften. Festen 
begynder imidlertid først kl. 5, og vi benyt
ter ventetiden til at bese G.K.S.s lokaler. 
Det første, vi lægger mærke til, er en snild 
indretning, bestående af et lille apparat, 
hvor man ved at trykke på en knap straks 
kan aflæse vindretningen. Ligeledes var der 
under de talrige småbordes glasplader ind
lagt søkort over hver sin del af skærgården, 
en god idé, praktisk og fikst. I et tilstøden
de lokale fandt vi i model de forskellige 
kapsejladsbaner afsat. Dog dykker vi hur
tigt ned i de dejlige stole i biblioteket, og 
alt sejlsportsliteraturen optager os i den 
grad, så vi først opdager, at festen er i 
fuld gang, da vi hører musikken. Vi skyn
der os til festpladsen og lejrer os på en 
skråning. I midten af pladsen er anbragt 
en høj mast med en tværstang, pyntet med 
guirlander og blomster, under denne står 
orkestret. Det var interessant at se børn 
som voksne, iklædt nationaldragter og med 
en fordanser i spidsen, træde dansen om 
majstangen. — Vi går imidlertid tidligt om 
bord, da havlængslen kommer op i os. 

På grund af overvældende stof og 

heraf følgende pladsmangel, må vi 

desværre lade Hillers og hans flinke 

besætning blive ombord, til næste 

nr. udkommer. 

(Fortsættes næste nr.) 

MYT F o r e n i n g s  
På sidst afholdte bestyrelsesmøde blev 

besluttet at søge arbejdet på det nye motor-
reparationsskur begyndt den 15. december. 

/ / / / 

Pr. 1. december ligger mange fartøjer 
endnu i vor havn. Pladsmanden, som har 
arrangeret mandskab, venter på, at ejerne 
skal beslutte sig til at komme på det tørre. 
Det er et spørgssmål, om man i det lange 
løb kan opretholde den nuværende ordning 
uden ekstra udgift for de medlemmer, som 
først vil på land ind under jul. Således som 
det går nu, er det alle medlemmerne, som 
må betale for de fartøjer, som sent på 
sæsonen vil på land, derigennem at plads
manden først efter jul kan blive færdig 
med dette job og begynde arbejdet hos for
eningen for den løn, vi hver måned må 
betale ham. / / / / 

Udgravningen i nordre havn er nu i gang. 
Vi erindrer endnu engang om fortøjninger
ne. Der begyndes denne gang langs midter
broen i nordre side. 

/ / / / 

Udvalget, der skal bearbejde vore nye 
regler for juniorsejladsen, består af for
manden, juniorchefen, Tangård Rasmussen 
og Th. Sparre. 

Nu må vi håbe på, at man, udfra de er
faringer vi har indhøstet, kommer til et 
godt resultat. / / / / 

Havneudvalget beder os om at henlede 
medlemmernes opmærksomhed på efter
ladte fortøjninger på broerne. De skulle 
gerne være væk før forårstjæringen, og så 
kan de lige så godt bjerges nu, det er bedst 
for tovværket. / / / / 

Det er på tide at få bunden skuret! Kap
sejladschefen melder, at aftensejladserne, 
som næste år afholdes onsdag, begynder 
den 20. maj. S.S.F.s lukkede søndagssejlad-
ser afholdes søndagene den 1. juni og 9. 
august. Det er på tide at komme i trim. 

/ / / / 

Fartøjsejere, der er stationeret langs 
landkajerne, har i sommerens løb "glemt" 
forskellige ting i land ved deres plads. — 
Havneudvalget vil være glade for, at de 
pågældende nu, hvor der er så godt tid, 
ville rydde deres sommerplads. 

/ / / / 

De første prøver til foreningens helt store 
fest, den årlige revy, begynder den første 
onsdag i det nye år. 

/ / / / 

Medlemmer, der af en eller anden grund 
vil overvintre i vandet, bør studere lovene 
— § 6 siger noget om dette forhold. 
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Det var vist på den sommerferietur, hvor 
Theodor og Harald en varm dag fik lokket 
mig afsted med 12 tomme flasker, der var 
flere kilometer til den nærmeste købmand, 
vejen tilbage var lang og øllet tungt. 

Vi gik og lurede pa hinanden, da først 
een havde udtalt ideen, var vi andre enige 
om, at han havde hugget den fra os. Baga
gen blev i alle tilfælde lettet, da vi havde 
drukket øllet, men jeg kom tilbage til 
"Marianne" med 12 tomme flasker igen, — 
men det var nu om en præmieuddeling, jeg 

skulle fortælle denne gang. 

Vi havde ligget indeblæst i Haderslev i 
4 dage. Nu var vi på vej mod Fåborg. — 
"Bente" skulle besøge familie, "Svend" og 
"Marianne" ville ikke med, fordi der altid 
er tjæret bolværk eller andet vrøvl med 
Fåborg havn. Theodor og jeg ville så se, 
hvorledes der så ud i "Dyrborg", hvorefter 
vi havde bestemt at mødes i Fåborg nogle 

dage senere. 

Efter en herlig sejlads syd om Fyn og ind 
mellem Ærø og Bjørnø til "Dyrborg" ret 
tværs. Dyrborg ligger som bekendt til bag
borg for Fåborg, når man kommer oppe fra 
Svendborg. Ved anduvning af havnen var 
der den sædvanlige spænding ombord, når 
en lille plads anløbes første gang. Var der 
vand nok? Var der plads? Og alt det vi 
kender, når besætningen i sidste øjeblik 
kommer med indvendinger og vil snakke 

med. 

Der er masser af plads i den havn og 
vand nok, ja selv på havnetoilettet, rindende 
vand som hjemme i de høje huse. Fiskerne 
på den plads har den skik, at de rydder 
hele den ene kaj for lystsejlere i sæsonen. 
Det virker velgørende at mærke man er 
ventet og velkommen. Det er ellers ikke de 
allerbedste erfaringer man har, efter en tur 
rundt om Sjælland og nord om Fyn. Jeg 
spekulerer på, om det er fiskernes dårlige 
indtægter, som de senere år får dem til at 
optræde så uvenlige, ofte fjendtlige over for 

lystsejlere, andre erhvervs udøvere kan da 
godt se med venlighed på en amatør, der 
leger i deres fag i sin fritid. 

Men i Dyrborg er altså alting godt. Jeg 
kan anbefale pladsen, idyl med grønne træ
er ud over havnepladsen, herlig badestrand, 
små hvide søde bindingsværkshuse, en hel 
pøs rejer for 3 kr., ølmanden har åbent hele 
søndagen, der er kun 2 feriegæster i byen. 
Hver aften kommer vilde svanepar ind i 
havnen og præsenterer stolt en uanstændig 

stor børneflok, som man allernådigst kan 
få lov til at fotografere, når man ofrer et 
franskbrød. 

Her i dette herlige ferieland var altså 
Theodor og jeg havnet, medens Harald sej
lede videre med uro og bekymring, Theodor 
opbevarede vor fælles romflaske. Efter en 
kort tur i land fik vi at vide, at der skulle 
være kapsejlads, og alle de mange flag 
langs havnen ikke var til ære for os, som 
jeg havde forklaret Theodor, men fordi der 

skulle være fest. 

Sådan en sejlads pa denne plads adskilte 
sig ikke så meget fra hvad vi kender i 
S.S.F. .dystløb for motorbåde; men der er 
mere fest over arrangementet, alene hvad 
der bæres ombord af øl og mad er impone
rende. På havnen holdes de kendte diskus
sioner om chancer og vejr. Her er heste
kraft og brændstof dog det afgørende, 
gamle fiskere i forsamlingen snakker med 
om den gang dysten afgjordes med barkede 

sejl. 

Selve sejladsen så vi lige så lidt til som 
andre landkrabber, idet banen lå langt til 
søs, men vi oplevede nogle hektiske støjende 
minutter, hvor motorstop og for mange 
øller hos nogle deltagere gav anledning til, 
at vi lærte flere nye kraftudtryk, som 

tapet. 3. løb 1. præmie: 1 sæk tørv og for 
6 kr. kørsel hos lillebilvognmand Jensen, 
2. præmie: 1 maleri i guldramme og en 
dunk gulvlak. Ja, sådan blev man ved, der 
var præmier til alle. Theodor og jeg var lige 
ved at få præmie også, idet nogle af de 
gode middagsgæster fik øje på os og syntes, 
det var så flovt vi stod der og fik ingen 

ting. 

Omsider fik da præmieuddelingen ende, 
og ballet kunne begynde, vi måtte desværre 
tilbage til havnen. "Svend "og "Marianne" 
skulle gøres klar til afgang næste morgen, 
nye eventyr og indtryk ventede på os på 
andre pladser, men herom en anden gang. 

kunne bruges til vor egen motor, når den 
næste gang svigtede. 

Efter sejladsen rykkede hele byen ind på 
kroen til en grundig fællesspisning, jeg 
tror Theodor og jeg imedens undersøgte, 
hvad der ville ske, hvis det blæste op, så 
fartøjerne smed til, og proppen så var gået 
af den fælles romflaske. — 

Efter den store fællesspisning var der 
præmieuddeling, og da vi var færdige med 
vore føromtalte undersøgelser, måtte vi 
selvfølgelig op og overvære det med. 

I den følgende time fik vi så lejlighed til 
at lære en masse nyt om kapsejladspræ
mier. De københavnske sejlklubber er nogle 
idéforladte folk, når det gælder at vælge 
præmier, kender I det: 1. pr. 1. løb: 1 aske
bæger, 1. pr. 2. løb: 1 glasbakke, bestandig 
det samme. 

Næ !kom til Dyrborg, de har ideer. 1. løb 
1. præmie: 1 sæk tørv og et par træsko, 
2. præmie: 1 bundt twist til bødning af garn 
og 6 ruller tapet. 2. løb 1. præmie: 1 lag
kage og en dunk lak, 2. præmie: 6 ruller 
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SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

N Y E  B A D  M O T O R E R  

A l b i n  S o l o  M a r s t a l  

Pcnta Soby 
samt lager af brugte motorer, skrue
aksler, propeller alle størrelser sælges 
OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25 

SUNDBY 6768 

I I I I S K  S T O P U R E T  

t i l  h a p s e j l u d s e n  

STARTKUGLEN er forsvundet. 

KLOKKEMAGEREN har det til den 
rigtige pris. 

Alt i ure og optik. 

» K l o h h e m a g e r e n «  

Amagerbrogade 101 Amager 2719 u. 

S T Ø T  V O R E  

A N N O N C Ø R E R  

D E  S T Ø T T E R  O S !  

Ras 
Køber gammel Jern - Metal - Klude 

Flasker og Aviser. 

Amg. 6313 
P. RASMUSSEN - HESSENSGADE 25 

Medlem af S.S.F. 

Nye medlemmer 

i SuutdAy, Se^fwewMfy 

Ifølge lovenes paragraf 3: nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne numre af S. S. F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

A k t i v e  :  

Elektrosvejser Harry Petersen, 

Derbyvej 23. Mb. "Elvi". 

H. C. Hansen, Ungarnsg. 58. U. fartøj, 

stud. polyt. Mogens C. Olesen, 

Ved Linden 6. 

P a s s i v e  B  :  

Repræsentant Jørgen Gudmand, 

Svanevænget 2. 5 m "Basse". 

Repræsentant Erik W. Larsen, 

Vennemindevej 38. Mb. "Kruk". 

Assistent John Meyer, 

Tornebuskegade 1. Kragej. "Nips". 

Assistent W. Schjultz, 

Valmuevej 11. Mb "Erica". 

\ S. S, F.s 
\ BESTYRELSE 

Bestyrelsen har ingen adresser i juletiden. 

"De skal ogsså vide det er jul!" 

Sf fif"***, 

Men de beder os sammen med 

medlemsbladet sende en julehilsen 

til alle medlemmerne. 

S E J L U N I O N E N S  

H Å N D B O G  

udkommer juni 1953 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

G L A R M E S T E R  J E S  S C H U L T Z  

Wermlandsgade 82 — Amager 7099 
t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

CENTRAL 14575 - LØGSTØRGADE 9 

Wl&fyauiA, „MacU 
r/ 

HAR ALT 

TIL 

BÅDEN 

M A L E R U D S A L G E T  
HAVNEPLADSEN — SU. 8770 
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