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Ved årsskiftet plejer man jo at standse op et øjeblik og se tilbage på
året, der svandt.

w

Året 1957 har — i hvert fald på to punkter — været et bemærkelses
værdigt år for Sundby Sejl-Forening.
Jeg tænker her selvfølgelig først på opførelsen af vort nye klubhus,
der — når disse linier skrives — er så langt fremme, at medlemmerne
ved selvsyn kan danne sig et billede af, hvorledes det vil komme til
at se ud, når det iløbet af foråret står færdigt.
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige medlemmerne tak for den
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tillid man har vise bestyrelsen og byggeudvalget i dette store arbejde.
Jeg tror, at klubhuset, når det står færdigt, vil komme til at danne et
værdigt midtpunkt for Sundby Sejl-Forening og skabe et klubliv, som
vi på grund af de dårlige klubhusforhold vi hidtil har haft, har savnet,
og at det ikke mindst derigennem vil blive til glæde for medlemmerne
og til gavn for Sundby Sejl-Forening.
Det andet punkt er fornyelsen af en del af den nordre bro.
Denne bro og spunsvæggen var efterhånden kommet i en sådan forfat
ning, at den ikke kunne repareres.
Efter forhandling med Københavns kommune blev der stillet midler
til rådighed, således at det blev muligt at forny det yderste stykke af
broen.
Det er ualmindeligt pænt arbejde, der er udført. Vi takker Københavns
kommune for den nye bro, og vi håber, at det ad åre må blive muligt
at fortsætte fornyelsen, da den inderste del af spunsvæggen efterhånden
også vil trænge til fornyelse.
Hvad det nye år vil bringe kan ingen vide. Jeg vil dog udtale håbet
om, at 1958 må blive et godt år for Sundby Sejl-Forening og for hele
den danske sejlsport, og jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer og
deres familie et rigtigt
G L Æ D E L I G T N Y T Å R !
W. Tanggaard Rasmussen.
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jern ud i bommen og smed skuden om på
siden, og så slæbte vi den ind over det
grundede vand, ind i kanalen, lagde ruller
under den og baksede den op ad den stejle
skråning, omtrent hvor den nordre plads
endnu er.
Masten tog vi ud på den måde, at fire
mand stod i hver sit verdenshjørne og holdt
i barduner og topstag, medens et par andre
loftede masten op på dækket og derefter
ud på kasser og bukke, der var anbragt som
trappetrin nedefter, indtil masten stod på
jorden og blev firet ned i vandret plan, —
og om foråret gentog det hele sig, bare i om
vendt rækkefølge.

PAA VORT NYE KLUBHUS
Der er noget optimistisk over en flok
mænd, som en blæsende, råkold december
dag står med blottede hoveder og råber hurra
— det viser i hvert fald, at der altid i vor
forening vil findes en håndfuld mænd, som
opfyldt af optimisme og gå-på-mod tør skære
igennem al surhed og bagstræb, undersøge
sagerne grundigt, og finde ud af, hvad der
kan gøres og hvordan det kan gøres, — og
gøre det.

Medens flagene vajede over vort nye klub
hus, glædeskransene svingede i blæsten og
en optimistjolle med stribet sejl, symbolsk
var anbragt på taget, stod vi der, et halvthundrede mand — og een pige — og så ud
over vor store havn, hvor en ensom sejler
lå med prammen og fiskede sine sten op og
efterså sin bundfortøjning, og jeg kom til at
tænke på en dag for mange, mange år siden,
dengang Strandvejen var spærret for alminde
lige dødelige, og en soldat med gevær og
bajonet og skilderhus, og hvad ellers hører
en kriger til, stod på hjørnet af Øresundsvej
og Strandvejen og passede på himlen vide
hvad, da man jo ganske uhindret ad mark
veje og havegange kunne gå ind på det
strengt militære område og give sig til at
plukke strandasters og muskedonnere, — og
en dag gik det op for soldaten, at formaste

lige civilister, trods kanoner og skilte, allige
vel stjal hans blomster, og han fandt et andet
sted at stille sit skilderhus og gik så der og
huskede sit kendeord og feltråb, medens jeg
uhindret daskede ned langs stranden og satte
mig på rækværket ved afvandingskanalens
udløb og hørte et par mænd, jeg ikke kendte,
stå bag mig og fortælle hinanden, at her, lige
netop her, kunne der laves en pragtfuld havn,
— begyndelsen var der jo allerede.
Antageligt var det de samme to mænl, som
fandt på at lægge deres joller og pramme i
kanalen, banke et par pæle ned og lægge en
planke ovenpå og på den måde byggede
Sundby Sejl-Forenings første bro, — men
allerede før dem, havde min storebror og
jeg bygget en pram og søsat den lige netop
her i kanalen, og haft et lille intermezzo med

militæret til hest, som til det sidste forsvarede
deres rettigheder til arealet, — men så tog
min bror ud at sejle, prammen forliste, og
jeg svømmede i land og blev foregast på
kragejollen »Bonny«.
Den var, så vidt jeg ved, en af de første
»større« både i Sundby Sejl-Forening, og
den lå sammen med andre for svaj ude ved
badeanstalten og man kom ud til den ved
hjælp af en pram eller jolle. Om efteråret
tømte vi den for ballast, hængte et par tunge

Ja, — det kom jeg altså til at tænke på den
dag jeg stod dernede i det nye klubhus og
så ud over en af Nordeuropas største privat
ejede lystbådehavne og hørte foreningens
formand, Willy Tanggaard Rasmussen, byde
os velkommen og udtale sin glæde over, at
vi fik begyndt, kom i gang, og nu kunne
holde rejsegilde.
— Den sjette september bankede vi de
første pæle i jorden, udtalte formanden, og
nu tre måneder efter er vort hus under tag
og vi kan holde rejsegilde. Om andre tre
måneder kan vi vel holde indvielsesfest, i
hvert fald, når vi den ottende maj 1958 hejser
vor stander for den nye sæson, vil det komme
til at foregå på flagmasten ud for midter
broen, og dagen vil blive fejret her i vort
nye hus.
Det bliver en stor dag i foreningens histo
rie, som dagen i dag, hvor vi holder rejse
gilde, er det. Det bliver et par mærker, vi
ikke blot passerer, men husker på sejladsen
fremover, et par mærker, som vil blive ståen-
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For arbejdere og håndværkere talte murer
de og minde os om, at det kan nytte at holde
sin engang afstukne kurs, og at man tilsidst nes formand, Hagbard Bendtzen, som i et
vil nå målet, selv om dette ligger så langt humørfyldt og sprudlende causeri talte om
sejlere i almindelighed og Sundby-sejlere i
forude, at det er skjult under horisonten.
Formanden udbragte et leve for vort nye særdeleshed, om vindstille og om først at
hus og tre huraaer ledsagede hans gode kunne komme på arbejde om tirsdagen, hen
viste til optimistjollen på taget, og tog den
ønsker.
som et symbol på foreningens optimisme med
Arkitekt Jørgen Schrøder ønskede os til
hensyn til fremtiden, håbede på at få lov til
lykke med vort byggeri og takkede på inge
at opleve den optimistiske glæde, han reg
niør Svendsens, arkitekt Erland Hansens og
nede med herskede på bådepladsen om for
egne vegne for det gode samarbejde med
året og udtalte, at byggeriet ikke alene ville
byggeudvalget, mestrene og håndværkerne.
blive færdigt til tiden, men endog før.
Tømrermester Pihl Mortensen, og mændene
som ordnet det, jeg glæder mig mest til, træk
og slip, vand til kaffen, og gas til at varme
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det på, nemlig sanitetsfirma Lundgren og Co.,
hvor »Co.« dækker foreningens tidligere og
meget aktive havnebetjent Hans Sørensen,
hilste vi på, og så naturligvis »Klokkema'ren«,
som allerede var i fuld gang med at finde ud
af, hvor vi bedst kan hænge det store, dejlige
klokkeværk, han vil skænke sin forening, når
klubhuset er færdigt.
Vor restauratør »Pløk«, som stod for trak
tementet både i det nye og gamle klubhus,
spurgte ligeledes efter en smule beskeden
vægplads til en fornem gave i silketovværk,
— nå det måtte måske ikke røbes endnu, men
nu er det altså sivet ud.
En stor dag for Sundby Sejl-Forening.
Red.

Ordnede forhold - ude og hjemme
Akilles Jensen forklarede, hvordan byggefonden var startet for 12—-15 år siden »ned
en årlig ydelse af hvert medlem på ti kroner
og nævnte blandt andre Svend Aage Rasmus
sen og Munch-Petersen som nogle af de før
ste, der gik ind for ideen med at bygge klub
hus. (Ideen er vist iprindelig Akilles' egen,
i hvert fald har han stædigt forfulgt den,
indtil han nu i dag kan vise os resultatet af
sin stædighed). Han nævnte de forskellige
attentater på byggefonden i tidens løb og
glædede sig over, at de heldigvis var mislyk
kedes og sluttede med at ønske sejlsporten i
Danmark held og lykke.
Murermester Arnung takkede for godt
samarbejde med arkitekter og bygherrer, og
fandt at huset så kolossalt ud, især i fuld
måneskin, men var dog parat ved en eventuel
udvidelse, hvis det skulle vise sig, huset blev
for lille, og foreningen forvoksede sig.
Foreningens juridiske konsulent, overrets
sagfører Schougaard, glædede sig over, at
byggeprisen så ud til at ville holde, ligesom
huset ville blive færdigt til tiden, og ønskede
bestyrelse og byggeudvalg tillykke med det
foreløbige resultat og håbede afslutningen
ville gå lige så glat som begyndelsen.

Når vi nu om kort tid tager vort nye klub
hus i besiddelse, indledes et nyt betydnings
fuldt afsnit i S.S.F.s historie.
S.S.F. får nu mulighed for — rigtigt ledet
— at indtage sin naturlige plads på lige fod
med de andre københavnske sejlklubber, der
som bekendt både er velledede og forlængst
har fået tidssvarende klubhuse. Hos os skal
bestyrelsen jo foruden selve ledelsen af klub
ben også administrere havnen. På kapsejlads
banerne har vi jo altid hævdet os smukt, og
vor stander er vel kendt i de fleste havne
landet over. Men nu får vi altså også de rig
tige rammer for anlre vigtige sider af en sejl
klubs liv og trivsel.
Et klubhus skal jo være klubbens samlings
sted, ikke blot når vi fester, men også i det
daglige og ikke mindst skal det virke udadtil
som klubbens ansigt. Vi må også imødese,
at sejlere fra andre klubber får lyst til at
besøge os når de ved, at de foruden at være
velkomne gæster også vil finde ordnede for
hold; jeg tænker her ikke mindst på toilet
forholdene. Sidste sommer lå her flere dan
ske, svenske og tyske både i et par feriedage,
og det er beskæmmende at tænke på de sani
tære forhold, vi havde at byde på. Men det
skulle jo heldigvis nu være slut.
Hvor ofte har vi ikke selv beklaget os
over de sanitære forhold rundt om i mange
provinshavne, hvor man dog er kvikke nok,
når det gælder havnepengene. Det må håbes
at det vil lykkes at overbevise myndigheder
ne i havnene om, at de afgifter, der efter den
sidste forhøjelse pålignes for et besøg i visse

havne, er helt urimelige. Det er jo besøg, det
drejer sig om, og ikke anløb i erhvervsmæs
sigt øjemed. Skulle det ikke lykkes, må vi
formentlig med større styrke end hidtil kunne
forlange en mere tidssvarende service fra
havnenes side. Jeg tænker her igen på de
sanitære forhold og endvidere på f. eks. Vand
og telefon ved havnene. Hvad de sanitære
forhold angår, så er disse som ovenfor nævnt
næsten overalt under al kritik, og selv i de
få havne, hvor der er opført moderne toilet
ter med fliser på væggene o.s.v., har man
absolut det indtryk, at det skorter på tilsyn
og rengøring, der mangler papir, der er ingen
håndvask o.s.v., også sejlerne vasker hænder.
Nu da vi selv har ordnet vore forhold, kan
vi med fornyet styrke slutte op i kravet om
disse selvfølgeligheder.
Da jeg formoder, at vor redaktør (eller
måske vor kasserer) allerede på nuværende
tidspunkt af hensyn til bladets dyre spalte
plads er begyndt at interessere sig mere for
en afslutning end for de omhandlede pro
blemer, skal jeg gøre ham pinen kort og
slutte med at foreslå:
1) at klubbens barograf og termometer til
sin tid flyttes til et mere iøjnefaldende
sted på eller ved det nye klubhus, og
2) at opslaget med fortegnelsen over bøje
pladser, bådnavne og ejere til sin tid
flyttes, evt. til det nye klubhus' foyer,
og at fortegnelsen udføres som indstikstavle således, at den let kan holdes a
jour og ikke vildlede, men vejlede.
154 B. P.

188,00 kr.
Da juniorbøssen blev tømt den 6. novem
ber 1957, havde »Klavs« indbjæffet ikke min STOF, SOM ØNSKES optaget i først ud
dre end 188,00 kroner i den.
komne nummer af bladet, må være red
Bravo, »Klavs«!

aktionen i hænde senest d. 1. i måneden.
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OG VINTERARBEJDE
Hvad i alverden får en sejler vinteren til
at gå med, når hans kære skiv er halet op?
Det må du nok spørge om. Svaret er ikke
let at finde. Nu er der det at sige, at sejleren,
om vinteren, næsten ligner almindelige men
nesker. Han går sjældent med gummisko,
sweater eller kasket, og hvis der skulle gå hul
på hans skind, flyder ikke saltvand ud, men
almindeligt rødt menneskeblod. Om vinteren
kan det virkelig lykkes hans kone at få ham
med i biografen.
Når ophalingen er overstået, begynder en
sørgelig tid for sejleren, og når han ikke er
nede i skuret for at virke, kan hans småbørn
måske se ham så tit, at de kan kende ham
fra måleraflæseren.
Han har dog altid lidt at gøre og kan f.
eks. luske om på bådepladsen og gøre vrøvl,
der er altid noget at snakke om. Han kan
også gå rundt og finde sit opklodsningsmateriale under andre både, og andre kan
finde deres under hans båd. Megen tid går
med at låne værktøj hos andre — sådan lige
et øjeblik. Skruer og søm låner man helst
hos andre, der er så dumme at købe dem.
Man skal altid kun bruge et par stykker, men
se om låneren ikke altid dykker ned i posen
og tager en håndfuld med. Det er ligeså
billigt, som når man låner lidt maling hos
de andre og gerne får penslen med.
Sejleren er fagmand i mange fag og efter
egen mening dygtigere end fagfolkene. Han
ofrer meget på sin kære båd. Hans kone
siger, at han punger mere villigt ud til den,
end til . . . nå lad os ikke tale mere om det.
Masten skal bæres ind, efter at den er af
rigget — husk det — og det foregår på den
måde at man sammenkalder en del klubkam
merater, som så forsigtigt bærer den ind i
skuret, ligesom dyrepasseren må formodes at
bære en kvælerslange. Sørg altid for at kom
me til at gå mellem et par som er større end
dig. Du kan selv finde ud af hvorfor. Når
masten er på plads er du klar til at hjælpe
andre. (?)
Motorbådsejerne har nok at gøre. Når de
skal lukke kølevandet ud af kølersystemet
vil de tro, at propperne er anbragt af sadister.
De kan særligt få sjov ud af det, hvis deres
fingre er rundet i Churchill-stilen.
Skroget skal nu renses, og hvis kølen skal
bankes, kan du glæde dig til nogle fornøje
lige timer. Hjemme fylder du huset med alt
dit grej, der flyder overalt, og som du lover
at lægge væk. Du skal være glad, hvis din
kone ikke truer med at smide dig og alt dit
gods ud af huset.
Nu er det tiden, hvor undervisningen bru
ges som påskud til at få nogle fritimer fra

hjemmets hygge. Man deler ganske simpelt
sejlerne i to grupper. Dem, der tror de ved
alt, og dem, der ikke tror det. Man lader den
første gruppe undervise den anden. Nogle
ved virkeligt meget og kan lære fra sig, de
får en masse ud af deres klasse. Det er ikke
så godt med de andre, som får vanskeligheder
med at lære andre noget, de ikke ved. Elever
ne kan tit være ungdom, der netop har ud
videt deres område fra at kende bleens fire
barme fra storsejlets. Sådan nogle smådjævle
bliver tit pokkers gode sejlere.
Sejlerens selskabelige liv er meget forskel
ligt fra andres. Han omgås helst kun sejlere
og kan ikke udstå folk, som spilder deres og
andres tid med at snakke om fodbold, biler
og andre vederstyggelige ting. Hvis sejlerens
kone er en smule sejlsportsinteresseret, kan
hun få del i sin mands virkelige liv. Ellers
må hun indrømme, at hun har været over
måde uheldig i valget af livsledsager. Er hun
på andre måder uheldigt stillet, kan det ikke
siges, at hun vil få svært ved at finde på
julegaver til sin mand. Han kan altid bruge
noget, f. eks. kikkert, barometer, lanterner,
et flot stel sejl etc. Han vil blive glad som
et barn for værktøj til at arbejde i skuret
med.
Brug ham til at reparere de elektriske lys
til juleanlæget og ringeanlægget. Han kan
lide at tage værktøj frem og er virkelig helt
fingernem. Han tror, juletræet er en mast.
Og så er der det, at han altid giver sin kone
flotte gaver. Det skal være en slags undskyld
ning for at han køber så meget til båden.
Sejleren betaler altid to gange for det, han
køber til båden, først for tingene og så be
stikkelsen til konen. Lad være med at prøve
på at snyde, for damerne er meget påpasse
lige og ser straks noget nyt.
Så er der det med kælderen. Aldrig så
snart er julestadsen pakket væk, før sejleren
forsvinder ned i kælderen til sine blokke og
alt det meget, han skal nå inden foråret.
Tænk dig en januaraften, gaderne er dæk
ket med sne og stormen hyler, så forslaget
om at gå ud ikke kommer fra fruen. Hun
hygger sig med strikketøjet, sejleren sidder
ved siden af. Han vil også have håndarbejde
og har hentet lidt tovværk, værktøjskassen,
kniv og spir. Også han vil være flittig og
splejse lidt. Har du for resten nogen sinde
set en stue, hvor man har splejset græstov
værk? Fibrene flyder allevegne sammen med
garn, — man skulle ikke tro, den kære lille
frue kunne blive så vild, når hun beder dig
se at komme ud med alt dit bras. Sejlerens
bedre følelser er krænkede. Han samler sit
grej sammen og sjosker ned ad trapperne til
sin kære kælder, hvor han hygger sig langt
borte fra den kvindelige træskhed og når
meget. Når han træt kommer op, er konen
gået til ro.
Kælderarbejdet venter — på med vanten!
God sæson 1958.
Carl Hillers.
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Bestyrelsesmødet
den 3. december 1957
Protokol oplæst og godkendt. Forskellige
sager vedr. havn og plads drøftedes. Rejse
gilde på det ny klubhus afholdes for hånd
værkerne lørdag den 7. december 1957. Et
udvalg på 3 medlemmer nedsattes til at ud
arbejde en forpagtningskontrakt for restaura
tøren i det ny klubhus. Formanden gav en
redegørelse over byggeriets finansiering; vi
har endnu ikke modtaget de sidste benzin
penge fra ministeriet. Forskellige medlemssager drøftedes. Foreningens andespil, der
blev afholdt i den værste A-influenzatid, var
dårligt besøgt og gav underskud. Diverse
spørgsmål vedr. øvelsesbåd og juniorbåde
debatteredes og afgjordes. Jørgen Nielsen er
atter på højkant efter sin sygdom, og anmo
der interesserede medlemmer om at indtræde
i foreningens festudvalg.
Foreningens revisorer har foretaget 2 uan
meldte kasseeftersyn hos kassereren i oktober
og november måned. Alt i orden. På given
foranledning drøftede man forholdene ved
bådoptagningen og den dermed forbundne
risiko for pladsmand og medlemmer. For
manden vil arbejde med sagen.
Sekretær.

Skål-og hurra!

Ved rejsegildet på vort nye klubhus lykkedes
det bladets fotograf at forevige foreningens
dygtige kasserer og hans smukke frue, medens
de drikker ud på formandens gode ønsker
for huset og foreningens fremtid.
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Som bekendt gik andejagten ind i august
måned, men desværre var jeg sådan stillet,
at jeg ikke kunne få lejlighed til at deltage i
den herlige sport, for dejligt er det jo at tage
afsted med sit gevær og ellers alt hvad der
horer til en sådan tur. Ja, det lyder måske
nok lidt underligt, (i hvert fald for dem, der
ikke selv har oplevet det), når man fortæller,
hvor dejligt og hvor spændende det er, når
man ligger og venter og venter for at komme
på skudhold og så endelig — åh, — åh, —
det glippede, den dykkede.
Så spejder man igen... og sådan kan der
gå mange timer, men langt om længe ligger
anden der, stendød, og man kror sig og
glæder sig samtidig over det fine pletskud,
ja, man ka' vel nok! — Så er det imidlertid
begyndt at blive halvmørkt, så er det hjemad,
og man lægger stolt byttet, en dejlig fed and,
på køkkenbordet, og ser Hansines øjne skin
ne, og hun siger: »Det var vel nok dejligt!
I morgen skal vi have andesteg med rigtig
vildtsauce, små brunede kartofler og tytte
bærsyltetøj — og solbærgrød med fløde!«
Ja, så har man oplevet den dejligste dag, og
når man så næste aften sidder med sauce på
fingrene og gnaver og gnaver, så har glæden
ingen ende.
Ja, alt det gik jeg glip af i år, så det er vel
forståeligt, at man har gået og været lidt sur,
men hør nu bare: For et stykke tid siden, da
jeg var kørende ned til S.S.F., møder jeg en
god, gammel ven, vi standsede begge to, og
på skrævs over knallerterne hilser vi på
hinanden, og han siger: »Vil du med på
andejagt?«. — Det var jo lige noget for mig,
så jeg betænkte mig ikke ret længe, og spurg
te glad: »Hvornår?« Men han var imidlertid
ved at starte, og travlt som han havde, råbte
han: »På torsdag kl. 6V2, vi ses nok en af
dagene, ellers kommer jeg og henter dig,
farvel med dig og hils hjemme«.
I kan ikke tænke hvor jeg gik og glædede
mig til turen. Jeg så ham imidlertid ikke
inden torsdag, men da han er en ærlig og
meget bestemt fyr, var jeg klar over, at alt
var o. k., og klokken 6V2 torsdag morgen var
alt klar til jagten: gevær, termoflaske og
klemmekasse, og jeg selv iført rigtig jydsk
uldtøj, islandske strømper i gummistøvlerne,
lammeskindstrøje med foret hætte, ja, rigtig
som en jæger bør være klædt på denne tid
af året. Men klokken gik og gik, jeg ventede
og ventede, skulle der mon være sket noget?
Nej : , så havde jeg fået besked, det er sikkert
nok først i aften klokken halv syv, så skal
vi nok med tog eller rutebil et eller andet
sted hen, og så overnatte der, tænkte jeg. Så
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jeg smed al klunset og ventede, men klokken
halv syv om aftenen var jeg klar igen, og
præcis på klokkeslettet ringede det. Jeg for
ud og lukkede op, og tænk, der står kamme
raten iført det stiveste puds, fin overfrakke,
blød hat, fint halstørklæde og skindhandsker.
Kan nogen fortænke mig i, at jeg gloede som
en ko på en rødmalet port, da jeg stønnede:
»Hvordan
er det du ser ud, mand, sådan
ka' du da ikke ta' på andejagt?« »Hvorfor
ikke det, der er da ikke så langt ned til Markmandsgade, og det er ikke spor koldt i aften,
det må da være dig, der ikke kan være be
kendt at komme til andespil i den munde
ring?«
Det hele løb rundt for mig, så jeg sank
lige så stille ned i armstolen ude i korridoren.
Da jeg kom lidt til mig selv igen, var jeg
ærlig talt godt gal i hovedet, og mindede
ham ikke helt hofligt om at han ikke havde
talt spor om Markmandsgade eller andespil,
kun om jeg ville me"d på andejagt og ikke
andet.
»Herregud, mand,« sagde han, »du må da
ha' vidst, at det er i aften, torsdag den 14.
november kl. 19,30, der er andespil i S.S.F.,
det er da også en slags jagt, se nu at få noget
andet kluns på og lad os komme afsted,
klokken er mange, jeg har to billetter, skynd
dig lidt!«
Der var ingen redning, det gik i en ruf,
andet kluns på, ud ad døren og afsted, og vi
fik en god plads, klods op ad scenen, hvor
alle de dejlige fede marcipanænder og de
unge kyllinger var placerede, — og vi svor
begge to, at vi mindst ville ha' en and hver,
men efterhånden som spillet gik, måtte vi
reducere vore fordringer til bare en enkelt
lille kylling, for ved De hvad, når man sidder
der og dirrer af spænding og kun mangler
en brik, een eneste een, og der så bliver råbt
banko ved familien Sparres bord, og næste
spil, hvor kammeraten kun mangler een brik,
råbes banko ved familien Fiitterers bord, og
det samme så gentager sig i familien Magnus,
ja, så bliver man ærlig talt lidt betænkelig
og tænker, ja, hvis hele bestyrelsen med fami
lie skal ha' en and hver, så må alle vi andre
håbe på bare een enkelt lille kylling, det
smager da altid af fugl.
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Sådan tænkte både kammeraten og jeg, og
sikkert også mange andre, men sådan gik
det gudskelov ikke, der var andre der var
heldige og fik sig en and eller kylling, kun
ikke os to, der rigtig skulle på andejagt.
Spillet gik ellers fint, kun synes jeg det er
synd for den ene eller de to, der har banko
samtidig, og spændte og nervøse trækker en
nitte, jeg glemmer ikke den lille pige, der
glædestrålende råbte banko, og hvor skuffet
hun blev, da hun trak en nitte, det var synd.
Kunne man ikke arrangere det således, at
ved eventuel lodtrækning udleveres der nitten
bare et lille stykke flæsk eller et stykke
spegepølse eller noget i den retning, det ind
træffer jo ikke så ofte, og hvis der ingen lod
trækning blev, kunne man jo sælge det ved
auktion efter spillet, (bare man kunne). Nok
om det. Det blev en fornøjelig aften for de
få, der var mødt op, tænk der var kun et
parogfyrre medlemmer med familie og be
kendte, 108 ialt, der er vel nok sløjt af en
forening med ca. 700 medlemmer, det kan vi
ikke være bekendt, synes jeg. Hvad mon der
er galt, siden medlemmerne ikke møder op?
Jeg synes ikke vi har ret mange fester eller
sammenkomster, så det kan da ikke være
fordi man er blevet træt. Før i tiden holdt vi
flere og store fester, bl. a. vore dejlige havne
fester, ja dengang kunne vi samles, vi kunne
klodsfylde de store Palæ-lokaler, ja hvor var
det dog en dejlig tid.
Jge synes også det er synd for festudval
gene, når de gør store anstrengelser og ofrer
en masse tid for at gøre det så festlig som
muligt og der så kun møder så få som den
14. november, hvor der kun var syv—otte
par på dansegulvet det meste af aftenen.
Nu varer det ca. tre måneder inden der
igen kaldes til fest, så nu vil jeg ønske og
håbe, at festudvalget gør alt for at kapre
talenter, eller talenterne selv melder sig, dem
er der sikkert mange af i S.S.F., lad os se
nogle nye friske ansigter, der sammen med
de gamle aktører vil gøre noget for at skabe
fest og glæde, måske vi så igen vil opleve en
rigtig smuk og morsom sejlerrevy som i
gamle dage.
På med vanten, tiden løber!
Optimisten.

Gode råd er ikke altid dyre -!
Fra vore assurandører, Grøn og Witzke,
har vi fået en lille smuk og tiltalende tryksag
med en masse tips og gode råd til såvel ældre
som yngre og helt nye sejlere, og enhver som
vil vide noget mere om sommerklargøring,
vinterklargøring, motorens pleje i vinter,
sejlenes behandling, maling og lak, og en
masse andre ting, som virkelig er værd at
vide, kan få den lille brochure ganske gratis
ved henvendelse til forsikringsselskabet.

Der står også noget om forsikring, som
mange af os er i tvivl om, bl. a. om en søkaskoforsikring, der omfatter ikke alene selve
fartøjet, men også skader på andre fartøjer,
kajer o. s. v. — og desuden skade ved ulyk
kelige hændelser under ophaling og udsæt
ning af skivet, — men skriv selv efter bro
churen.
Red,
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vi, at vi ikke kan gå mod søen til Lohals,
som meningen var, men at vi ligger og banker
på samme sted med fulde sejl, og ville så
prøve at gå til Nyborg, men opgav det på
grund af mørket, og gik i stedet for til Kor
sør, hvor vi drønede ind kl. 24,00.
Elegant gled vi langs sydkapen og fik for
af IV. O. N.
svarligt fortøjet ved sejlklubben, og så sank
grundstødning på Knolden og ankom til vi trætte om i køjerne, ganske vist ikke som
planlagt i Lohals, men i Korsør og i sikker
Vordingborg kl. 19,30.
Mandag den 28. kl. 10,30 forlod vi det hed.
Onsdag den 30. Stiv kuling fra NV.
hyggelige Gåsetårn for at gå under Stor
strømsbroen, hvis kørebaner vi ængstedes lidt
Torsdag den 31. Stadig for megen blæst.
for at skulle komme til at rive ned med vor Karakter af storm. Kæmpeflæskepandekage
mastetop, men den stærke modgående strøm på en lille café, og »Thehusets Glædespiger«
fik os til at gå forsigtigt og langsomt frem, i biografen.
men vi havde knapt fået stævnen ind under
Fredag den 1. august. Stiv kuling!
broen, før skivet rejste sig på bagbenene, og
Lørdag den 2. Godt »Rylen« ikke er noget
opførte sig helt sidelæns, men vi nåede dog tehus, men en gammel, prøvet kragejolle, for
at komme fri af den massive strømpille og nu var der sommervejr igen og kl. 11,00 stod
forbi, — og opefter var der også masser af vi Korsør havn ud med kurs SSØ og Agersø
plads.
om styrbord og vinden agten ind.

JTylen's sommertogt 1947
Det år startede vi fra lystbådehavnen ved
Langelinie, da vi endnu ikke havde fået plads
i Sundby, og da vi tørnede ud af køjen kl.
5,00 morgen og skød kappen tilbage, blev
der slået glas — i stykker. Meget betænksomt
havde man fra nabobåden stillet nogle tomme
returflasker op på ruftaget, og det var disse
ølbeholdere, der blev pulveriserede mellem
skylight og skydekappe. Men klokken 7,40
var vi klar af skårene, sejlene var sat, og vi
var på vej ud gennem Lynetteløbet. Og det
var søndag den 20. juli 1947.
Vind var der ikke meget af, derimod rige
lig regn, og klokken 22,10 gik ankeret mod
havets bund i læ af Dragør, i absolut vind
stille.
Mandag den 21. satte vi kurs mod Rødvig.
Vinden SSØ. Kl. 11,00 var der ikke mere
vind, men kl. 14,30 kom den igen, og hvor
kan man dog være taknemlig for meget lidt
vind. Kl. 20,45 stod vi Rødvig havn ind
og glædede os gevaldig til kartofler og okse
steg.
Tirsdag den 22. blev vi i Rodvig og gik
på kroen og spiste hakkedrenge.
Onsdag den 23. stod vi havnen ud og satte
kurs mod Bøgestrømmen. I det smalle, og
med mærker tæt besatte løb, passerede vi en
ensom sejler, som krydsede sig af sted så
godt han kunne, idet han brugte sin spadsere
stok som rorpind, men ellers så meget frede
lig ud, — og da vi passerede det sidste mær
ke og søgte over mod Nyord for at gå så tæt
på grunden som muligt, syntes vi med et,
at vi faktisk avancerede mindre, end de fulde
sejl berettigede os til, og fandt da på, at det
måske var ulejligheden værd at lodde dybden
engang.
Jeg tog bådshagen, som var mærket for
hver 10 centimeter, og for at få den ned i
lodret stilling, holdt jeg fast i en stump snor
og »spydede« den ret kraftigt ned mod hav
bunden, hvor den satte sig fast og blev stå
ende. Snoren gled ud af min hånd, og så
stod bådshagen der som en selvbestaltet prik
og så næsvis ud. I en stor cirkel fandt vi i
mørket tilbage til vor meterstok, som målte
uhyggelig lidt i havbundens rige og kraftige
flora, men vi kom fri af urskovens vildnis og
fik så en ret forvirret sejlads mellem mang
foldige ålestangeres kraftige blus mod Stege,
hvortil vi endelig nåede kl. 02,15.
Torsdag den 24. Besøg i Stege museum og
kirke.
Fredag den 25. startede vi kl. 11,00 ud på
nye eventyr med Vordingborg som mål. I
ualmindeligt smukt sommervejr nød vi den
herlige tur langs kysten, havde en mindre

Under broen.
Lørdag og søndag blev vi i Vordingborg.
Strømmen løb meget stærkt, men vi arbej
dede os ud af den og holdt på mod det gamle
færgeleje på Falster, hvor vi klappede til
kaj kl. 14,10.
Tirsdag den 29. kl. 8,30 stod vi den gamle
færgehavn ud i let brise fra SØ, kl. 9,30 trak
det over med regn og blæste op, kl. 15,05
skinnede solen igen og vi havde fart på gen
nem vandet med vinden agten for tværs om
styrbord, passerede trekosten kl. 16,30 og gik
gennem Omøsund kl. 17,15.
Vinden skifter og frisker fra SV, fra et- og
tokosten holder vi kurs på Langeland N i
høj sø og blæst fra VSV. Kl. 21,20 opdager

Kl. 16,00 lagde vi til ved en idyllisk an
løbsbro.
Efter at have indtaget et lettere måltid gik
vi i land og nød de smukke omgivelser, og
på tilbageturen opdagede vi en masse skilte
med »Privat«. Enten har nogen gået bag
efter os og sat disse skilte op, — eller også
har vi ikke gået i vore egne fodspor tilbage,
men tilbage måtte vi jo da i alle tilfælde,
trods alle strenge og bebrejdende blikke.
Kl. 18,00 strakte vi sejlene og satte kurs
mod Karrebæksminde, og kl. 23,30 lagde vi
til i yderhavnen, hvor brofogeden mente, der
ville blive meget uroligt, og anbefalede os at
søge ind på den anden side af broen. Vi
skulle bare holde oje med, når han tændte
lyssignalet, så ville den stærke indadgående
strøm føre os ind.
Signalet blev tændt og vi lod stævnen gå
fra kaj, men så opdagede vi en kutter for
indgående og holdt os fri af ham, der var
masser af plads mellem os, og så pludselig
jagede vi stævnen ind i bagbordssiden på en
jolle, der var på slæb i en lang line, og jollen
gik straks rundt, bordfyldtes og sank.
Medens kutteren stoppede og bjergede sin
jolle gled vi gennem broen, og da vi havde
fortøjet, opsøgte vi kutterens skipper, men
han var sur og mente det var vor skyld,
hvorfor vi trak os tilbage, da vi havde en
anden opfattelse. Der var jo intet sket med
jollen, hvorimod den påhængsmotor, som lå
fastsurret i den måtte skilles ad og efterses.
Lidt ærgerlige over uheldet krøb vi i køjen
kl. 24,30.
Søndag den 3. Ophold i Karrebæksminde.
Tog til Næstved med den lokale rutebåd og
overværede »Fagenes fest«, og morede os
over nogle sejlere, som med reb over skul
drene gik inde på bredden og trak deres skib
i den lange gravede kanal ud til fjorden, og
vi sang »Pramdragernes sang« for dem.
Mandag: Ophold i Karrebæksminde.
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Tirsdag fik vi en nabo, idet en bagermester
fortøjede uden på os.
Onsdag blev vi inviteret over på »bager
båden« til kaffe, serveret af bagerens kærste,
som endelig ikke må forveksles med bagerens
kone, som var derhjemme, fordi hun ikke
kunne lide at sejle. —
Om aftenen var der sammenskudsgilde i
»Rylen«, med musik og fællessang til den
lyse morgen.

Vi afslog dog hans tilbud om hjælp, da vi
mente, det ville blive for træls en tur hjem
med os på slæb, og for stor en belastning for
hans lille motor, og så besluttede bageren at
fortsætte rejsen.
Vi vidste at vor brave bager havde besvær
med at orientere sig efter et søkort, hvorfor
vi søgte at lede ham syd om Langø, men vi
blev afbrudt af nogle fremmede sejlere, som
mente sig meget klogere end vi, og så vrak
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vandflade, og vi tog os god tid til at nå til
bage til vores skiv.
Lørdag den 9. Straks fra morgenstunden
gik vi i gang med at rigge resten af masten
til, storsejlet kunne nu ganske vist ikke
strækkes helt, men vi rullede nogle omgange
om bommen, og således rustede fortsatte vi
kl. 13,15 vor afbrudte rejse med kurs mod
Bøgestrømmen med absolut moderat vind til
vort rebede sejl, men heldigt for os, agten
ind. Kl. 16,00 kom lidt frisk luft og nogle
dråber regn, men kl. 18,00 lå vi ud for Nyord med tokosten agter og i vindstille.
En mindre lastbåd, som kom fra Stege med
småsten i lasten, prajede os og spurgte, om vi
ville med til København.
Det havde vi afgjort intet imod, så vi fik
lagt en solid fortøjning og surret sejlet sam
men, og medens skipperen spillede på harmo
nika og drengen skrællede kartofler, gled vi
støt og behageligt gennem Bøgestrømmens
stille vande, og nød udsigten mod de grønne
skove og gulmodne agre.
(Fortsættes i næste nr.)

Trekosten ved Omo.
Torsdag begyndte vi at tænke på at vende
stævnen mod hjemlige farvande, og
Fredag den 8. august gik Karrebæksminde
broen op for os, på slæb efter bagerbåden,
som havde sin skrue i gang. Ude på det åbne
hav satte vi kursen fri af Knudshoved, mod
Storstrømmen, og snart vinkede vi farvel til
»bagerbåden«, som ville et smut til Vording
borg.
Vi fortsatte forbi Farø og Lilleø, men kl.
15,00 ville skæbnen, at mastetoppen knæk
kede og bøjede i masteskinnen, så vi for op
og fik greb i masten, inden den nåede at
knuse ruftaget. I en fart fik vi viklet os ud
af sejlene og tog et overblik over situationen.
Vi befandt os mellem Tærø og Pedersværftbroen, der var ingen i nærheden, vi
kunne råbe an, så vi gik i gang med at surre
vor åre fast i mastehullet og rigge lidt fokke
sejl på, og søgte så at liste os ind til broen.
Det viste sig imidlertid, at strømmen ville
føre os forbi og ind på grundt vand, så vi
lod nødsejlet gå og gjorde ankeret klar, men
imidlertid kom en lille båd ud og slæbte os
ind til broen. Sammen med skipperen på
slæberen nød vi en forfriskning og drøftede,
hvad der var at gøre, men blev så med et
afbrudt af bageren, som havde observeret,
at vi med et var uden sejlføring, og derfor
havde opgivet Vordingborg og fortsat ned
til os.

*

vi os tilbage ihukommende ordsproget, — UNDGÅ AT HAVE brandfarlige vædsker i
»at mange kokke« o. s. v., men vi havde på
fartøjet efter ophaling for vinteren.
fornemmelsen, at bageren ville sejle galt, hvis
han rettede sig efter den søforklaring, han
•
havde fået af de andre, og vi så ham da også
holde ind i bugten mellem Sjælland og Langø SALG OG BYTNING af fartøjer skal straks
meddeles havneudvalget.
i stedet for at søge ud i Ulvsund, — og så
stod han der. Og uden håb om at kunne
•
komme fri ved egen hjælp.
Vi foreslog nu de kloge sejlere, at vi alle
skulle gå ned langs kysten og se at få fat i
cn jolle og ro ud til ham, men de grinede
bare og mente, at han burde blive på land
jorden, når han ikke havde mere forstand på
I forrige nummer af vort medlemsblad kla
sejlsport. Vi syntes dog ikke, det var hverken
stedet eller tidspunktet at starte en diskussion, ger min gode ven, Gunnar Østergaard, over,
da dette jo ikke løste det foreliggende pro at vort jubilæumsemblem er så lidt iøjne
blem, og det var ved at mørkne, og så gik vi faldende.
selv ned langs kysten og fandt en jolle.
Jeg kan oplyse, at emblemet er fremstillet
Vi nåede ud til strandingsstedet samtidig i samme størrelse som andre klubbers hæ
med en lokal båd, der havde lidt motorkraft, derstegn og anvendt med tilfredshed der.
og i fællesskab hjalp vi så hinanden at kræn
Personligt finder jeg størrelsen fiks. Jeg
ge bagerbåden over og det lykkedes langsomt synes, at et lille pænt emblem er smukkere
men sikkert at få den af grunden, og vi tog end et stort og prangende, og jeg tror, at
igen afsked med vore venner, der nu mente størsteparten af modtagerne er tilfredse med
at være klar over, hvor den rette vej var emblemet — eller er de det ikke?
at finde.
Lad os her i bladet få at vide, hvad med
Det var imidlertid blevet helt mørkt, da vi
lemmerne mener om dette spørgsmål.
nåede ind til land og bragte den lånte jolle
W. Tanggaard Rasmussen.
på plads, men en skøn aften med let kruset

Kan vi være det bekendt?
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(Fra B.T.):

Galt med både for
lidt og for meget

WILKEN-TUREN 1957
af Ole Becker

Havnen i Dragør satte priserne ned efter
protester fra sejlklubberne — og fik
reprimande fra ministeriet.
Det er galt at tage for høje priser. Men
man kan også få vrøvl, hvis man sætter sine
priser ned. Det har havnen i Dragør måttet
sande.
For et lille års tid siden satte det kommu
nale havneudvalg taksterne op. Det gik værst
ud over besøgende lystfartøjer fra sjælland
ske sejlklubber, og som en reaktion blev der
i mange klubbers mødelokaler opsat advars
ler mod at besøge Dragør havn.
Da den store fælleskapsejlads skulle holdes
i sommer, ville Dragør Sejlklub nølig have,
at de forhøjede takster skulle gå ud over til
slutningen, og man fik derfor havneudvalget
til at dispensere fra taksterne, så de kom på
højde med andre småhavnes takster. Denne
imødekommenhed har nu indbragt Dragør
kommune en ministeriel irettesættelse.
Man kan ikke dispensere fra havnetakster
ne uden tilladelse, har Dragør fået at vide
fra Ministeriet for offentlige arbejder, der i
sin tid gik med til at sætte taksterne op.
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Den 20. december fyldte den kendte sejl
sportsmand, grosserer Axel Olsen, 70 år.
»Ole« var indtil fornylig i en årrække for
mand for Sejlklubben »Sundet«, og blev ved
Georg Jørgensens død tillige formand for
Københavns Sejlunion.
»Ole« har på disse poster gjort et stort
arbejde for dansk sejlsport, og i Sejlklubben
»Sundet« var han vel nærmest blevet en
institution.
Vi var mange, der på fødselsdagen sendte
Axel Olsen en venlig tanke og en tak for,
hvad han har været og stadig er for dansk
og i særdeleshed for københavnsk sejlsport.
På fødselsdagen fik Axel Olsen overrakt
Dansk Idræts Forbunds hæderstegn.
W. T. R.

KONTINGENT FRA 1. JANUAR 1958:
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Aktive
15,00 15,00 15,00 15,00
indm. før 15/8-57
Aktive
20,00 20,00 20,00 10,00
indm. eft. 15/8-57
Passive
5,00 10,00 5,00 10,00
Juniorer
5,00 5,00 5,00 5,00
B. medl
5,00 5,00 5,00 5,00
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»Brat brydes bølgen
under sejlernes stævne,
bermudaen bugner for friske pust,
rask rider de frem
over rullende søer,
— mod skandæk slår skumsprøjt 1«
— Hvis kong Harald Blåtand, danernes
konge, den dag med sin hird var steget op af
graven for fra Stevns klint at kaste et blik
ud over Østersøen, så kunne han måske
have kvædet således. En bifaldsmumlen ville
lyde fra den skæggede skare, måske lige så
meget af skyldbevidsthed, som beundring for
den kongelige visdom, og — »siden ville de
alle have megen gammen deraf«.
Men lad os se en gang på de 11 fartøjer.
De bestod af 8 juniorbåde, som kom fra
arrangørerne selv — K.A.S. I Rødvig, som
var dagens mål, skulle endnu en juniorbdd
støde til, nemlig vor, S.S.F.s J 117, »Calle«.
Der var 2 følgebåde fra K.A.S., en kutter
og en klubbåd. Endelig var der motoryachten
»Le Bateau«, ført af turens leder, hr. Wilken.
I flere dage havde vi, som skulle sejle med
1 117, levet en ren luksustilværelse på »Le
Bateau«. Det første vi så, da vi løb ind i
Rødvig havn, var ganske rigtigt det gode skib
»Calle«, der lå og ventede på, at Niels, Guld
bech og jeg skulle borde det. J 117 var blevet
efterladt her til os fra den tidligere juniortur.
I Rødvig så vi den sjove miniatureudgave
af Babelstårnet, som i virkeligheden er en
gammel flintovn, der nu står s^m byens var
tegn. Babelstårnet blev besteget. Endvidere
viste det sig i Rødvig, at både Asbjørn og
Henrik, også kaldet Waldoza, havde glimren-

de evner, hvad kartoffelskrælning angår. En
hver forbipasserende måtte simpelthen stoppe
op og fryde sig over den energi og glæde,
hvormed de gik til kartoflerne. Det var den
rene fornøjelse! Også for dem, der ikke tog
del i den egentlige morskab, men nøjedes
med at komme med opmuntrende tilråb.
Kun denne ene dag måtte vi lave aftens
mad selv. Elllers fik vi ligesom sidste år
varm mad pr. automobil fra København. —
Alle de øvrige fødevarer disponerede fru
Wilken over.
Næste dag, 4'de dagen, afsejlede vi med
Kalvehave som mål i ret stille vejr. Senere
på dagen fik vi godt med både vind og sø.
I Kalvehave havde vi den aften det første
lille musikparty med tilhørende te eller kaffe.
Det foregik hos Waldoza i båden »Imak«.
»Musikken« bestod af en gammel mundharpe,
der havde det lidt svært med nogle af toner
ne, og der blev mest spillet den art musik,
som kaldes »blues«. Rytmen leveredes af
lufttankene. Når man trykkede deres buler
ind, kom der en hul og dump lyd, som fra
en rigtig jungletromme. Der faldt mange be
mærkninger om denne gang musik og dens
udøvere. — Det var ikke lutttr ros! Senere
hen blev på et vist tidspunkt akkompagne
mentet udvidet, idet Asbjørn prøvede at
synge og Waldoza gav sig til, på sin egen
måde, at basunere i et blikkrus. Det blev der
dog hurtigst muligt sat en en stopper for.
Men ellers gik det godt. I de store øjeblikke
var Imaks presenning næsten ved at blæse af,
og ind imellem lød fortvivlede klageråb fra
de to gaster på »Imak«, som, meget mod
deres vilje, måtte høre på al denne halløj.
Jo! det kunne gå lystigt til.
Vi sejlede til Vordingborg i roligt vejr.
Undervejs holdt vi frokost- og badepause i
Pedersværft. I Vordingborg beså vi ruinerne
og Gåsetårnet, og da det var sket, gik livet
sin sædvanlige gang: Waldoza konstaterede
og fastslog som altid, »at der er aldrig nogen
piger i disse provinsbyer«, Asbjørn fik sin
daglige motion ved — som så o f t e — at
prove at lave sine to gaster om til hakke
bøffer, et par juniorer røg i vandet og så
videre. Men først og fremmest var stemnin
gen præget af forventning for næste dag, der
var bestemt til kapsejlads.
Og kapsejladsdagen kom — med fint vejr.
Måske var der ikke så meget vind i begyn
delsen, men senere friskede den op. Der var
spænding og kamp under sejladsen. Hr. Wil
ken havde til yderligere opmuntring udsat en
mængde præmier til de fem sejladser, der
blev holdt. Og alle — gaster såvel som førere
cg følgeskibenes besætning fik en sejlads.
Den Blanke klarede sig fint.
7'de dagen begyndte så tilbageturen. Med
en meget svag vind lænsede vi gennem Stor
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strømmen. Vi skulle til Stege. Timerne gik,
og vi gled langsomt afsted på en spejlblank
vandflade. Verden var lutter stilhed og idyl.
Man kunne lægge sig på dækket og kigge op
i himlens blå og så blot lade tankerne komme
og gå, som de selv ville. Eller man kunne
anbringe sig mageligt i cockpittet og lade
blikket hvile på trækronerne i land. Fred og
ro — ikke sandt! Og dog! — der var noget
i gære. Det lå næsten i atmosfæren. Et eller
andet skulle ske. — Det ulmede.
Og så pludselig blev stilheden brudt. —
Vandkamp! — En krig brød ud i lys lue, og
et søslag, som Tordenskjold ville have frydet
sig over, begyndte. Og det gik hedt til! —
Kanonpøsene sendte kaskader af vand gen
nem luften, og skuddene ramte dækkene med
tunge klask. Gennem larmen hørtes komman
doråb, og der blev manøvreret rundt i alle
mulige strategiske stillinger. Og flere fik en
fuldtræffer i ansigtet på mindre end \ r k m
afstand: så gik verden under for et par se
kunder i et blændende hav af skum og per
lende vanddråber — sjask — Det var som
at få Niagarafaldet i hovedet. Vandet fandt
vej overalt, gennem ærmer, ned ad ryggen,
og da pøsene endelig faldt til ro, var alle
våde. Og det var jo så godt, som det kunne
være! Det var lykkedes, for en gangs skyld,
at gennemføre en betaille uden hurtig ind
griben fra førerskibet.
Så skinnede solen igen. De urolige elemen
ter havde raset ud. Det skal de jo en gang
imellem! Da skipperen på følgebåden »Ry
len« stak hovedet op af kahytten efter sin
middagslur, har han nok lagt mærke til alle
de glinsende rene dæk på juniorbådene om
kring sig. Det var dog mærkeligt, at alle på
een gang havde fået den idé, at dækket vist
havde trængt til at blive spulet! Det var jo,
så det næsten skinnede i øjnene!
Vejret forandrede sig mærkbart. Det blæste
op. Det var forfriskende at sejle ud i et
uroligt farvand på det sidste stykke over
Fakse bugt. — Vi strøg over bugten med
vinden tværs.
For sidste gang blev der holdt musikaften
på »Imak«. De to stakkels gaster, som åben
bart ikke værdsatte musikken så meget som
den øvrige kreds, var efterhånden så huløjede og magre, at det var en ynk. De var
helt nedbrudte. Af rent menneskelige grunde
besluttede så »den hærdede inderkreds« at
bønhøre dem og afholde alle fremtidige fest
ligheder hos Asbjørn. Mundharpen havde
holdt flyttedag!
Vi havde en frisk sejlads til Rodvig den
følgende dag. Det blev en rigtig pæn vippetur med rebede sejl og olietøj. For anden
gang lå vi indeblæst en ekstra dag.
For at være sikker på at nå hjem den sidste
dag inden det blæste for meget op, stod vi
op allerede ved fire-tiden og sejlede snart
derpå. Da det blæste op henad formiddagen
fik vi en fin lænsersejlads, og ved middags
tid var vi hjemme.
O. Becker.
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Fra det store, altid velorienterede sejlsportsblad »Sejl og Motor«
bringer vi følgende:

Lov nr. 93 af 29. marts 1957 om

skibsregistrering
Loven om skibsregistrering, der i sin nye 3. For lystfartøjer, der har anlægsplads i
Kastrup og Dragør havne:
form trådte i kraft den 1. januar 1958, berører
på nogle områder lystsejlerne, idet adgangen
Lufthavnens toldforvaltning,
til at få udstedt lystfartøjscertifikat bortfalder,
Københavns lufthavn, Kastrup.
ligesom gyldigheden af allerede udstedte cer
tifikater bortfalder fra samme tidspunkt.
Der er i den nye lov givet ejere af danske 4. For lystfartøjer, der har anlægsplads i
havnene syd for slusen i Kalveboderne:
lystfartøjer adgang til at få udstedt en »lystfartøjs-toldseddel«, og Departementet for
told- og forbrugsafgifter har meddelt følgen
de om de nye regler:
»Den 1. januar 1958 trådte den nye lov om
skibsregistrering (lov nr. 93 af 29. marts 1957)
i kraft, og samtidig bortfaldt adgangen til at
få udstedt lystfartøjscertifikater, ligesom gyl
digheden af allerede udstedte lystfartøjscerti
fikater ophører fra samme dato at regne.
Ejere af danske lystfartøjer (dæks- eller
halvdæksfartøjer), der fremtidig måtte ønske
den lettelse i toldformaliteterne (fritagelse for
klarering), som hidtil har været indrommet
lystfartøjer på grundlag af lystfartojscertifikaterne, henvises derfor til at erhverve sig
dansk lystfartøjs-toldseddel ved henvendelse
til toldkamret i det tolddistrikt, hvor fartøjet
er hjemmehørende. For lystfartøjer, der er
hjemmehørende i Københavns tolddistrikt,
kan lystfartøjs-toldseddel fås udstedt ved
nedennævnte kontorer:

Sydhavnens toldforvaltning,
Sydhavnsgade 9, Københavns SV.
Forinden toldsedlen kan fås udstedt, må
ejeren udfylde en »Begæring om udstedelse
af dansk lystfartøjs-toldseddel«. Begæringen
vil i den udstrækning, det er toldvæsenet
muligt, blive tilsendt fartøjsejerne (i Køben
havn udleveres begæringen af Købtnhavns
havnevæsen samtidig med fornyelsen af bøje
kortene), men i øvrigt fås udleveret ved
henvendelse til ovennævnte toldkontorer.
Ved henvendelse til toldvæsenet i forbin
delse med udstedelsen af toldsedlen må fartøjsejeren
medbringe
lystfartøjscertifikat,
nationalitetsbevis, bilbrev og/eller andre do
kumenter vedrørende lystfartøjet«.

Lystfartøjsejerne bedes nøje sætte sig ind i
disse regler, og man skal navnlig henlede op
1. For lystfartøjer, der har anlægsplads i mærksomheden på, at der skal udfyldes en
Kobenhavns havn:
begæring for at få udstedt en »lystfartøjsOvertoldinspektoratet for København,
toldseddel«, og at der skal medbringes visse
benzinkontrollen,
papirer til brug ved udfærdigelsen.
nordre toldbod, Kobenhavn K.
2. For lystfartøjer, der har anlægsplads i
Hellerup, Skovshoved, Tårbæk, Vedbæk
og Rungsted havne:
Hellerup toldforvaltning,
Tuborg havn, Hellerup.

For de københavnske lystfartøjsejere, der
har fartøj liggende indenfor Københavns
havns område, og som hos havnevæsenet skal
løse bøjekort, vil der dér kunne fås udleveret
en begæring.
Rask.

Endnu en gang - havnepengene
Ja, man må forbavses. Ifølge »Sejl og
Motor« har vor sejlerrigsdag været indkaldt
og ikke en, selv de, der var med herfra S.S.F.,
har så meget som opladt deres røst til protest
mod havnepengene, jeg synes ikke det må
være så vanskeligt at spørge, hvorfor en
turist, der kommer sejlende til en by, skal
brandskattes, medens turisten, der kommer ad
landevejen, er fri.

Det er dog dette hele sagen drejer sig om.
Og jeg tror, at de byer, der får ovennævnte
spørgsmål forelagt, vil blive svar skyldig,
ikke mindst, når det med lethed kan bevises,
at vore havnepenge enten de er gratis eller 10
kr. pr. ton, overhovedet intet betyder for
den pågældende kommunes budget.
Carl Hillers.
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I sommeren 1945, kort efter krigens afslut
ning, var al motorbådssejlads forbudt, mens
sejlbåde kunne sejle ud af havnen, — og det
er vel derfor forståeligt, at de stakkels motor
sejlere følte sig en smule forfordelte og at en
del af dem besluttede at foretage en udflugt
til Saltholm, — trods forbudet. Vanskelig
heden ved at skaffe benzin var årsag til, at
kun få både blev anvendt til transport af de
mange deltagere.
Ved en senere afholdt fest oplæstes et
versificeret interview om turen, og manskriptet, som det er lykkedes undertegnede at
komme i besiddelse af og som måske andre
kan have fornøjelse af, er det lykkedes mig
at formå redaktøren til at lade trykke i bladet.
Emil Hansen.

ALTHOLM
Hvordan kom man på ideen til denne Saltholmstur?
Når man har gået på sjette år og følt sig som i bur,
så får man lyst at komme ud igen på bølgen blå,
og så skal man jo gerne ha' et mål, som man kan nå.
Derude i det fjerne, der lå den flade ø,
og mellem den og os var kun en lille stribe sø,
og motorfolk som snart har glemt en mukkebikkes larm,
den smule vand, forstår De nok, ku' sagtens gøre harm.
Hvordan med benzinen? Var den ikke svær at skaffe?
Benzinen? Næ, den var jo ikke nær så sjæld'n som kaffe.
Vi blandede det lidt, vi fik, med sprit og øl og gud ved hvad,
så det er vist forståeligt, at denne blanding rynked' motorerne på næsen ad.
Hvordan med denne tur? Var den nu også lovlig?

Forårsfesten
/ /.

19fS

Vinterens sidste store fest, inden vi smider
selskabstøjet og trækker i et par arbejdsbukser og tager fat på skibet, finder sted lørdag
den 1. marts 1958 kl. 19,30 i Selskabslokaler
ne, Markmandsgade.
En stab af dygtige kunstnere vil sætte os
i humør, hvem er endnu ikke helt fastlagt,
men det bliver i hvert fald førsteklasses
kræfter og skuespillere, vi allesammen kan
lide både at høre og se.
Nærmere program vil blive bragt i næste
nummer af bladet (februar), men allerede nu
kan vi meddele, at der lægges op til en fest
af de helt store, hvor alle Sundby-sejlere
mødes for samlede at more sig og få en glad
aften.
Billetter til festen kan allerede nu bestilles
hos bestyrelsen og hos vores restauratør i
klubhuset, og naturligvis er der rock og
gammeldaws bagefter.
Festudvalget.
Bestyrelse og festudvalg efterlyser stadig
et par medlemmer, som vil hjælpe til med
at arrangere foreningens fremtidige fester, og
andet, når vi nu snart flytter over i vort nye
klubhus. •—
Ældre medlemmer taler med begejstring
om »de gode gamle dage«, da man kom sam
men og morele sig, lavede revyer og havne
fester og meget andet, og det ser ud til, at
de gamle kunne, men at vi unge og yngre er
nogle hængehoveder, som er bange for en
smule ulejlighed og lidt besvær, — men det
er jo naturligvis nemmere ikke at foretage
sig noget selv, og så bagefter kritisere det
andre laver.
Red.
E T N Y T Å R S Ø N S K E :
At begrebet - PLØK og KLUBHUS stadig må eksistere.
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Hvad siger De? Hvad spør' De om? Næ, er De rigtig tovlig!
Var det så ikke frækt? De spurgte altså ej?
Næ, næ — næ, næ, så kunne vi jo heller ej få nej.
Hvordan gik så sejladsen? Kom De godt til Saltholm frem?
Det kan De selv bedst dømme om, vi kom dog levende hen og hjem.
Vi startede med fuld musik, ialt med 4 både
fyldt op med damer, mænd og grej, så det er sgu' en gåde,
at bådene ku' flyde med al den vægt ombord.
Var De så ikke bange?
— Næ, heller ikke spor.
En sømand stoler på sit skiv og lader så stå til,
så går det jo i reglen kun sådan, som han vil.
Vi steamed ud af havnen med fuld musik på dækket,
og bådene de var, som sagt, med passagerer spækket.
Men motorerne ku' altså bare ikke maden li',
og sådan set kan man vist ej fortænke dem deri,
og vi var også næppe kommet ud af vores havn,
før motorerne ikke mer holdt af at gøre gavn.
Først nøs de lidt, så hosted' de, så opgav helt de ånden,
så sled vi bravt med svinget, så huden gik af hånden.
Så gik de lidt, så tøffed' de, så hosted' de igen,
så stopped' de, så drev vi lidt for vind og vove hen.
Og sådan gik det op og ned omtrent en times tid,
een af dem gik dog skiftevis, som løn for vores flid.
Så smilte den og nikkede, så tuded' den og hikkede,
og sommetider lød kun halvkvalt gråd.
Så spandt den lidt og tikkede, så var der no'et der klikkede,
så brast den sidste rest af livets tråd.
Men til vort store held det gik, og stadigvæk lidt hjælp vi fik
fra den, der nu tilfældig var igang.
Vi trak hinanden lidt på skift, og selv om stykket var lidt stift.
så gik det stadig fremad, mens vi sang.
Men når De nu altså ikke havde fået lov at sejle,
til fru Fortuna måtte vel lidt håndfast så de bejle,
at ikke der sku' vise sig en grum patrouljebåd
og spørge om til den sejlads nu også lov De ha'de få't?
Ja, bejle! Det gjorde vi, men bare ikke nok,
for halvvejs ovre var vi alle ved at få et chok.
Der kom den lumske fyr med skum for boven,
han vinked' til os nonchalant og hoven,
men De kan bande på, at han ku' osse vise klør,
og »Peer« tog han da osse rigtig grundigt i forhør!
Blev De så arresteret?
— Ak nej, ak nej, jeg tror De primer mand!
Når De kan spørge sådan, da straks man høre kan,
at Aslagsen aldeles ej De kender
(hans snakketøj er ellers kendt blandt venner!)
Han snakked' ham et øre af, så han blev helt konfus
og opgav at få ørenlyd, og så forsvandt han i et brus
med fuld fart på propellen, af sted, af sted mod nord,
helt blå af raseri, — han fik ej indført blot et enkelt lille ord.
Og da halvtredie time vel var gået
var vi til Holmen allesammen nået.
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VINDSTYRKEN
målt i meter pr.sekund
Så lossede vi skibene for alt, hvad der nu var,
og hele habenguten vi op til Holmekongen bar.
Vi pustede og stønnede og slæbte alle mand,
vi slæbte på en masse øl, — men ingen sodavand.
Vi okkupered' Holmekongens have,
hvor tiden gik så lysteligt, som tiden helst skal gå,
med kaffebord og lotteri, og hvad ellers man fandt på,
og i s æ r hvad Emil fandt på at lave.

— Hvad synes De om Saltholm? Er det en dejlig ø?
— Den dag var der skam dejligt, men jeg tror, jeg ville dø,
hvis jeg sku' gå derovre hele året.
i hvert fald ville jeg da blive fåret
af at gå rundt og se på græs og græs og græs og græs,
(hvori man dog med mellemrum ku' skimte en flok gæs).
For Resten kan man næppe sige Saltholm, det er »land«,
for den meste tid af året står øen vistnok under vand,
så beboerne går rundt med våde futter,
og i lommekluden stadigvæk de trutter,
med mindre de som gæssene har svømmehud imellem tæerne,
eller også som spurvene kan sætte sig i træerne.
Og fodklamt var der også, da vi besøgte øen,
men heldigvis er søfolk jo vant til vand — fra søen.
— Hvad skete der så mere?

Et af foreningens meget aktive medlemmer
er ved at »organisere« en vindmåler, således
at vi ikke behøver stå og vente på, at et fuld
rigget skib skal komme forbi, for på dets
sejlføring at gisne os til vindstyrken, men kan
aflæse denne inde på land, før vi tager ud.
Forøvrigt er det vist meningen, vi skal være
flere om at forære os selv denne vindmåler,
den dag vi indvier vort nye klubhus, så hvis
man har tænkt at ville sende blomster, så er
her en idé af mere blivende varighed, — og
mange bække små, o.s.v. —

Nye medlemmer

~

i Sund&y. Seféfacmuitx

Aktive:
John Stege, Paludan Miillersvej 7.
Kragejolle »Jumbo«.
Freddy Berensen, Kastrupvej 160 A.
Motorbåd uden navn.
Erik Wold, Esplanaden 24.
Motorbåd »Viking«.
Poul Chr. Oldenburg, Barsehøj 31.
Spidsgatter »Bente«.
Kurt Johansen, Jacob Danefærdsvej 13.
Kragejolle »Dry«.
Enok Andersen, Ved Kløvermarken 3.
Motorbåd »Savoya«.

— Der var noget med en vogn,
som blev »lånt« til en køretur over til et andet sogn,
og da vi andre havde aftensmadens klemmer overvundet
var de kørende endnu ej blevet fundet.
Men vi fandt dem da omsider, kort før vi sku' sejle hjem,
og hele skaren drog med sang af sted mod havnen frem.
— Sejladsen hjem? Den gik vel meget glat?
— Så nogenlunde, men det blev dog nat
for vi var mere end halvvejen hjemme.
Den natsejlads, den vil vist sent vi glemme.
— Hvad skete da?
— Jo, Gubben forsvandt jo som en røg,
men de andre 3, de holdt skam trofast sammen,
og hjalp hinanden smukt i fryd og gammen,
skønt den sejlads, det kan De tro, slet ej var nogen spøg.
Vi sejlede i kølvandsorden, linie 8 trak,
de andre 2 agerede blot bivogne, ak,
det gik så småningom hen over vandet,
og fartfornemmelsen var noget blandet.

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift
ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
offentliggørelsen.

— Bugsered' den Dem helt i havn?
— Nej, den døde sgu' af tørst,
og så blev det jo »Pari's« tur til at sejle først
i vor konvoj, mens linie 8, den gik agter,
(for »Peer« var invalid, så ingenting den magter).
Det sidste stræk var kokken altså vor navigatør,
og han er skrap, det kan jeg trygt Dem love;
først slæbte han konvojen ned lidt sønden for Dragør,
— Aou — og vi sku' allesammen hjem og sove. —
Så strøg på langs han Sundet op,
og hvis der ej var brølet »stop«,
han vores havn slet aldrig havde fundet,
mens Kronborg derimod han havde rundet.
Og hvis De fantasien lidt livligt lader rende.
De tænke kan Dem sikkert hvor sejladsen ville ende,
og hvis ubegrænset mængde af benzin han havde haft, da tænker jeg med gru,
så havde vi nok allesammen sejlet om endnu.
— Det var vel sent, da De kom ind?

K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3

— For sent! Men med et lettet sind,
at turen godt vi havde overstået,
og til vor egen havn vi hjem var nået.
Og der vort sidste øl vi drak
og skiltes med godnat og tak.

P A L Æ

Undskyld, hvis jeg har givet nogen alt for meget lak.
G. Østergaard.
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købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
L I N G ER I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

l-malc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . også til damer 43r50

11,50

Yacht Club huer ..
fra
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

14,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

V
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GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til

Amage

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

ASSURANCE

den billigste

pris

JGIRYKJKERI

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 15.—1.—1958. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TING VALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&WITZKE
Assurance

Kongsne Nytorv 6

.

Kobonhavn K.

Udgiver: Sundby SejlsForening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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M E D L E M S B L A D F O R

S U N D B Y

Pa sø og salten vove -

„Valkyriens togt 1957
af

G. Ø S T E R G A A R D

S E J L - F O R E N I N G

Vi kan forlade skovlen, skrivebordet, dreje
bænken, disken, eller hvad vi nu til daglig
beskæftiger os med og tage ud på vandet,
hvor luften er ren og frisk, og søen til tider
benytter lejligheden til at skylle hverdagsstøvet af os, og hvor opgaverne er mange,
men først og fremmest andre, end hvad til
værelsen ellers kræver af os.
Der ude på det urolige element opøves et
hurtigt overblik, evnen til at tage en rask
beslutning, ansvarsfølelse og mange andre
værdifulde egenskaber. Lungerne fyldes med
bedre og renere luft, og hjertet pumper sun
dere blod rundt i kadaveret, og i tilgift lærer
man på de lange ferieture sit land at kende
og ser det fra dets bedste synsvinkel.
På grund af uforudsete hændelser måtte
jeg 14 dage før min ferie begynde at se mig
om efter en passende makker til ferieturen,
og mit blik faldt da på vor gamle — om ikke
kongelige skuespiller — så dog skuespiller
konge, Emil Hansen.

8XM

Som gammel sømand og en fyr, der gen
nem årene havde vist, at der intet fandtes,
han gik af vejen for, måtte han vel være den
helt ideelle mand at dele en langturs glæder
og strabadser med.
iiimiiiniiiHiiiiniiiniiiiiniiiniiiiiHiiiiBiiiiiniiiiuiiiiuiiiniim

Lørdags - Ouiz
med OTTO LEISNER
den 1. marts 1958 kl. 19,30
i MARKMANDSGADE

Maskinalderen, som vor tid er blevet kaldt,
skulle vel egentlig betyde, at maskinerne
skulle overtage mere og mere af det nødven
dige arbejde, og følgelig at menneskene skulle
få mindre at bestille. Sådan er det vel stort
set også gået, gravkoen f. eks. præsterer jo
med een mand til betjening af de forskellige
håndtag, hvad der skulle adskillige kraftige
og trænede mænd til at udføre med hakker
og skovle.

Alligevel kan det hænde, at mennesker kan
blive så udkørt, at der skal en god, solid ferie
til, hvis helbred og arbejdsevne igen skal op
på det normale niveau. Men ferie i sig selv
er ikke nok, den skal anvendes på den rigtige
måde. Altså bort fra alt det daglige, nye ting
at beskæftige sig med både i tanker og ger
ning, og frem for alt nye omgivelser og frisk
luft. —
Her er det, vi sejlere har vor store fordel.

B O D I L U D S E N
DE T R E M A L E R E
P E T E R K I T T E R
— og så er der BAL bagefter.
Billetter hos bestyrelsen og hos »Pløk«
P R I S : KR. 3,00
BALTEGN 1,5 0
Intet billetsalg ved indgangen.
WiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiniiiiHiiiiBiiiiiniiiiniiHiiiiii
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Amager Strandvej, S. — SU. 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen
Pladsmand Madsen

Emil slog til. Omgående og uden et se
kunds betænkning. Desuden påtog han sig
straks og uopfodret proviantproblemets løs
ning, og han mente nok endnu at kunne
huske, hvordan et kompas så ud, selv om
det nu var 5 år siden han havde måttet skille
sig af med sin sidste båd.
Gammel kærlighed ruster som bekendt
ikke.
Og fra det øjeblik, Emil trådte ind i bille
det, klappede alt, som det skulle. Proviant,
kasseroller og andet husgeråd strømmede om
bord, efterfulgt af køjesæk, gangklæder, tand
pasta og andet nødvendigt personligt udstyr,
ja, end ikke gummiskoene manglede, så da
jeg lørdag den 20. juli gik om bord, var der
dækket et nydeligt kaffebord i salonen og
bænkede ved det sad de gæster, der var mødt
op for at tage rørende afsked med os, før
vi drog ud på den lange og farefulde færd
for at finde nyt land, eller i hvert fald for
os hidtil ukendt land.
Emil og jeg følte os som et Par Grey
hounds før et væddeløb, dirrende og trippen
de af spænding før startskuddet. Endelig var
afskeden overstået, de sidste omfavnelser var
slut, de sidste kys havde lydt, og så gled vi
ud mellem molerne, tilvinkede af tårevædede
lommetørklæder.
Klokken var da 13,30.

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x

SU 8770

Starten af en ekspedition er altid svær.
Pyh, hvor det lettede at komme udenfor i
den friske luft, få slipset af, halsjernet knap
pet op, af med det overflødige, varme og
snærende, af snæversynede morallove fore
skrevne antræk og i det mere ideelle dress:
åben skjorte og shorts.
Og så gled vi da sydpå gennem Sundet,
mens solen skinnede og en let dis slørede
konturerne derinde på Amager. Vi var enige
om, at Præstø ville være et passende mål for
eftermiddagens sejlads. Den smukke indsej
ling såvel som byen var ukendt land for
Emil, hvad der var en grund mere til at vælge
Præstø, så vi satte kursen fra Dragør efter
Stevns og frydede os over den næsten helt
rolige Køge bugt.
En god time nede i bugten begyndte vi at
kigge efter Stevns, uden dog at have held
med os. En halv time senere var endnu intet
land synligt, end ikke i kikkert. Det var be
synderligt, men kunne måske skyldes disen,
så vi slog os foreløbig til ro med denne
forklaring. Tiden gik uden at Stevns lod sig
ane, og kl. ca. 17 tabte vi tålmodigheden.
Havde vi holdt den beregnede fart, skulle
vi nu være på højde med Rødvig, så nu nyt
tede det ikke længere at give den smule dis
skylden for det forsvundne forbjerg. Følgelig
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drejede vi mod vest, for nu ville vi den o...
1
se land, og 50 minutter senere dukkede
Felskov Rev kost op ret for, og landet inden
for blev synligt.
Aldrig tidligere er det overgået os at pas
sere Stevns ved højlys dag uden et glimt af
dets skrænter, men her var bevis for, at også
dette lod sig gøre.
Fra Felskov havde vi landkending, så der
var ingen vanskelighed ved at finde den
hvide 1-kost på Normans Hage og indsejlingsmærkerne udenfor Fedet, og resten af
vejen var jo tydeligt afmærket, så vi lagde
til i Præstø havn kl. 19,40 uden yderligere
oplevelser.
Kokken var allerede forinden gået igang
med forberedelserne til middagen, så få mi
nutter efter, at skruen var sat i stå, stod
maden på bordet.
En kop kaffe og en likør ovenpå maden,
og vi løftede glassene, så hinanden i øjnene
og ønskede hinanden velkommen til den godt
gemte lille by, der var vor første station på
vejen.
Det havde været en lang dag, fuld af spæn
ding og sindsbevægelser, så vi var godt trætte.
Det blev derfor kun til et ganske kort trip
op i byen, mens vi diskuterede gåden om
det forsvundne eller dog usynlige Stevns,
uden at vi dog fandt den helt rigtige og til
fredsstillende forklaring.
Træmadrassernes blide knirken i forbindelse
med den afspænding, bevidstheden om at
være et pænt stykke vej fjernet fra Metropo
lis larm og pligter, bragte os hurtigt og tyst
over i Morfeus arme.
(Fortsættes i næste nr.)
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15,00 15,00 15,00 15,00
Aktive
indm. før 15/8-57
20,00 20,00 20,00 10,00
Aktive
indm. eft. 15/8-57
Passive
5,00 10,00 5,00 10,00
5,00 5,00 5,00 5,00
Juniorer
B. medl
5,00 5,00 5,00 5,00

*

IlYassereren

træffes
Søndag den 2. februar og
søndag den 2. marts
klokken 10—12 i klubhuset.
Hver fredag kl. 19,30—21,00
Højdevej 39.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems.nr.

Det forsvundne forbjerg.
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KØB
Landgang
forbudt
SALG
Fredag den 18. januar bragte radioen et
hørespil med denne titel. Det fik ikke nogen
blid omtale i pressen med hensyn til hand
BYTTE ling
og indhold. Men hvor det glædede et

Lorentzen fremkom engang i sommer med
den udmærkede idé, at man — i stedet for de
lidet pyntelige sedler og opslag ved port og
låge — satte en lille annonce i bladet, — for
medelst en daler eller måske kr. 2,50, — men
det gav ikke rigtigt genklang blandt medlem
merne, ingen har i hvert fald indtil nu kunnet
se det store i ideen, tværtimod tror man stadig
mere på, at den der maser sig ind eller ud af
lågen, med nøglen i den ene hånd, en taske
i den anden, cyklen mod knæet og foden
mod døren, vanterne i munden, næsedryp i
piben, og en ed mellem tænderne — virkelig
er det mindste interesseret i, hvad der står
på de opslåede sedler, i hvert fald mere end
ham, der hjemme i varmen i ro kan sidde og
læse i bladet, at en har købt sig et nyt sejl
og nu vil sælge det gamle billigt, en har skif
tet sin motor ud og vil sælge den gamle, en
tilbyder sin assistance ved forårsklargøringen,
en søger forbindelse med en mand, som vil
give ham et nap med at gøre sin båd i stand
osv. osv. — penge hjem i foreningens skuffe,
grejet solgt eller kontakt oprettet med den
man søger.
Personligt har jeg det noget i retning af
Carlo Andersen, færøeksperten i kvit eller
dobbelt, som aldrig kunne huske hvem han
skulle ringe til, når han gik ind i en telefon
boks — jeg kan aldrig huske, hvad jeg har
læst i forbifarten eller jeg går og jonglerer
med ordene, bytter dem om, læser dem bag
fra, stiller dem på hovedet og tilsidst aner
jeg virkelig ikke, om en mand har et
par stærke årer tilsalgs, eller det er en stærk
mand, der har fremtrædende årer, — så jeg
i hvert fald har megen fornøjelse af de for
skellige og stadig lidet pyntelige opslag.
Det kunne jo tænkes, for det første, at
andre havde det på samme måde som jeg, —
eller det kunne tænkes, at netop jeg havde
brug for et af de tilbud, der hænger på plan
keværket dernede, men jeg er altså ikke i
stand til at reflektere, da jeg ikke kan huske
hverken navn, adresse eller telefonnummer,
når jeg først er kommet tre skridt hen ad
vejen, — hvorimod jeg er intelligent nok til
at kunne sidde hjemme i min stue, læse et
telefonnummer i bladet og dreje det på tele
fonen, — og hvem render iøvrigt rundt med
blok og blyant for at notere sig dagens tilbud
på plankeværket?
Een ting er i hvert fald uomtvistelig, —
bladet sendes ud i ca. 800 eksemplarer, hvil
ket vil sige, at det læses af vel et par tusind
mennesker, — så mange tror jeg ligegodt ikke
stiller sig op og læser et halvt udvisket op
slag på et plankeværk.
Rollo.

gammelt sejlerhjerte at høre om sejladsen
mod Visby i stormvejr, med lydkulisser så
naturlige, at man levede med i kampen mod
vand og vind. Det skal lige noteres, at de
rigtige sejlerudtryk blev anvendt.
Radioen bragte os et frisk pust af somme
rens sejlsportsglæder ind i den lune stue på
en mørk vinteraften og fik os til at mindes.
— Og det skal radioen have tak for.

Apropos »Landgang forbudt«. Jeg har selv
været ude for et sådant skilt i havnen på
Æbelø nord for Fyn. Kan der oplyses noget
om andre havne, hvor landgang er forbudt?

Vi mangler...
en suppleant til bestyrelsen i stedet for
Harald Hansen, der ikke ønsker
genvalg.

en måler i stedet for Jørgen Jensen, der
Forhåbentlig bliver hørespillet genudsendt,
ikke ønsker genvalg.
så også de sejlere, der ikke var opmærk
Det
henstilles
derfor til medlemmerne at
som på udsendelsen, kan få lejlighed til at
indsende
forslag
til disse to poster.
høre stykket.
Pernov.
Forslagene skal være bestyrelsen i hænde
senest den 10. marts d. å.
W.T.R.

Ordinær halvårlig

generalforsamling
afholdes
MANDAG DEN 24. MARTS 1958 KL. 19,30 PRÆCIS
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Regnskabet.
4. Lovændringsforslag.
5. Andre forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
Følgende er på valg:
Kasereren Thorkild Sparre.
Skolechefen V. Lindemann.
3 repræsentanter: Oscar Futterer, Alf Kruøjser
og Jørgen Nielsen.
Suppleant til bestyrelsen: Johs. Boesen og
Harald Hansen (modtager ikke genvalg).
Revisor: Egon Ryefelt.
Revisorsuppleant: Einar Olsen.
2 målere: Jørgen Jensen (modtager i ike genvalg)
og John Skjold Petersen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforamlingen, må
være formanden i hænde senest den 10. marts 1958.
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Hvis propperne
springer må der være en årsag, og så er det ikke nok
bare at gå over og bede Madsen sætte nogle
nye i. Der må være noget galt. Ledningsnettet
er så nyt, at det er utænkeligt, det er der,
der kan være noget i vejen, så det må være
enten værktøjet eller ens egne ledninger der
er forkerte, så undersøg dette grundigt, hvis
det skulle ske, propperne springer, medens
du står og arbejder.
Hvis du er sikker på, at dine maskiner og
ledninger er helt i orden, og at det ikke er
dig, der forårsager de sprængte propper, så
se dig om, da det jo så kan være en anden,
som enten bærer sig forkert ad eller anven
der forkerte ting, — og hvis det er, så gener
dig endelig ikke for at gøre ham opmærksom
på det. El-installationen er fælleseje og rig
tigt benyttet en dejlig hjælp, og ingen kan
være tjent med, at en enkelt ukyndig øde
lægger arbejdsglæden for alle andre ved at
benytte dårligt værktøj eller ledninger, hvor
isolationen er slidt itu, så strømmen kort
sluttes og propperne springer.

x
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\3undby De/lerne JL ester
Lørdag den 1. marts afholder foreningen
sin årlige forårsfest, og det er lykkedes fest
udvalget at kidnappe meget kendte kunstnere
til underholdningen. Vi skal ikke røbe hem
meligheden hvorledes vi har indfanget dem,
men kun hvem det er.
Som konferencier og quiz-leder har vi for
mået Otto Leisner til at overtage denne rolle,
og med hans gode humør skal der nok kom
me »fest« ud af aftenen.
»De tre Malere« er et vokalensemble ud
over det sædvanlige, deres program er vældig
festlige og morsomt, noget ud over det almin
delige i den genre.
Skuespillerinde Bodil Udsen kommer og
spreder godt humør med nogle af sine bedste
ting, bl. a. fra sommerens tivolirevy.

Nye medlemmer

Forøvrigt må el-strømmen på pladsen kun
anvendes til værktøj og maskiner, og hverken
til lys eller varme i bådene eller skurene, —
jo mere vi ødsler og misbruger det, vi er
fælles om, jo mere kommer vi til at betale,
og tro endelig ikke strømmen er gratis. —
Juniorer:
Foreningen får regningen for hvad der er
Kaj Erik Rasmussen, Dannebrogsgade 46 B
brugt, og foreningen er i den sidste ende
— dig.
Aktive:
Svend R. Olsen, Lergravsvej 5. Spg. Aramis
Spar ikke, — men spild ej.
Red.

i SimMy.

0RDI1EDE FORHOLD
UDE 00 HJER1R1E
Må jeg takke 154 B. P. for hans indlæg i
vort januar-nummer. Det er en fornøjelse at
finde en så velskrevet artikel, der ikke blot
indeholder gold kritik af vore egne forhold.
Her har kritikken til en forandring anden
adresse og er dertil velbegrundet.
B. P.s omtale af vort nye klubhus, som vort
naturlige samlingssted til fest som til daglig,
og især som klubbens ansigt udadtil, bør an
spore hvert enkelt medlem til at gøre sit
yderste for, at det bliver et ansigt, der er
Sundby Sejl-Forening værdigt.
Hans afsluttende ønsker kan jeg give min
varmeste tilslutning, specielt må ønske nr. 2
siges at være påkrævet, ikke alene for vore
egne medlemmer, men også for de gæster, der
i sommerens løb har ærinde til foreningens
medlemmer.
G. Østergaard.

F

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift
ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
offentliggørelsen.

STOF, SOM ØNSKES optaget i først ud
komne nummer af bladet, må være red

Peter Kitter — humørsprederen — behøver
vel ingen særlig præsentation, han skal nok
få smilet frem, enten man vil eller ej.
Aftenen skal således være helgarderet, og
festudvalget venter, at foreningens medlem
mer stormer selskabslokalerne denne aften,
og husk så, det er i Markmandsgade lørdag
den 1. marts kl. 19,30 det foregår.
Den økonomiske side af sagen bliver til at
overkomme, prisen for underholdningen er
sat til 3 kr., og for baltegnet til kr. 1,50, for
naturligvis er der bal bag efter ellers er det
ingen fest, og husk helst lige penge til bal
tegnet.
Billetter kan fås hos bestyrelsen og i klub
huset hos »Pløk«, der har lovet at sælge alle
dem han har.
Festudvalget.

Kan vi være
det bekendt?
I vor formands svar på mit indlæg med
ovennævnte overskrift udtaler han, »at vort
jubilæumsemblem er fremstillet i samme stør
relse som andre klubbers hæderstegn og an
vendt med tilfredshed der.«
Det er meget muligt, andre klubber bruger
så »diminutive hæderstegn«. Det må vel være
rigtigt, når formanden siger det, men hvorfra
ved man, at »de er anvendt med tilfredshed,«
Det skulle glæde mig, om andre ville ud
tale sig om deres syn på vort hæderstegns
dimensioner, så jeg kan blive klar over, om
jeg står helt alene med mit synspunkt.
Det er så let, send blot vor redaktør et par
ord derom.
G. Østergaard.
•

aktionen i hænde senest d. 1. i måneden.

Restauratør
Til Sundby Sejl-forenings nye klublokaler søges en restauratør med bevilling.
Kortfattet skriftlig ansøgning med angivelse af alder, kvalifikationer og tidligere
beskæftigelse sendes til formanden.
Stillingen vil være at besætte fra ca. 1. maj d. å., og ansøgningen må være for
eningen i hænde inden udgangen af februar d. å.
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FE1IIERE
Det hører som bekendt med til god tone,
at man har sit fartøj forsvarligt fortøjet, altså
at både for- og agterfortøjninger er friske og
består af rigeligt dimensioneret tovværk og
helst — som forsikringsselskaberne henstiller
— beklædt hvor det hviler i klyds, da skarpe
hjørner let kan skamfile tovværket, så det
sprænges, hvis vejret frisker.
Men foruden gode fortøjninger hører der
også gode fendere til, både af hensyn til eget
fartøj og til naboernes. Lad os bare indrøm
me overfor os selv, at noget af det første der
interesserer os, når den nyankomne lægger
på siden af os i en eller anden provinshavn,
det er hans fendere. Er det de sædvanlige
fladtrykte, stenhårde og oliede klumper, der
almindeligvis er ophængt i et stykke sytråd,
og som virker som en knytnæve mellem rib
benene, hver gang bådene tørner? Eller hører
han til dem, der ganske overlader til andre
at affendre? Denne type er heldigvis sjælden
og de fleste har en klar erkendelse af, at det
betaler sig at have gode fendere.
Når man desuagtet ofte møder sejlere og
motorbådsfolk af den første type — altså
dem med klumperne — så må det formentlig
skyldes, at fendere er en temmelig dyr ting
og at kun få er i stand til at fremstille pjusfendere. Nemmere er det at lave en sejldugspose og fylde den med korksmuld. Og den
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har flere fordele fremfor pjusfenderen. Dels
er den let at lave, den kan vaskes med en
børste og sæbevand, hvis den blev snavset,
og flyder, hvis den mistes og kan endog i
nødstilfælde bruges til at holde sig oppe ved,
såfremt uheldet skulle indtræffe. En stump
dug, en nål og hampetråd og en sejlhandske
har jo enhver sejler, så hvorfor ikke benytte
agurketiden til at lave et par fendere?
En passende størrelse til de fleste både
fremstilles således: Der skal bruges et stykke
svær dug 46X26 cm og 2 stykker cirkulære
med en diameter på 16 cm med et hul i cen
trum, således at stjerten, som fenderen hænger
i, kan stikkes igennem. Klip ikke hullet større
end nødvendigt. Den yderste centimeter på
alle 3 stykker bukkes og bruges til at sy i.
Den firkantede dug sys sammen langs den
26 cm lange kant så den danner en cylinder
og vendes, så den pæne side af syningen
vender udad. Sy med dobbelt tråd.
Hullerne i de 2 cirkelrunde stykker kantes
med tråd for at gøre dem stærke. Derpå sys
den ene stykke på som bund og det andet
som låg, men inden man har syet hele om
gangen på låget rundt, skal stjerten, der for
neden er forsynet med en sjoverknob og for
oven med et splejset øje, stikkes igennem og
posen stoppes så hårdt som muligt med kork
smuld, hvorpå syningen gøres færdig.
Til sidst stikkes en tamp af passende læng
de i stjertens øje og forsynes med en alm.
takling i den anden ende og fenderen er
færdig. Man kan også forsyne stjerten med et
øje i begge ender, hvis man ønsker en vand
ret hængende fender.
B. P.

Fra SEJLERSKOLEN
Der er selvfølgelig langt fra Sundby og
omegn til Svanemøllehavn, navnlig om vin
teren hvor sådanne kedelige befordringsmid
ler som f. eks. sporvogne skal benyttes. —
Alligevel er det synd, at ikke flere af sejler
skolens elever og medlemmer af S.S.F. benyt
ter den stående indbydelse til at besøge
»Københavnske Sejlerskoler«s onsdagsaftener
De af vore medlemmer, der har besøgt
nogle af disse aftener, har været godt tilfreds,
og så skal man ikke engang tage pungen op
af lommen undtagen for at betale sin egen
fortæring. Køber man ingenting, er der ingen
der råber efter en af den grund, thi det er jo
klubhuse aftenerne bliver holdt i.
Til ærgrelse for de mange af vore medlem
mer, der dyrker kapsejlads og som har over
set de averterede onsdagsaftener, hvor kap
sejladsregler har været på programmet, skal
jeg fortælle, at der jo i år skal sejles efter helt
nye regler, og det er dem der gennemgås.
Onsdag den 25. januar var der stuvet lige
så mange medlemmer, af andre sejlklubber,
sammen som der kunne være i »Sundet«s
klubhus.
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Naturligvis sker der, som altid når sejlere
er sammen, en masse både lørdag aften og
søndag, og vi er hjemme igen søndag klokken
ca. 18,00.
Turen koster 10 kroner pr. deltager, men af
hensyn til madbestilling, fordelingen af kamre
og senge m. v. er det nødvendigt, at tilmel
delse sker senest den 1. marts, og det kan ske
enten til »Farbror« Lindemann eller til Alf.
Pedersen, Vibekegade 23, Ryvang 4971 v.
Så er vinterprogrammet slut, og jeg håber
på energisk arbejdsindsats på bådepladsen,
da vi i år absolut skal have øvelsesbåden klar
og under sejl ved standerhejsningen.
BEMÆRK: alle første-års-elever skal inden
udgangen af februar meddele mig, om de vil
deltage i sejladsen i sommer, det er vigtigt
for at kunne disponere over pladserne i
øvelsesbåden.
Sejladschefen.

Lystfartøjstoldseddel m. m.

Den i forrige nummer af bladet omtalte
lystfartøjs-toldseddel fås ved henvendelse til
toldkammeret på Nordre Toldbod (Benzin
Ejvin Schøts holdt foredrag, og diskussio kontrollen), men forinden henvendelsen der,
nen var særdeles livlig.
skal man udfylde en begæring, som kan fås
S.S.F.s blad udkommer formentlig efter den hos Carl Hillers.
12. februar, hvor der var kapsejladsregler i
Med denne, samt sit målerbrev, lystfartøjs»Sundet«, til gengæld kommer det tidsnok certificat, nationalitetsbevis eller andre papi
til at vore medlemmer kan få at læse, at der rer på fartøjet, henvender man sig ovennævn
den 19. februar i K.A.S. af John Berg (Fisker) te sted og får udleveret lystfartøjs-toldseddel
bliver vist egne film med tilhørende forkla på sit fartøj, som fritager fartøjet for klare
ringer og historier. De af S.S.F.s medlemmer, ring og ligeledes giver ret til at føre splitflag.
der sidste gang havde den oplevelse at se og
De gamle papirer er ugyldige fra 1. januar
høre Fisker, kommer ihvert fald igen, og gan
1958.
ske privat vil jeg anbefale alle vore medlem
Men selv om lystfartøjer ikke længere er
mer at komme ud til Svanemøllen den aften.
indregistreringspligtige,
så er de stadig synsDen 26. febr. er der filmaften hos »Frem«.
pligtige,
og
ønsker
man
syn på sin båd hen
Den 5. marts nye kapsejladsregler i »Sun
vender man sig til Skibstilsynet i Christiansdet«.
Vintersammenkomsterne afsluttes den 15. gade, (helst flere på een gang, så tilsynet kan
marts med en fælles week-end-tur til studen se på flere både, når de er herude).
Både over 5 tons kan optages i det almin
terhytten »Vintremølle« ved Roskilde.
Vi samles under uret på Hovedbanegården delige skibsregister, men er ikke forpligtet
klokken 15,45, og skal nå en bus i Roskilde, til det.
man kan tage en madpakke med eller købe
Tilladelse til at føre yachtflaget gælder et
såvel mad som drikkevarer i studenterhytten, hvert dansk lystfartøj, som holdes i ordentlig
der er centralvarme i hele huset, og der findes stand og ikke bruges i erhvervsmæssig øje
kamre for henholdsvis to og fire mand.
med (og er medlem af en anerkendt sejlklub).
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Ivleii's MinerM1947
(Fortsat fra forrige nummer).
»Hængi« hed vort forspand, og efter at
skipperen derovre havde bedt mig passe roret
ordentligt og undgå at få for mange sømær
ker op under neglene, foreslog han, at vi kom
over til ham, for hans dreng ville så gerne
prøve at sidde tilrors i et lille sejlfartøj.
Senere fortalte hos os lidt om sit skib og
sit job med at sejle sten fra Stege til en
svensk havn via Redhavnen, fortalte, at han
havde sin kone med, men at hun lå i for
lukafet med en dundrende tandpine, og han
hørte os også lidt i kompas og søkort og
anbefalede os ved lejlighed at udvide vore
kundskaber og da vi gik over Faxebugten
foreslog han, at vi overtog føringen af hans
skib, medens han selv ville sove.

af IV. O. IV.
os noget positionslys, til glæde for ham og
til gavn for os selv.
Det begyndte at friske og utrolig hurtigt
blæste det op og søen kom i oprør. Vi krøb
sammen i styrehuset, og jeg skelede af og til
ud for at få et glimt af »Rylen«, tænkte på
om den var over eller under vandet, og om
skibsdrengen stadig fandt det morsomt, jeg
overbeviste mig om at trossen stadig var
stram imellem os og mit kære skiv, håbede
den ville holde, og vidste at såvel drengen
som jeg var nødt til at blive, hvor vi var.
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Skipperen grinede, da jeg kom tilbage, og
sagde noget om, at der var forskel på at bjer
ge en fok, og så den lommeklud vi havde på
»Rylen«, men efterhånden fik vejret raset af,
vinden begyndte at aftage i styrke, og skippe
ren, som havde set, at det lod sig gøre for os
at holde kurs sådan nogenlunde, gik nu til
køjs, dog efter at have sikret sig, at vi kendte
fyrkarakteren på Drogden og Nordre Røse,
og formanet os om ikke at gå ind i Køben
havns havn, men vække ham, når vi var så
langt.
Resten af natten og morgenen gik uden
videre dramatik, og da vi passerede S.S.F.s
havn var søen helt rolig. Vi fik skipperen
vækket, og han nedsatte straks farten og førte
skuden ind gennem Lynetteløbet, til Redhav
nen, og vi var lykkelige for, at turen ikke
skulle have varet ret meget længere, da vi
så, at der kun var det meste af en enkelt
kordel tilbage i det tov, som havde været vor
eneste forbindelse med »Rylen«.
Vi — og skibsdrengen, som havde fundet
noget regntøj og med det søgt ned på dørken
i cookpit'et for at holde sig indenbords —
var blevet en oplevelse rigere.
N. O. N.

Skipperen ville nu lægge kursen østover
for at komme i læ af Falsterbo og bad mig
gå ud og bjerge fokken, og det lykkedes mig
at få smækket døren i lige for næsten af en
»Har I lanterner om bord i jeres potte?« stor sø og dermed hindre den i at vælte sine
spurgte han pludselig og svarede sig selv, at vandmasser ned over det hvæsende bæst til
det havde vi rimeligvis ikke.
maskine, som ville have sendt det tilbage i
»Kig så der ud om bagbord,« vedblev han, hovedet på dem derinde som hvæsende damp,
»kan I se, der ligger en lystsejler?«
og jeg arbejdede mig så gennem vandmas
Det kunne vi ikke.
serne, der hele tiden gik mig til knæene,
»Det kan jeg heller ikke,« sagde skipperen, forbi kasser og andet som flød rundt på
Man har vel egentlig lov til at formode,
»men jeg ved, der ligger en, som med strøm dækket og nåede endelig forud og fik tag at en og anden fremmed sejler kunne finde
men er ført her ud i min rute, og som jeg i fokkefaldet.
på at gæste os til sommer, enten for at ønske
skal passe på, ikke at komme til at træde på,
Jeg fik det los, men måtte slippe det for at tillykke eller for at glædes med os, eller
nu skal I bare se.«
redde sejlet og mig selv fra at gå udenbords, bare for at tanke eller drikke en kop kaffe
Han tændte sin projektør og lod lyskeglen og endelig fik jeg det samlet sammen og stu og sidde og nyde udsigten over havnen, —
søge ud i mørket, og der var hurtigt bid, og vet af vejen og kunne begynde tilbageturen. måske vil nogen finde på at tilbringe en
endnu engang, og igen, og idet han trak lys Jeg nåede lige at redde noget tovværk, der var week-end hos os, eller langtfra-kommende vil
strålen hjem fik han endnu en, som endda var på vej uden bords, og var jeg ikke våd før, ofre et par dage af deres ferie, dels for at
betænkelig nær, vor fart taget i betragtning. så blev jeg det nu, da jeg stod og halede det slikke deres sår og få tørret sejl og dels for
Vi lovede ham, at vi hurtigst ville anskaffe hjem og samtidig skulle holde mig fast.
blot at nyde og udnytte de behageligheder,
vi nu kan byde vore gæster.
Selvglæde er et kedeligt ord, selvros og
pral er ikke meget bedre, men når man nu
selv har modtaget gæstfrihed hos andre og
har kunnet komme og gå i andres klubhuse,
som man selv ville, har følt sig velkommen
og godt tilpas i alle retninger, så er man glad
for nu at kunne få lejlighed til at gøre gen
gæld, og at kunne byde andre den samme
gæstfrihed, man selv har modtaget ude om
kring.
Og når det så er sådan, at mange af hav
nene op og ned langs kysten ikke er spor
interesserede i at få fremmede fra søsiden,
ja ligefrem gør sig anstrengelser for at få
sejlerne til at undgå at anløbe deres havne
og berige kommunekasserne, enten ved at
kobe et par rundstykker hos bageren eller
spise den store middag på hotellet, — så er
det man kommer til at tænke på, at en og
anden sejler måske kunne finde på at stikke
en tur til Sundby, hvor man jo ligger lunt
og godt, og hvor havnefogeden har andre
opgaver end at irritere de fremmede og jage
På slæb hjemover.
dem ud af havnen.

UELHommEn FREmmEDE
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Jeg kom engang padlende ned ad Susåen
i en lærredskano, i Næstved blev jeg budt
velkommen af sejlklubben, fik lov til at
overnatte min båd på klubbens plads bag
lås og slå, blev taget ind i klubhuset, som
man bad mig betragte som mit, medens jeg
opholdt mig i byen og fik en masse gode
råd med hensyn til besejlingen af Karrebæks
minde fjord, — jeg kunne nævne mange
andre sejlklubber, som har vist mig gæstfri
hed og ydet mig hjælp, og derfor især er jeg
personligt glad for nu at kunne sige disse
klubber tak og byde dem gore gengæld; —
Kig indenfor, når vejen falder forbi, vi er
altid hjemme og I er altid velkommen.
Med hensyn til, hvor de fremmede skal
lægge sig med deres skibe, så vil der vel
altid i sæsonen være »huller«, hvor hjemme
hørende er på ferie, og som de fremmede kan
benytte på samme måde, som vi gør det, når
vi er ude omkring, og jeg har hørt den tanke
fremsat, at man ved at forlænge monteringsbroen ud for slæbestedet på den søndre plads,
nemt ville kunne skaffe plads til i hvert fald
en halv snes gæster, — og skulle den store
invasion komme over os, så har vel de fleste
af os oplevet en week-end i Båckviken, når
havnen er så proppet med både, at man kan
spadsere fra den ene side af havnen til den
anden, uden så meget som at ane, at der er
vand imellem dem, — og i Sandvig, ikke
sandt, — 22 både har jeg talt der på een gang.
Hvor der er hjerterum er der husrum, siger
man, og i Sundby Sejl-Forening mangler vi
ingen af delene, vi plejer at finde ud af det,
enhver af os er parat til at hjælpe fremmede
til rette, — og det er nu en dejlig fornemmel
se at kunne byde sine gæster samme vilkår,
som man selv modtager ude hos dem, og også
af den grund er jeg glad og stolt over vores
nye klubhus.
Rollo.

Damernes opmærksomhed henledes på, at
listen til udsmykning af klubhuset stadig lig
ger til påtegning hos Pløk, mange har allerede
været der, men der er plads til mange endnu.
Om bidraget er stort eller lille er ligegyldigt.
Det det gælder om er at vise, at i S.S.F.
løfter vi alle i flok, hver efter sin evne. C. H.

Et af vore medlemmer var lørdag d. 1. febr.
omkring kl. 17, da han gik og plukkede grøn
kål i sin have på nordre mole, udsat for en
alt for ivrig jægers beskydning. Pludselig
mærkede han haglene suse om ørerne på sig.
At manden blev chokeret er der intet at
sige til.
Vi beder det pågældende medlem erindre,
at det er strengt forbudt at drive jagt på
foreningens område, rent bortset fra, at det
strider mod den almindelige jagtlov. Så tænk
dig om en anden gang. Et menneskeliv eller
førlighed er nu en gang mere værd end en
and. Husk det.
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Sommerferie"
fællestur

Slettede medlemmer

Det er lidt vel tidligt, kan jeg høre nogen
sige, men mange skal allerede nu tage bestem
melse om, hvornår ferien skal lægges, og hvis
nogen netop finder, at denne tur, jeg her
kort skal skitsere, er netop den, de har gået
og drømt om at komme med på — så prøv
at få ferie i de 14 dage denne tur tager.

Johs. Bødker, Amagerbrogade 96.
Alfred Jensen, Skydebanegade 10.
Einar L. Lundt, Schleppegrellsgade 4.
Holm Petersen, Stengade 28.
Georg Christensen, Frankrigsgade 80.
Svend B. Jensen, Søborg Hovedgade 174.
J. Praefke Christiansen, c/o Mølmann Nielsen
Gentoftegade 34.
Anker Hansen, Lundingsgade 1.
A. E. Hansen, Strandgade 44 E.
Jørgen Rasmussen, Nordmarksvej 9 E.
H. M. Hjort, Holsteinsgade 2.
K. H. Rasmussen, Stakkesund 12.
Chr. M. Ulriksen, Falkoner Allé 94 B.
R. Guldmann, John Tranums Allé 9.
Svend Larsen, Elbagade 26.
Henning Nielsen, Tønnesvej 16.
Albert Madsen, Ingolfs Allé 25.
Georg Olsen, Frederiksberg Allé 19 A.
Svend Rasmussen, Blegdamsvej 70.
Kurt Jacobsen, Lipkesgade 19.
Aage Sørensen, Overgaden o. Vandet 32 C.
Kaj Jørgensen, Holmbladsgade 86.
Poul A. Nielsen, Jenagade 1.
D. H. Larsen, Baggesensgade 6.
K. Helligkilde, Bondehavevej 172.
Kaj Due, Gi. Kalkbrænderivej 66.
Bruno Hammer, Bodenhoffs Plads 12.
Vagn Kromann, Korsikavej 5.
P. H. Andersen, Søren Nordbys Allé 4.
Børge Telvig, Willumsvej 23.
Ole Kokfelt Christensen, Reberbanegade 13.
Erik W. Hansen, Flinterenden 5.
Hans Sirak, Tinggården 13.
Carl Jespersen, I. P. E. Hartmanns Allé 14 B.
Flemming Nielsen, Parmagade 32.
Jørgen Pedersen, Prinsessegade 53 C.

Der er alle chancer for den helt rigtige tur
— se selv:
Start lørdag den 5. juli kl. 18,00.
Forventet ankomst til Bøgestrømmen om
morgenen.
Søndag den 6. fortsættes til Vordingborg,
65 sømil.
Mandag den 7. afgang Vordingborg til
Omø, 31 sømil.
Tirsdag den 8. fridag.
Onsdag den 9. afgang Omø til Svendborg,
26 sømil.
Torsdag den 10. afgang Svendborg til Få
borg, evt. Lyø, 18 sømil.
Fredag den 11. afgang Fåborg (Lyø) til
Ballebro, 28 sømil.
Lørdag den 12. afgang Ballebro til Sønder
borg, 8 sømil.
Søndag den 13. fridag, evt. udflugt.
Mandag den 14. afgang Sønderborg til
Bagenkop, 32 sømil.
Tirsdag den 15. afgang Bagenkop til Spods
bjerg, 17 sømil.
Onsdag den 16. afgang Spodsbjerg til Femø,
30 sømil.
Torsdag den 17. afgang Femø til Nyord
(evt. Kallehave), 29 sømil.
Fredag den 18. afgang Nyord til Rødvig,
21 sømil.
Lørdag den 19. afgang Rødvig til Sundby,
25 sømil, hvor afslutningsfesten finder
sted i Sundby Sejl-Forenings nye klub
hus.

Slettet 31. december 1957 for restancer.

*

K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

Søndag den 20. fri sejlads til Svanemøllen,
3 sømil.
Hele distancen bliver ialt 333 sømil.
Såfremt vejret tillader det, kan der evt.
startes fra Sønderborg søndag aften til Spods
bjerg og enten slutte turen fredag den 18.
eller udvide programmet med en ny havn.
Det maritime hjemmeværn stiller beredvil
lig ledsagekuttere til rådighed.
Turen er udarbejdet af E. Fischer Hansen,
»Frem«, der også vil lede turen som eskadreleder, så det kan sikkert fastslås, at den igen
i år er i gode hænder.
Vilh. Lindemann.
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den rigtige

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LIN GE RI O G
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

Imalc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Køjesække
fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . også til damer 43,50

11,50

Yacht Club huer . .
fra
14,50
USA huer og strik-huer

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
11,50 Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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SEJLSPORTSHUER

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

til

den

billigste

pris

SU. 866

AHAU.AND5GA0E
mage

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

ASSURANCE

røfiKEBl

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 15.—2.—1958. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y .

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TING V AULA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&MTZKE
Assurance

Kongene Nytorv 6
iwiwilwiiiiiiiiiiiiiSBww

København K.

Udgiver: Sundby Sejl»Forening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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Mig og min gast - af

»Du,« sagde Maleren og rejste sig op på
den ene albue. »Ved du hvad jeg ligger og
tænker på?«
Jeg forsikrede ham, at jeg ikke havde gnist
af mistanke om det. — Vi lå ude ved Røsen
og drev langsomt sydover, regnede med at
vi i løbet af natten ville befinde os et sted
nede i Køge bugt, og Maleren lå på den ene
kistebænk med en kasseret kapokvest under
hovedet og påstod, at han tænkte.
Han så opgivende på mig og sukkede: »Du
behøver ikke være sur, fordi vinden flover i
solnedgangen, det er ret almindeligt.«

R O LL O
Jeg svarede ikke. Vi var lige startet på
langtur, bound for Bøgestrømmen, der var
ingen grund til at begynde at drille hinanden
allerede nu. Jeg burde have sagt »nej« og set
afventende på ham, så havde jeg måske fået
en god historie, — nu lå han og så forurettet
lige op i luften og spillede »Ach, du lieber
Augustin« på læberne med to fingre, ligesom
et pattebarn, der venter man skal rose ham
for hans præstation.
»Hvad var det, du lå og tænkte på før?«
spurgte jeg.
»Åh, ikke noget sådan særligt.« Han dreje
de hovedet og så på mig. »En hund og en
hest.«
»Sære tanker at få i et skib?«
»Noah havde dog både heste og hunde
med sig i Arken!«
»Jeg er ikke Noah og skibet ingen Ark.«
»Nej, du er en stor idiot, og jeg går i land
i Sandvig.«
Nu var vi igen ved at misforstå hinanden
jeg skyndte mig at hentyde til hunden og
hesten.
»Nå ja, så lad gå. Det var en jagthund,
forstår du, sådan en brunplettet fyr, ganske
ung og uerfaren, og vi havde sluttet et slags
kammeratskab og strejfede om sammen.«
»Javel, hvis var hunden?«
»En mands, — en bondemands, — og jeg
boede hos ham og hans kone og malede
fjordlandskaber, når jeg da ikke strejfede om
med hans hund.«
»Eller til hest?«

»Hold kaje, — hesten mødte vi en dag,
vi var gået ind i en indhegning. Den kom
»Jeg er ikke sur, jeg sad bare og undrede lige imod os med sænket hovede, først i
mig over, hvad det var der sådan knasede, skridtgang, så i trav og så i fuld galop.«
— så var det altså dig, der tænkte?«
»Lasso,« sagde jeg, men Maleren lod som
»Hellere lidt knaseri, når tankerne maler om han ikke hørte det og fortsatte: »Jeg gav
gennem hjernen, end den uhyggelige kogen mig til at spæne og kaldte på hunden, men
den var blevet så lammet af skræk, at den
som fra en tom konkylie.«

nærmest krøb sammen, trykkede sig mod
jorden og lod hesten tromle hen over sig.
Jeg forsøgte at jage hesten bort, men den
snappede bare efter mig og slog ud, og hun
den lå stadig og krøb sammen og lod hesten
fare hen over sig igen, medens den forsøgte
at ramme hunden i hovedet med forbenene,
og hver gang jeg forsøgte at kyse den, slog
den efter mig og forsøgte at bide mig i
skulderen. Så gav jeg hunden et spark, der
hvor halen sidder, og et tH. og fik den jaget
op og luske af sted, og hver gang hesten
nåede den, trykkede den sig og lod den fare
forbi og ved et rent vidunder lykkedes det
den at undgå at blive ramt.«
»Na!«
Maleren pustede vejret fra sig og så såret
ud til siden. Men jeg var jo hverken cowboy
eller fodermester, og havde aldrig sat mig
ind i en hests eller en hunds psyke, jeg svæ
vede i den vildfarelse, at dyr ude på landet
kunne lide hinanden, det ser man jo altid på
billeder, men det er måske fototricks, eller
bare løgn, i hvert fald synes jeg ikke det er
noget at sidde her ude på Øresund og snakke
om dyrs ondskabsfuldhed, — vi var ombord
på et skib med lasten fuld af store forvent
ninger, på et tidløst hav, der ville lade solen
gå ned og stå op igen, og finde os midt i det
— vi ville vel komme ned i nærheden af
Bøgestrømstønden engang i morgen efter
middag eller måske først i overmorgen eller
en anden dag, — mine tanker gad ikke be
skæftige sig med heste og hunde, jeg havde
det som altid, når vi var kommet afsted, var
fuld af uro og længsel og forsøgte at fatte,
at jeg endnu engang skulle opleve at sidde
og styre et skib, mit eget skib, ud mod even
tyret.
»Du,« sagde Maleren og satte sig op, »det
kan godt være du ikke har begrebet et kvid
der, men det var nu et ondskabsfuldt bæst,
den hest«.
»Nej,« indrømmede jeg ærligt. »Båden har
besat mig, der er ingen plads til andre tanker
nu, — fortæl noget om skibe og alle de ste
der vi skal besøge. Om Anna i Sandvig,
»Røret« fra Nyord og Ella på Femø.
Rollo.
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Til bestyrelsen for S.S.F.
I henhold til den ordinære halvårlige gene
ralforsamlings dagsorden, punkt 6, valg, til
lader jeg mig at foreslå hr. Svend Hansen
(Argo) og hr. Jørgen Danris, som henholds
vis suppleant til bestyrelsen og måler.
Begge d'herrer er gamle, interesserede med
lemmer af klubben, og som jeg mener, vel
egnede hver på sin post. De er begge villige
til at modtage eventuelt valg.
Med sej lerhilsen
Medlem nr. 307 Carl Hillers.
Venedigvej 3.
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Bestyrelsen foreslår følgende ny paragraf
SU 8770
8 til ordensreglementet for pladsen:
I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage
incl., må elektriske slibemaskiner ikke anven
des på lørdage, søn- og helligdage efter kl.
12
middag.
Forslag.
El-tilslutninger
til maskiner må kun fore
Undertegnede foreslår nr. 636, Jens Ander
sen, som bestyrelsesmedlem på Sundby Sejl- tages ved dobbelt-isolerede
mærkede
Forenings generalforsamling den 24. marts
1958.
stik til de på pladsen opsatte stikdåser.
Medlem nr. 173 S. A. Larsen.
Al benyttelse af elektricitet til lys og op
varmning er på det strengeste forbudt.
*

Indkomne forslag til generalforsamlingen
Til bestyrelsen i S.S.F.
Medlem nr. 98, Hjalmar Petersen, stiller
herved forslag om, at medlemmer, der mindst
har været aktivt medlem i 15 år og er fyldt
50 år, kan overgå til Old Boys for 5 kroner
kvartalet, såfremt han ikke er bådejer mere.
H. Petersen,

/V\AAA/VAAnAAAAAAAASW/\AAAnAAAA/\AAAAAAAAAS\S\AAAAAAAA/WV\AASV<

Motorhuset
Der skal ryddes op i motorskuret nu, og
enhver motor eller motordel, som ikke tyde
ligt er mærket med navn og medlemsnummer
vil blive fjernet efter 15. april.

Ordinær halvårlig

generalforsamling
afholdes

Vi venter at se DIG på generalforsamlin
gen og høre netop DIN mening om tingene.

MANDAG DEN 24. MARTS 1958 KL. 19,30 PRÆCIS
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.
Dagsorden:

Hvis bladet udebliver — ret henvendelse
til postvæsenet.

Vi bringer foreningens medlemmer en lidt
forsinket nytårshilsen fra Leif Olsen og frue
i U.S.A.

Valg af dirigent.
Protokol og beretning.
Regnskabet.
Lovændringsforslag.
Andre forslag.
Valg.
Eventuelt.

Al adgang til foreningens areal er forbudt
uvedkommende.

Følgende er på valg:
Kassereren Thorkild Sparre.
Skolechefen V. Lindemann.

Salg af fartøj i forbindelse med havneplads
er forbudt.

3 repræsentanter: Oscar Futterer, Alf Kruøjser
og Jørgen Nielsen.
Suppleant til bestyrelsen: Jobs. Boesen og
Harald Hansen (modtager ikke genvalg).
Revisor: Egon Rye felt.
Revisorsuppleant: Einar Olsen.
2 målere: Jørgen Jensen (modtager ikke genvalg)
og John Skjold Petersen.

Lader du andre beslutte for dig — ?
Det er ethvert medlems ret — og pligt •—
at møde op på generalforsamlingen og tage
del i foreningens arbejde, — det er for dår
ligt at skyde ansvaret fra sig af ligegyldighed
og så bagefter gå rundt og gørt vrøvl over
det, de andre beslutter.
Red.
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Vil nissen Hytte med?

Trods sne og frost nærmer vi os fuldendel
sen, og den dag er ikke fjern, hvor vi finder
os stående med blottede hoveder på pladsen
foran vort nye hus og fornemmer noget af
den storhed, som må besjæle enhver af os,
når vor stander går til tops sammen med
Dannebrog for første gang på masten, som er
rejst ud for midterbroen og foran vort nye
hus.

Vi vil med højtidelig alvor overvære, at
grundstenen bliver muret ind på sin plads
sammen med et nummer af vort blad og
andre ting, som vore efterkommere — eller
måske fremmede fra Mars eller andre plane
ter — vil finde om tusinder af år, og undren
de stå med i hænderne uden at fatte, eller for
stå ret meget af, hvor stor en dag i Sundby
Sejlforenings historie vi, der indviede det nye
hus, fik lov til at opleve.

Det første tal angiver den liniære forstør
relse. De nævnte kikkerter forstørrer altså
henholdsvis seks, otte og otte gange. Det
Et medlem spørger: Jeg har tit lagt mærke næste tal angiver den største linses diameter.
til, at der på kikkerter står f. eks. 6+30, De to tal tilsammen giver udtryk for lysstyr
8—(-30 eller 8+40, hvad betyder det,
ken. Man dividerer det sidste tal med det
Da vi mener det har almen interesse skal første og ganger det derved fremkomne tal
med sig selv. For den første kikkerts vedkom
vi nedenfor bringe svaret.
mende siger man altså 30 divideret med 6,
hvilket giver 5, som ganget med sig selv er
25. Kikkert nr. 2's lysstyrke er 30 divideret
med 8, hvilket giver ca. 4, som ganget med
sig selv er 16. Kikkert nr. 2 forstørrer altså
mere (otte gange) end kikkert nr. 1 (seks
gange), men til gengæld er lysstyrken ikke
så god, den egner sig altså ikke så godt til
dårlige lysforhold.
I marts. Hver fredag kl. 19,30—21,00,
Højdevej 39.
Til slut vil I lyde et godt råd, så køb aldrig
I april: Søndagene den 6., 13. og 20.
en prismekikkert, hvis det kun er til brug i
kl. 10,00—12,00 og hver fredag kl.
båden. Lige så vel egnet, den er i land mellem
19,00—20,30 (langfredag undt.)
to faste punkter, lige så dårlig er den til søs,
kun i klubhuset.
når man skal finde et bevægeligt punkt, f.
I maj og juni: Hver fredag kl. 19,00—
eks. et sømærke og båden slingrer. Man fin20,30 (st. bededag undt.) kun
klubhuset.
det langt hurtigere det pågældende mærke
Husk postgiroen: 56516.
med en almindelig kikkert af samme stør
Ved indbetaling opgiv medlems.nr.
relse. Det har mange andre foruden jeg fun
det ud af forlængst.
Carl Hillers.

KIKKERTER

K

*

assereren
træffes

Og når vi anduver bøjerne derude ved
badeanstalten og står renden ind, vil vi se
vor smukke stander vaje i forårsbrisen, se
den hilse os foran det nye hus, som det ligger
der midt for havnen, et synligt bevis på sam
menhold, vilje og energi.
Man siger, at ethvert hjem, ethvert hus, har
sin husnisse, sin gode fé, som vogter over,
at ingen onde magter får adgang til huset,
en lille pusling, som afværger uheld og
ulykker, og hvis tilstedeværelse man dagligt
fornemmer ved en masse små, godmodige
drillerier, som det at komme salt i sukker
skålen, gemme øloplukkeren eller ens briller
og mange andre harmløse løjer, og det har
altid været sådan, at når man flytter fra et
sted til et andet, og synes man har haft det
godt i sit gamle hus, at man så ønsker, at
nissen vil flytte med.
Jeg tror, at vores husnisse i det gamle hus
måske kunne finde på en dag at stjæle med
lembladet fra Pløk og gemme sig i en krog
for at læse, hvad vi skriver om ham, og så
vil jeg gerne have, at han på tryk skal se, at
vi ønsker han skal flytte med os over i det
nye klubhus og fortsat bringe os held og
lykke, og hvis det er sådan, at den lille gav
tyv har sluttet sig til Pløk og Gerda, og det
er dem han gerne vil være sammen med, dem
han kan lide at bo hos, ja, så må man vel
næsten ønske, at disse to, Pløk og Gerda, vil
tage den lille fyr imellem sig, i hver sin hånd,
og sammen med ham traske over broen og
flytte ind i det nye hus, ikke alene for at
værge os mod uheld og ulykker, men også
fordi man jo så må tro, at det vil blive til
gavn og glæde for os allesammen.
Red.

Nye medlemmer

i Suwl&y. SeilfoutuM
Aktive:
Chr. Jensen, Florensvej 4. Kjl. 578.
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift
ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
offentliggørelsen.
KONTINGENT FRA 1. JANUAR 1958:
c

re
I—»

cu

<

s
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O
15,00

Aktive
15,00 15,00 15,00
indm. før 15/8-57
20,00 20,00 20,00 10,00
Aktive
indm. eft. 15/8-57
Passive
5,00 10,00 5,00 10,00
5,00 5,00 5,00 5,00
Juniorer
B. medl
5,00 5,00 5,00 5,00
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af G. Ø S T E R G A A R D
Vi havde hørt den før, hørt den adskillige
gange på adskillige forudgående ferierejser,
denne lyd, der først ramte vore trommehin
der, da vi slog øjnene op søndag morgen.
Denne monotome lyd af regndråber, der slog
trommehvirvler på dækket over vore hoveder,
og vi skulle få den at høre adskillige gange
endnu, inden Rejsen var endt. Det frister just
ikke en til at springe ud af køjen med en
munter salme på læben, men Emil, der må
være en gammel mand, eftersom han, som
gamle mænd har for skik, ikke kan blive
liggende om morgenen, men skal op før en
vis mand får sko på, kravlede dog ud og kom
lidt senere ind igen for at starte et af de
mange ritualer, han bragte med sig og troligt
gennemførte til rejsens ende.
Han medbragte en flaske aperitif, 2 glas
og en tallerken småkager, og siddende på
køjekanten hilste han sin endnu dvælende
skibskammerat godmorgen og meddelte, at
morgenkaffen var klar om 20 minutter. Så
havde man at indfinde sig, men heller ikke
før.
Morgen efter morgen, i sol, i regn, i blæst,
troppede Emil trofast op med sin flaske, sine
glas og sine småkager. Åh jo! Forkælet blev
man under Emils moderlige omsorg.

gede op efter Normandshage og satte kurs
efter Bøgestrømstønden. Herfra var vi på
kendt vej ned forbi Jungshoved, gennem Firekosteløbet, forbi Sandvig, videre sydpå forbi
Danmarksholm, Nyord, under Dronning
Alexandrines Bro, rundt i Langø Vrid og
langs Sydsjællands skønne bøgekranste kyst.

over hans opfindsomhed, når det drejede sig
om at surre gryder og kasseroller fast over
primussens hvæsende flammer, mens fartøjet
væltede sig i bølgerne.
Men Emil blandede uanfægtet sine ingredi
enser sammen og fremtryllede velsmagende'
og lifligt duftende retter, uden at det nogen
sinde skete for ham, at indholdet nåede ud
over kasserollens kant.
I sandhed en underlig snegl.
En anden af hans gode ideer var, at man
ved 10-tiden om formiddagen skulle sætte en
velvoksen portion grød til livs, for morgen
kaffen var for let et måltid at holde den
gående på indtil frokosten ved 13-tiden, når
man betænkte, hvor strengt et liv man fører
på søen, og hvor stærkt den tærer. Og denne
grødret fremstilledes efter et særligt ritual,
pyntedes med flere slags marmelade og var
sikkert stærkt medvirkende til de fyldige kin
der, skipperen vendte hjem med.
Snaps til frokost og likør til eftermiddags
kaffen var faste led i chefkokkens spiseplan,
og trods min skepsis slækkede han ikke det
mindste på noget punkt, sålænge rejsen
varede.

Gammeldags er han også, så oldnordisk
indstillet i sine spisevaner, at han end jkke
under en sejlturs primitive forhold kunne
tænke sig mindre end to retter til middag,
endskønt jeg foreholdt ham det unødige
arbejde og den megen tidsspilde, både ved
tilberedning og opvask. Han gav sig ikke.
Er man mønstret som kok og hovmester, eller
er man ikke, sagde han, og jeg har en lille
mistanke om, at det ligefrem morede ham
at svinge gryder og pander og regere over
Dronning Alexandrines bro.

indhold af skuffer og skabe. Selv ikke ens
mor kunne være mere omhyggelig for ens
kulinariske velbefindende, end Emil var. End
ikke den groveste sø hindrede ham i at hen
give sig til sine skamløse orgier med fremstil
ling af lækre anretninger, og jeg har flere
gange på denne mindeværdige tur frydet mig
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Det var stille og let diset, så stille, at en
spidsgatter for motor, som vi passerede i
Ulvsund, slæbte af med 2 kuttere. Den og vi
var da heldigvis ikke afhængige af vejret
alene.
Så spandt vi os da støt frem mod Stor
strømsbroen. Kor efter at denne var passeret,
friskede det op af vest, så vi fik et temmelig
strengt job med at holde de skiftende kurser
op mod Omøsund, men vi var fulgt af heldet,
thi da vi stod ind i den af lystsejlere godt
fyldte Kirkehavn, løjede vinden netop så
meget, at vi uden besvær kunne manøvrere
ind mellem pælene og fortøje agterenden til
kajen.
Let forvirrede stirrede vi op mod det lille
pakhus på molen overfor. Det prangede med
en stor gul plakat med påskriften: Headquarter og en pil, der pegede ind mod byen.
Besynderligt!
På vor vandring ad den stenene, såkaldte
vej op mod byen susede jeeps flere gange
forbi os, overfyldte med amerikanske solda
ter — og piger naturligvis.
Henne i strandkanten syd for havnen stod
stævnen af et landgangsfartøj rendt op i san
det. Resten af fartøjet manglede. Ved nær
mere eftersyn viste stævnen med sit påmalede
nummer sig at være en kulisse, og så opkla
redes det, at vi var dumpede ned i et område,
hvor man netop for tiden optog scener til
filmen: Guld og grønne skove.

Nå, tilbage til Præstø, ellers stiger min lov
Havnefogeden fortalte os, at alle de ældre
sang over kokken vist til olympiske højder. beboere på øen — ham selv indbefattet —
Med få og kortvarige ophold vedvarede agerede med i filmen, så nu glæder jeg mig
regnen hele søndagen, så det blev kun til et til at gense ham på lærredet, når filmen en
par småture til Nysø slot og Frederiksminde gang kommer frem. Flink mand. Han for
park, en vending på langs gennem hoved ærede os en stor pose stikkelsbær, som Emil
gaden. Det var alt, men det var tilstrækkeligt, forvandlede til stikkelsbærgrød, og den rakte
løvrigt gik dagen hurtigt, for ingen af os er til i 4 dage.
født mundlamme, og så fik da omsider denne
Vort næste anløbssted skulle være Svend
triste regnvejrsdag ende, og vi tørnede ind til borg, så vi forlod tirsdag den 23. juli Omø
vore 8 timers genopbyggende skønhedssøvn. med kurs efter Langelands nordspids. Søen
Mandag morgen oprandt med en lys og var lidt urolig, dog ikke mere, end at vi uden
strålende himmel, og nu trængte vi til nye vanskelighed kunne holde kurs, og forude lå
indtryk, så vi tog fortøjningerne kl. 8,25, de slørede konturer af land.
kravlede ud gennem den smalle rende, svin
Emil var — naturligvis — tralvt beskæftiget
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med sin store hobby og legede kasserolleekvillibrist i pantryet, medens jeg passede
knagerne. Så blev en lille ø synlig. En ganske
lille o med en enkelt bygning på. Den fore
kom mig underlig bekendt, men dog kunne
jeg ikke rigtig placere den. I hvert fald skulle
den ikke ligge på vor vej mod Hov Sund,
men der lå den altså, og hvis jeg fortsatte
på kursen, ville vi passere lidt norden om den.
Jeg prajede kokken, bad ham lægge lege
tøjet et øjeblik og se efter på kortet, om der
skulle ligge en lille ø på vor vej. Men nej,
det kunne han ikke se noget til. Så måtte han
jo op og kigge efter for at overbevise sig
om, at det var en rigtig ø og ikke et Fata
Morgana, og at den lå som angivet.
Det gjorde den.
Så måtte jeg ned og kaste et blik på kortet,
og dernæst bad jeg Emil venligst fjerne ra
dioen fra skabet og bringe den hen agter,
for med den kurs radioens kraftige højttaler
magnet anviste os, var vi på vej norden om
Vresen.
Og det var sikkert også den, der havde
narret os så langt til søs den første dag, at
vi ikke fik hilst på Stevns.
Sidenhen har vi ikke haft kompasvanske
ligheder.
Skamfulde listede vi sydpå, fik de obligate
regnbyger, passerede Lohals og Stoende Løb
og gik over efter Elsehoved fyr for at komme
i læ af Fyen og slippe for at få mere søvand
over hovedet end strengt nødvendigt. Men
i Lunkebugten tog vi med den stive vesten
vind en del vand over og fik fin smult vande,
da vi nåede op i Svendborgsund, og det var
til en forandring helt behageligt. Vel ankom
men til Svendborg fortøjede vi overfor gryn
møllen kl. 17,50 og havde da været på farten
i 4% time denne dag.

Gadeparti i Svendborg.
Samme aften spadserede vi ad den smukke
sti langs vandet ud til Christiansminde. Vi
gik under de lave trækroner som under en
vældig markise og frydede os over de nyde

lige blomsterarrangementer, en malerisk kilde
og den livlige trafik på Sundet af rutebåde,
lystsejlere og handelsskibe, som pilede afsted
i det bugtede løb. Ovre på Tåsinge strålede
en udflugtsrestaurants festligt illuminerede
facade.
Var turen ud til det smukt anlagte Christi
ansminde en fornøjelse, så var opholdet der
en skuffelse. Måske skyldes det, at vi begge
efterhånden er kommet lidt vel langt op i
årene, og derfor ikke rigtig kan nyde et lar
mende jazzorkester og ungdommens såkaldte
dans.
Hvorom alting er, vi listede skuffede om
bord.
Næste morgen var vi ved at blive lastet.
En drilagtig vind havde fundet ud af, fra
hvilket hjørne den skulle blæse for at fylde
båden med avner fra grynmøllen, og trods
tillukket pressenning var det ikke muligt at
holde dette flyvende stads ude, så da vi
havde besørget de nødvendige indkøb, fore
trak vi at flytte til mere renlige zoner, lod
fortøjningerne gå kl. 13 og stod vestover.
Næste mål var Ærøskøbing, som vi ankom til
i bygevejr efter en frisk tur mellem de mange,
kønne øer.
(Fortsættes i næste nummer.)

GULDNÅLEN
Jeg har vist ved flere lejligheder her i
bladet benævnt jubilæumsemblemet som
GULDNÅLEN, og det har altid været, og er
stadig, min opfattelse, at emblemet er frem
stillet af — guld. Selv om jeg som ikke-fagmand har vanskeligt ved at se forskel på
ædle og mindre ædle metaller.
Det er imidlertid ikke guld alt, som glim
rer, så lad os få en udtalelse af den der frem
stiller, eller lader fremstille, emblemet, og
lad os bede ham med en lille fil fjerne evt.
grater efter støbningen, så vil jubilarerne
være endnu mere glade for det.
Om størrelsen synes jeg, der kan diskuteres
— bloddonorerne har en bloddråbe i rød
emalje, ikke større end en almindelig blod
dråbe, hvad jeg synes er fikst, — og selve
ideen i vort jubilæumsemblem, Sundby-standeren foran et anker, finder jeg ganske ud
mærket, og i hvert fald symbolsk for en sejl
klub, (hvad andet skulle man iøvrigt lave?),
men skulle jeg, efter at have set omstridte
hæderstegn, blande mig i diskussionen om
dets udseende, så, ja så kunne jeg måske
tænke mig, at man, på bekostning af stande
rens naturlige bølgen i vinden, havde gjort
den mere stiliseret, mere geometrisk rigtig,
så den var blevet tydeligere, havde stået mere
rent mod ankeret, — men det er vel egentlig
slet ikke det, der er det afgørende?
Medens vi er ved standeren, så ser man
om foråret, når standeren sættes i mastetop
pen, stjernen stående henholdvis på spidsen
og hvilende på to af sine takker, — hvad er
rigtigt?
Red.

SIDE 5

Jeg beklager I bladet for maj 1956 skrev jeg et indlæg,
hvori jeg kritiserede den lave standard, vor
forenings amatørrevuer i de senere år var
sunket til, og jeg gav udtryk for den opfat
telse, at vi med lidt god vilje og passende
initiativ måtte kunne stable en revy på bene
ne, der kom på højde med studenterrevyen.
Jeg fastholder stadig min kritik af vore
amatørforestillinger, men jeg skal herved
uforbeholdent indrømme, at mit forslag om
at ligge på linie med studenterne skyldes
uvidenhed, idet jeg kun kendte studenter
revyerne gennem pressens altid rosende om
tale.
Efter at jeg i år har haft lejlighed til både
at se og høre studenterrevyen (i fjernsyn)
indrømmer jeg villigt, at selv de mest lavt
stående af vore amatørrevyer, hvad platheder
angår, aldrig har kunnet konkurrere med
studenternes.
Jeg æder derfor mit forslag af maj 1956
i mig igen og udtrykker ønsket om, at vi
aldrig må synke så dybt.
G. Østergaard.

STOF, SOM ØNSKES optaget i først ud
komne nummer af bladet, må være red
aktionen i hænde senest d. 1. i måneden.

En fremtrædende engelsk sejlsportsmand,
Jon Janson, kendt fra Olympiaden i Mel
bourne 1956, hvor han var besætningsmedlem
på Prins Philips drage »Blue Bottle«, har
afgivet bestilling på en drage hos bådebygger
Børresen i Vejle.
Vejlebådenes ry er iøvrigt fløjet så viden
om i verden, at bådebygger Børresen i løbet
af et år skal levere 12, deraf 2 til danske
sejlere, medens resten er bestilt til USA,
Canada, Frankrig, Italien, Tyskland og Skot
land.

Pavillon d'Or
Kungliga Motorbåt Klubben, Stockholm,
meddeler, at den store internationale konkur
rence for motorbåde, Pavillon d'Or, i 1958
arrangeres af Belgien.
Nærmere enkeltheder vil senere blive med
delt. — Iøvrigt står den nævnte klub i Stock
holm til rådighed med alle yderligere oplys
ninger til de, der skulle ønske at deltage.
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Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1. januar 1957 ..
Indestående i bank pr. 1. januar 1957
Postgirokonto
Ydelser fra medlemmer:
Indskud
Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer
Passive B
Indg. restancer
Pladsleje:
Aktive
Vinteroplæggere ...
Indg. restancer

558,66
10.088,44
3.407,42

17.708,00
840,00
31,50

REGNSKAB
r t i d e n l . - l . t i l 3 1 . - 1 2 . 1 9 5 7

Transport kr.
Bladet:
Trykning, clicheer, porto etc.
9.155,77
645,00
indgået for annoncer
Sejlerskolen:
Køb af juniorbåd
Vedligeholdelse af øvelsesfartøjer...
Forsikring af øvelsesfartøjer
Startpenge for juniorer
Forældremøde etc
Ekstraundervisning, navigation

3.730,00
17.670,00
265,00
810,00
25,00
830,00

o

60,00
83,50
140,00
7.427,20

indgået fra elever
ristorno, forsikringer...
indg. fra øvelsesfondet
18.579,50
621,00

30,00

Indvundne renter
Indgået fra benzinfonden
Kr.

42.560,50
250,16
13.651,85
70.517,03

585,00
242,13
4.065,15

4.892,28

Kapsejladser:
Præmier
Andel i udg. v. fællessejladser
Andel i udg. v. »Larchmond« sejl.
Programmer etc

1.479,09
295,00
122,48
410,11

Startpenge

Udgifter:
2.400,00
369,85
3.848,27
230,00

Driftsomkostninger:
Lejeafgift
Pladsmand
Kontorart., porto, tryksager, tlf. etc.
Skatter og vandafgift
Renovation og kørsel af affald
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Kontingenter til sejlsportsorganis....
Diverse sejlsportsblade
Elektricitet
Byggeattest (skure)
Stempel til kontrakter
Juridisk assistance
Diverse
Reparationer og vedligeholdelser:
Klubhus og inventar
Vogne
Spil
Pladsen
Skure eet
Broer og bolværker
Forskellige materialer
Installation af lys
Vandledning
Ledefyr
Nedlægning af benzintank
Udgravning af rende...
7.740,00
ref. af kommunen
5.000,00

Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1957
Indsat
6.848,12

1,141,68

570,20
278,00
412,75
162,10

1.423,05

Hævet

Hævet
Kassebeholdning pr. 31. december 1957

24.826,72

378,00
490,00
528,26
991,95
161,75
4.295,64
1.055,66
5.827,93
255,71
105,73

Transport kr.

3.407,42
13.638,80
17.046,22
13,132,58

3.913,64

Byggefondet:
Indestående i bank pr. 1. januar 1957
Ekstrakontingent
Byggefondsmærker
Bidrag: P. Hedebol
Forpagtningsafgift, klubhus
Indvundne renter til 17.—10. 1957 .....

Indestående i bank pr. 31.—12. 1957

Øvelsesfondet:
Indestående i bank pr. 1. januar 1957
»Nordkaperen«s indsamlingsbøsse ....
Indvundne renter

2.740,00
90,78

3.787,67

afholdte byggeudgifter pr. 31.—12. 1957

606,60

Diverse

38.941,97
35.154,30

Kr.

100,60
405.45
403.46

10.088,44
28.853,53

Girokonto:
Saldo pr. 1. januar 1957
Indsat

9.375,00
6.400,00
2.993,13
715,73
1.371,20
487,86
223,40
876,50
172,45
966,64
335,30

17.528,01

indbetalt til S.S.F.

49.202,85

Indestående i bank pr. 31.—12. 1957

2.534,92

2.306,68
1.165,00

Fester:
Standerhejsning
Forårsfest
Pinsetur
Andespil

Administrationsomkostninger:
Administration
Repræsentation
•.
Generalforsamlinger og møder
Revision

8.510,77

2.950,00
3.739,20
454,50

19.600,00

Afgift af skabe
Salg af emblemer

49.202,85

2,45
70.517,03

90.849,35
5.663,50
5,00
200,00
1.200,00
6.694,05
104.611,90
61.720,68
42.891,22

3.87823
511,85
98,25
4.488,33
4.065,15
423,18
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Pinsetur den 9.—10. juni:
Servering for deltagerne
Musik

Status pr. 1. januar 1958

Kr

AKTIVER :
Kasse- og bankbeholdning
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåd
Juniorbåde
Skure
Spil
Klubhus
Bygning under opførelse
Flagmast
Inventar

7.703,76
1,00
1,00
1,00
5.000,00
5.000,00
4.600,00
1,00
61.720,68
1,00
1,00

Deposita:
Københavns kommune
Københavns belysningsvæsen ...

3.000,00
600,00

3.600,00

780,00
548,50

1.328,50

Restancer:
Kontingenter
Pladsleje
Øvelsesfond bankbog
Byggekonto bankbog
Tilgodehavende benzinpenge ca.
Kr

423,18
42.891,22
8.000,00
140.273,34

Kr

5.000,00
423,18
42.891,22
91.958,94
140.273,34

PASSIVER:
Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens formue

Medlemstal:
aktive 530 — passive 24

347,75
65,00

passive b 2 — juniorer 51.
T.

SPARRE
kasserer.

Andespil den 14. november:
Ænder, gæs etc
Lokale etc
Musik
Tryksager

368,00
256,50

200,00
20,00
844,50
682,40

Salg af billetter og plader
Kr

Indtægterne er i året 1957 i det væsentlige anvendt således:
ca. 16,0 % til administration — ca. 57,9 % til driftsomkostninger
— ca. 40,9 % til reparationer og vedligeholdelse — ca. 19,8 %
til bladet — ca. 5,9 % til sejlerskolen — ca. 3,2 % til fester —
ca. 2,5 % til kapsejladser.
Tilskuddet fra benzinfonden kr. 13.651,85 er i behold pr. 31.
december 1957 i form af kassebeholdning og tilgodehavende
benzinpenge.
Indtægter:
Indskud kr. 3.730,00 fremkommer således:
Aktive 65 stk. a kr. 50,00, 1 stk. a kr. 25,00 ...
Passive 5 stk. a kr. 10,00
Juniorer 17 stk. a kr. 10,00
Kr
Overflyttet:
Juniorer 3 stk. a kr. 40,00, 1 stk. a kr. 35,00 ...
Passive b 2 stk. a kr. 40,00

EGON

RYEFELT
revisor.

Festregnskaber 1957
Standerhejsning den 5. maj:
Servering for gæster o. a

Kr.

570,20

397,80
420,00
377,20
500,00
125,00
1.820,00

Salg af billetter
Salg af baltegn

.

1.239,00
303,00
Kr

155,00
80,00
3.730,00

Udgifter.
Af ekstraordinært store udgifter har der under reparationer
og vedligeholdelser været installation af lys på pladserne til et
beløb af kr. 5.827,00 samt udgift til uddybning af renden kr.
2.740,00, som i forhold til 1956 har bragt den samlede udgift
til vedligeholdelse op med ca. kr. 8.500,00 i 1957.
De øvrige udgiftsposter giver ikke anledning til særlige be
mærkninger.
Der var pr. 1. januar 1957 et medlemstal på ialt
Tilgang (aktive 66, passive 5, juniorer 17)
Afgang (udmeldte 47, slettede 50, dødsfald 3)

Forårsfest den 2. marts:
Skuespillere
Musik
Lokaler m. m
Instruktør
Tryksager

3.275,00
50,00
170,00
3.495,00

Når pladslejeindtægten for vinteroplæggere er relativt lille i
1957 skyldes det, at man af hensyn til byggeriet måtte afse en
ret stor plads til brug for tilkørsel af materialer etc., og derfor
var nødt til at sige nej til en del vinteroplæggere.

København i februar 1958.
G. Ø S T E R G A A R D
revisor

162,10

Kassererens kommentarer

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

412,75

1.542,00
278,00

Medlemstal pr. 1. januar 1958 ialt

619
88
707
^ 100
607

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens vel
villige behandling.
T. SPARRE

SSF
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Vore bådtyper
af Carl Hillers

Flere af vore medlemmer har henvendt sig
til redaktionen og spurgt om vi ikke kunne
fortælle lidt om de forskellige bådtyper, da
de gerne ville vide lidt om de fartøjer, de
møder rundt omkring. Vi vil selvfølgelig med
glæde forsøge at følge opfordringen, så godt
vi kan, og skulle der være andre problemer,
der ønskes belyst her i bladet, er vi altid til
tjeneste, såfremt det står i vor magt.
Når man vil give et billede af de mange
forskellige bådtyper, der findes, er det ikke
muligt at få dem alle med, det vil føre for
vidt. Men de vi møder her i Sundet og rundt
om i vore farvande, har jo også størst inter
esse for os sejlere og navnlig de, der er byg
get efter vedtagne regler og anerkendt af
»Dansk Sejlerdag«.
Vi kan passende inddele dem i følgende:
Klassebåde efter den internationale R. regel
(R. kommer af det engelske ord Rating, som
betyder mål). Klassen omfatter 6—8—10—12
og 15 metere, og tallene refererede oprindelig
til klassens omtrentlige længde i vanlinien.
Den næste regel er Klassebådene. Disse
skal måle det samme i hver enkelt klasse,
altså populært sagt, være lige store, men be
høver ikke at være ens i formen. Konstruktø
rens kunst består netop i, indenfor rammen
af de forskellige faktorer, der udgør kompo
nenterne i måleformlen, at fordele de enkelte
størrelser således, at resultatet giver den bed
ste båd.
Af flere konstruktører, der tegner efter
samme formel, kan en af dem altså være de
andre overlegne, idet det lykkes ham at finde
en bådform, der er bedre end de andre kon
struktioner. Ligesom ejeren selv kan trimme
sin båd, som han mener er bedst, f. eks. gøre
fortrekanten større og storsejlet mindre eller
omvendt, blot sejlarealet bliver uforandret.
Hertil kan indvendes, at det godt kan
blive temmelig dyrt stadig at eksperimentere.
Det koster penge og erfaring at ligge i spid
sen for sin klasse, og derved udelukke et
stort antal sejlere, hvis pengemidler ikke
rækker så langt. Det er sikkert også grunden
til, at spidsgatterne, skønt meget populære
som turbåde, ikke ses så meget på kapsejlads
banerne mere.
Klassebådene omfatter: Nordiske krydsere,
5 metere, 30 kv.-meter, skærgårdskrydsere,
nordiske 25 kv.-meter og S.S.A. både. Af
spidsgattere 55 kv.-meter, 45 kv.-meter, 38
kv.-meter, 30 kv.-metere, 26 kv.-meter og
20 kv.-metere.
Og så kom entypebådene, på engelsk »One
Design Boats«, ordret oversat: een tegnings
både. Dette siger i virkeligheden bedre, hvad
bådene er, nemlig bygget efter en tegning,
altså ens.

r
Jf

Fordelen ved disse fartøjer er den, at de
kan bygges meget billigere end klassebådene,
fordi de dels kan — og helst skal — bygges
i grupper. Vi så det her i klubben, hvor der
blev bygget en gruppe på 5 folkebåde på
een gang, hvorved omkostningerne bringes
meget ned, dels kan og skal tegnes med be
hørigt hensyn til opgaven, der tillader ude
ladelse af alle de mest yderliggående finesser,
både med hensyn til form og materiale. Hur
tigheden bliver her ikke det altovervejende,
og andre hensyn såsom sødygtighed, manøv
reevne, enkelthed i rig og grej etc., kan langt
spille-rum for ændring og individuel opfind
bedre komme til sin ret.
somhed, selv om den, som før omtalt kan
Men skal en entype-båd lykkes, skal den være dyr. Dernæst viser det sig, at en enkelt
vinde terræn, ikke blot ved sin start i livet, eller flere sejlere, nogenlunde hurtigt bliver
men over en årrække, og derved give sin konstante vindere i entypeklassen.
ejer fuld kompensation for udgift og ulejlig
Har en sejler tabt tilstrækkeligt mange
hed, så skal den tegnes med indgående kend gange til at blive klar over sin personlige
skab til den almindelige udvikling på kon- underlegenhed, vil han tit ikke lege med
struktionsområdet. Dens tegner skal med mere. Kommer han derimod til den anskuelse,
andre ord vide fuld besked med hele dette at hans nederlag skyldes den omstændighed,
spørgsmål, han skal ikke blot have teoretisk, at der er forskel på selve bådene, til trods
men også — og navnlig — praktisk erfaring. for deres teoretiske ensartethed, det er meget
Han skal være klar over, hvor meget af tidens svært at byggt flere både aldeles ens, ja så
fremskridt, han skal tage med, og hvad der har han en udmærket trøst for manglende
må anses for overdrevne eksperimenter og sejre.
derfor bør udelades. Dette fordrer resigna
Af entypebåde findes følgende: ældre typer
tion. Man ser derfor, at alle vellykkede en- »Terner«, »Måger«, »Havlitter« og »Ællin
type-både er tegnede af erfarne konstruktører, ger«, nyere typer »8 S. B.«, »W-båden«,
hvis ronemme ad anden vej er så anerkendt, »Drager«, »Starbåde«, »Knarbåde«, »Folke
at de roligt kan slå af på jagten efter den både« og »Juniorbåde«.
absolutte hurtighed, som forøvrigt ikke
Inden jeg går over til nærmere omtale af
eksisterer.
de enkelte bådtyper, skal vi høre lidt om
Hvad får nu ejeren af en entypebåd, og jollerne.
hvad må han give afkald på. Han får først
Her i landet har de opnået en fantastisk
og fremmest en relativ billig båd, der til trods popularitet. Jollesporten har alle chancer for
herfor kan være særdeles godt og solidt byg at blive den danske nationalsport, navnlig for
get. Den dag i dag eksisterer der, efter 46 års de unge. Dette skyldes vel først og fremmest
forløb, mange »Måger«, som Alfred Benson pengenes mindre købekraft, som efterhånden
tegnede, og de er stadig i tip-top stand, skønt har bragt mange mennesker til at være mere
de såvidst ikke er blevet skånede i de for beskedne, når der skal købes båd. Men det
løbne år, og de vil ved god behandling kunne skyldes også, at der i danske farvande er
holde mange år endnu.
gode betingelser for denne form for sejlsport.
Ejeren får dernæst, hvis klassen holder Sidst, men ikke mindst, kan man vel også til
sammen, god sport i mange år. Han får sine skrive Poul Elvstrøm en stor del af æren for
evner som kapsejler udviklet i høj grad, da jollesportens udbredelse herhjemme. Ved
han ved eller tror, at det alene er hans evner hans fantastiske præstationer under »De
og ikke bådene, der bringer ham sejren.
olympiske Lege«. Og mange gange har han
Men han må på den anden side give afkald og andre danske jollesejlere opnået fine pla
på at forbedre sin båds sejlevne ved de man ceringer i internationale konkurrencer.
ge og deraf følgende ændringer ved f. eks.
Jollesporten har i høj grad gjort det af med
rigforandringer, mastens stagning m. m., som myten om, at sejlsport er en »burgøjser
klassens ensartethed netop forbyder. Ganske sport«, hvor det ikke så meget kommer an
vist kan ændringer foretages, men så skal alle på den personlige indsats som på bådens
ejerne være enige, og så er den enkeltes for egenskaber.
del alligevel gået tabt. Det er rimeligvis denne
Der ligger et hårdt fysisk træningsprogram
bundne stilling, som i årenes løb gør adskil bag Elvstrøms enestående resultater, men des
lige kede af entypesejladsen, og bringer dem uden en god portion taktisk viden og sø
over i klassebådene, hvor der dog er noget mandsskab.
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Jollerne har gode chancer til at ride stor
men af for sejlsporten midt i en motorkorsels
tid.
Vi skal nu se lidt på typerne.
Den mindste i Danmark er »Optimistjol
len«, der er af amerikansk oprindelse og er
navnlig beregnet for ganske unge sejlere, der,
med lidt kyndig vejledning, oven i købet
selv kan bygge den. Det er en entypebåd med
meget beskedne mål. Længden overalt er kun
2,28 m, i vandlinien 2,11 m, bredden 1,18 m,
dybden 0,83 m, sejlareal 3,3 kv.-meter, mærke
i sejl O, klubbens mærke og nummeret. Her
i klubben har vi et par stykker, men de har
endnu ikke rigtig vist sig. Den opstod ved,
at nogle sejlere i jollebyen Vordingborg så
den gengivet i amerikanske sejlsportsblade,
skrev efter oplysninger, byggede selv et par
stykker i løbet af kort tid og for øjeblikket
er typen i vældig fremgang herhjemme. Man
er oven i købet begyndt at sælge den i samle
sæt til en meget billig pris, så den kan samles
selv af den mest fummelfingrede.

føltes overbelastet, men derved var det unæg
telig også gået noget ud over farten. —
»Minark«-jolien er meget enkel og stilfuld i
linierne, den er velafbalanceret og let på
roret, den har det mindst mulige over dæk
og et meget rummeligt cockpit. Det er et far
tøj for den lidt ældre sejler, som ønsker en
båd, der er handy, har god plads til ham og
en kammerat på småture, men som kapsejler
vil den næppe tilfredsstille den fanatiske
jollesejler. Det er sikkert også heri man må
søge årsagen til, at den ikke har slået an
herhjemme.
»Snipen« er en amerikansk båd og verdens
største kapsejladsklasse med langt over 12,000
registrerede fartøjer. Det er en meget kraftig
båd med en længde af 4,72 m, bredde 1,52,
sejlareal 10,8 kv.-meter. Bygningsmåden Vbunden med 19 mm klædning gør den meget
robust. Der afholdes danmarksmesterskaber
samt nordiske- og verdensmesterskaber i
klassen. Den er international og som mærke
i sejlet har den en sneppe og nummeret.

Jeg vil gerne med »Rollo« sige:

En anden jolle er »Finjollen«, hvormed
Poul Elvstrøm vandt olympisk guld. Denne
båd tegnedes udelukkende med olympiaden
for øje og af en af deltagerne, Ricard Sarby,
Sverige. Den har 10 kv.-meter sejl, dimen
sionerne 4,5 - j - 1>5. Bygningsmåden er valgfri
inden for visse grænser, men minimalvægten
skal være 100 kg for skrog med fast tilbehør.
For at komme til sin ret, kræver den en
dygtig, stærk og ret tung sejler. Endnu er der
kun bygget et ret beskedent antal herhjemme,
vel op mod en snes. Dens mærke i sejl er D,
som betyder Danmark, to bølgede linier og
nummeret.
»Firefly«-jollen, der byggedes med 1948's
olympiske lege for øje, og med hvilken Elv
strøm også vandt guld, selv om han aldrig
havde sejlet den før, har dimensionerne 3,66
-f 1,40, sejlareal 8,4 kv.-meter. Der er bygget
omkring 1000 af den i hele verden, men vist
ingen herhjemme. Den er konstrueret af den
verdenskendte engelske sejlsportsmand, både
bygger og konstruktør Uffa Fox, som også
har tegnet mange store, søgående fartøjer.
De her nævnte er enmandsjoller, vi skal
nu over til tomands.
»Minark«-jollen, længde 5,20, bredde 1,70,
sejlareal 10 kv.-meter, dybde 1,10 med sværd,
uden 0,30. Den er tegnet af Svend Thorell,
Stockholm 1935. Konstruktøren har selv fej
ret store triumfer i jollesejlads, han har to
gange været Sveriges repræsentant ved olym
piaden og i Amsterdam vandt han mester
skabet i jolleklassen. Det er således ikke
alene en teoretiker, men en mand med mange
års erfaring, der har tegnet den.
Ved olympiaden havde Thorell bragt i
erfaring, at de både, der anvendtes der, var
temmelig våde, han ønskede derfor at tegne
en jolle der både var hurtig og tør. Det sid
ste opnåede han, den er både tør og rumme
lig, og med utrolig stor bæreevne. Ved en
prøvesejlads var der 7 ombord, uden at den

»Piratjollen« er dog Danmarks populæreste
jolle, der er bygget ca. 500 her i landet. Bå
den er tegnet af tyskeren Carl Martins. Ret
tidligt blev der indforskrevet nogle tegninger
til den af K.D.Y. Men kun et sæt blev afsat
med det samme. De øvrige lå til 1944, da
nogle Vordingborg-sejlere byggede 6. Samme
år fulgte Præstø og Næstved eksemplet og
byggede henholdsvis 2 og 4.

Så ved eventuelle gæster, at man ikke bare
er et lille trip uden for og snart kommer ind,
og de ved, at de trygt kan lægge sig der
uden at risikere stadig at skulle flytte.

Velkommen fremmede
og udtale håbet om, at alle i S.S.F. vil gøre
deres til, at sejlere fra andre klubber i indog udland virkelig vil føle, at de er velkomne
hos os.
Nu ligger det jo lidt snævert med hensyn
til pladsen i havnen, men problemet er ikke
større, end at det kan løses ud fra indstillin
gen, at hvor der er hjerterum, er der også
husrum.
Måske har nogen en idé, som trænger til
at luftes nu inden sæsonen, — jeg vil i hvert
fald gerne udtale, hvad jeg selv har praktise
ret før jeg drager af sted på ferie: Jeg hefter
en seddel ved mit pladsnummer med angivel
se af, hvorlænge jeg bliver borte, og hvornår
jeg kommer hjem, og stiller således pladsen
til rådighed for fremmede, og jeg gør sedlen
så stor, at den kan læses af forbisejlende
ude i havnen.

Ganske vist er det sket et par gange, at
bøje og fortøjning ikke er afleveret i helt
samme stand som ved modtagelsen, men det
forhindrer mig ikke i stadigt at mene, at det
er meningsløst, at pladsen ligger ubenyttet
Båden er 5 m lang, 160 bred, sejlarealet 10 hen, når andre i ferietiden kan have glæde
kv.-meter, fordelt på fok og storsejl. Den er af den.
som de andre joller forsynet med sænkekøl
Det er også kommet mig for øre, at naboer
og bevægeligt rorblad. Der er ingen bestem til sådan en tom plads ikke har været alt for
melse om, at den skal bygges af bestemte træ glade for at få fremmede naboer, — men det
sorter, det er derfor muligt at fremstille de tilkommer vel enhver af os, som har oplevet
små både til en overkommelig pris, det har vi gæstfrihed og hjælpsomhed rundt om i andre
set her i klubben, hvor mange er amatør havne, ligefrem at propagandere for den rig
byggede.
tige sejlerindstilling.
Alle bådene har hulkehl på mast og bom.
Jeg syntes, at nu hvor vi snart flytter ind
Bombeslaget er lavet på en sådan måde, at i vort nye klubhus, at der fra dette også
man ved et enkelt greb kan tage bommen af. skal udstråle et:
Det er ualmindeligt praktisk på små både,
Fremmede sejlere, —
ikke alene slipper man for det kedsommelige
hjertelig velkommen til S.S.F.
arbejde med at trække sejlet ud af hulkehlen
Med sejlerhilsen
samt lidse for og agter, men man bliver sam
Niels O. Nielsen.
tidig fri for bommen, såsnart båden ligger ved
sine fortøjninger, hvilket er en stor behagelig
hed, og når grejet ikke er sværere, er det
ingen sag at bære bom og sejl hjem eller op
i skuret.
Vi har her i foreningen en halv snes styk
ker og de fleste møder trofast op til vore
aften- og søndagsmatcher, men viser sig ikke
så meget på fremmede baner, hvad så end
grunden kan være. Jollens mærke i sejl er
en økse og nummeret.
Også til langture benyttes de. Jeg har mødt
mange sydpå, selvom jeg synes turen over God bedring
Bladet sender styrmand Bendtsen, som lig
Køge bugt er lidt hasarderet for så lille et
fartøj.
Carl Hillers. ger syg på Bispebjerg hospital, de hjerteligste
hilsener med ønsket om en god og snarlig
bedring.
Langelund.
•
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Af Lilian Empacher.
havde en rask fodboldkamp mod dem oppe
ved Gåsetårnet, hvor de slog os 6—1, så de
kan ikke alene sejle.
Medens vi lå i Vordingborg havde vi tre
piger fra den »grønne« en vandkamp med
den »røde«s mandskab, vi piger kom alle i
karret og også en af drengene fik vi med i,
men Olsen og Sidal var det umuligt at få i
vandet, selv om vi prøvede på alle mulige
måder, (jeg tror Olsen er vandskyende).
Fredag morgen havde vinden lagt sig, og
da vi vågnede var der ikke halvdelen af de
både, der havde ligget i havnen forrige dag.
Vi tog så til Bogø, hvor vi overnattede i
havnen, og lørdag eftermiddag tog vi tilbage
til Vordingborg. Om aftenen deltog vi i alle
tiders sejlerbal på »Snekken«, hvor deltager
ne i det internationale piratjollestævne holdt
fest, og vi gik først derfra langt over midnat.
Om søndagen så vi på kapsejlads og var i
biografen om aftenen.
Vi startede fra Sundby Sejlforening Lørdag
den 20. juli kl. 18,30 med Dragør som første
mål. Her var vi først kl. 23,00, da det var
fuldstændig stille et par timer. Vi sov så,
indtil Børge, med samt en spand smør, som vi
havde glemt, kom og vækkede os kl. 4,00,
men vi kom dog først afsted kl. 6,00.
Vi lå nu udfor Amager til kl. 12,00, da
det var lige så stille som aftenen før, vi havde
smidt anker et stykke tid og badede, ind
imellem fik vi et par regnbyger, men samtidig
med en byge kom der luft og vi satte kursen
mod Rødvig, hvor vi var kl. 17,00, gennem
blødte efter en frygtelig regnskylle lige inden
Rødvig.
Næste dag fortsatte vi, efter at have købt
ind, til Kalvehave, men også på vejen over
Faxe Bugt var det flovt og vi badede igen,
ja den dag var selv Børge og Olsen i vandet.
En fiskekutter fra Kalvehave kom forbi og
tilbød at tage os på slæb dertil, men vi faslog
selvfølgelig tilbudet, da vi jo havde tiden for
os. Vi nåede Kalvehave kl. 21,00 og kastede
os over maden, der allerede var færdig, fordi
Anni og Birthe havde lavet den ombord i
Børges Drage, medens vi sejlede. Efter bøf
ferne gik vi en tur på Møen-broen, og så
til køjs.
Om tirsdagen blæste det godt og vi fort
satte krydsende gennem Bøgestrømmen til
Vordingborg, som vi nåede efter en hård og
dramatisk tur. I Vordingborg lå vi indtil
fredag, så vi fik set hele byen efter i sømme
ne, en dejlig by at ligge indeblæst i.
Samtidig lå 14 juniorbåde fra Hellerup
Sejlklub i havnen lige ved siden af os, vi

Mandag startede vi på en lang tur til Ny
købing F., og vi slog tiden ihjel med at skråle
alle de sange vi kendte om og om igen. På
vejen lagde vi til i Guldborg, hvor vi pro
vianterede og fik lidt at spise, inden vi fort
satte turen til Nykøbing F., hvor vi var ved
19-tiden. Nogle juniorer fra sejlklubben der
tilbød os at låne deres flaskegasanlæg, så vi
kunne få kogt kartofler, men vi fik alligevel
først mad kl. 21.
Næste dag var vi ude for at st på byen og
købe ind til et par dage. Om aftenen invite
rede vi juniorerne dernede fra på kaffe og
basser i deres eget klubhus, som tak for deres
store gæstfrihed.
Om onsdagen sejlede vi 40 sømil på 6V2
time, til Hesnæs på den anden side af Fal
ster, en dejlig tur, hvor der var fart i skivet,
vi var på vejen en tur inde i Gedser havn.
Vi havde vist fået noget at spise, vi ikke
kunne tåle, for her blev Birthe syg og var
mange gange oppe i løbet af natten. Om tors
dagen var hun også sløj, og pludselig blev
jeg selv syg, da jeg stod ved købmanden,
hvor jeg måtte sætte mig ned for ikke at
besvime og bagefter gik jeg rundt og lignede
et lig.
Hen på eftermiddagen stak vi af fra Hes
næs med kurs mod Klintholm havn på Møen
og vi havde en hurtig tur med fin vind.
I Klintholm blev jeg sat til at lave kartof
felsalat til alle de andre, da Birthe var dårlig
og Annie, som den sidste af os piger, blev
syg, og ingen af dem kunne tåle at se mad.
Jeg blev holdt ved selskab af Sidal, der i
2% time bagte pandekager nede i dragen, så
der tilsidst ikke var til at ånde. Da Vi om
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sider var færdige, kom de andre, som havde
været på Møens Klint, godt trætte efter den
12 km lange gåtur, og de spiste som om de
aldrig havde fået mad før.
Vi skulle have sejlet næste morgen, men da
det blæste godt blev vi liggende lidt for at
se, hvordan »vindguderne« ville te sig op ad
dagen. Vi, der ikke havde været på Klinten,
gik så en tur derop, og vi fik vores sag for
med hensyn til at trave, selvom vi et stykke af
vejen kom op at køre med en mælkevogn,
men vi fortrød dog ikke vor tur. Da kl. var
omkring 4,00 syntes vi, at nu måtte vi stikke
af, og vi rebede et par omgange og tog olie
tøj på, hvorefter vi dampede afsted fulgt af
flere folk på kajen med fotografiapparater.
Vejret var godt indtil på den anden side
Klinten, pludselig flovede det af, men sam
tidig var der nogle kæmpesøer, som generede
os meget, da vi sejlede bidevind, og det sidste
stykke inden Rødvig lå vi på hårdt kryds,
men nåede da Rødvig ved midnatstid. Her
fik vi os en kop mokka og fik godt med tøj
på, da vi frøs som om det var midt om vin
teren. Efter en times tid i Rødvig tog vi af
sted i nattens mulm og mørke. »Den blanke«
havde vi afleveret i Rødvig, da den skulle
deltage i en anden ferietur med nyt mand
skab. Mandskabet fra »den blanke« blev så
fordelt i de andre både. Da vi kom ud i
Køge Bugt var der godt med sø, men vi
havde den agtenind, så det gjorde ikke så
meget. Kompasset virkede ikke som det skulle,
for pludselig anede vi ikke hvor vi var, vi
så nemlig et mærkeligt fyr, der mest af alt
lignede en marsbeboer eller noget i den ret
ning, men vi fandt da ud af, at det var Falsterbo, vi havde fået kending af, det var vi
knapt så glade for, idet vi så skulle til at
krydse.
Kursen blev nu sat mod Sundby, medens
vi spiste madkassens rester, rugbrød og mar
melade. Da vi nåede hjem var vi godt trætte
af den lange nattur uden spor søvn, men
alligevel tog de fleste af os til havnefest i
Dragør, efter dog først at have fået vasket
saltvandet ud af hud og hår, og vi kunne
knapt kende hinanden igen, da vi mødtes i
havnen om eftermiddagen i kjoler, hvad vi
ikke havde haft på i 14 dage. Dermed var
ferieturen forbi og jeg håber, at jeg næste år
igen får chancen til at komme med. Solen
må dog gerne skinne lidt mere end den gjorde
på denne tur.
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Jubilæumsmærket

KØB

Ja, 25 år er gået og mere til. Disse år er
SALG
ikke til at føle på, man lever på minderne og
tænker tilbage på den tid under Sundby Sejl
B Y T T E forenings
stander, hvor fremmede klubber

YT"

Fin, drægtig 10 fods jolle m. 3% HK »Goiot«
påhængsmotor 1952 til salgs for kr. 1250,00.
Henv. A. Schmidt, Engvej 80, eller plads
manden.
Blank mahogni motorbåd, »Havstrygeren«,
7 meter lang, 2 meter bred, til salg. Pris
kr. 7500,00. Henv. telefon 50 60 75.
Ford A motor til salg. Pris kr. 175,00.
Henv. telefon 50 60 75.
Sælges: Påhængsmotor »Seagull«, kr. 600,00.
Anker, 12Mt kg, kr. 25,00. Metalhåndpumpe
kr. 20. Svend Olesen, Kastrupkrogen 32.
Skur sælges. På grund af flytning til Hvid
ovre Sejlklub er mit skur til salg. Skuret
er i øjeblikket dobbelt, med fløjdør, men
kan deles. Pris for det hele kr. 300,00. —
P. Brock Pedersen, Folehaven 11, stuen.
Hvidovre Valby.

Under denne rubrik optages annoncer på 4
linier for kr. 2,50 pr. gang og kr. 1,00 for
hver overskydende linie. — Henvendelse til
bladets ekspedition eller redaktion.

Hvad er ED
EUROPEAN

DATUM

Hidtil har det været sådan, at hvert enkelt
land selv har foretaget opmålinger og obser
vationer til bestemmelse af længde og bredde,
uden at have søgt tilknytning til omliggende
landes bestemmelser, hvilket har vist sig at
kunne give mindre divergenser mellem de
forskellige landes gradenet, men nu har den
moderne teknik givet mulighed for at sam
arbejde de forskellige landes længde- og
breddebestemmelser, og man har derfor be
regnet et fællesudgangspunkt i længde og
bredde for hele Europa, kaldet European
Datum, og efterhånden vil man rette grad
nettet også i ældre kort.
Søkortarkivet har påbegyndt udgivelsen af
en række søkort, på hvilke der er påtrykt
oplysning om, at længde- og breddenettet er
inddelt i system E D.

havde en vis respekt for disse sejlsportsfolk,
og hvor vore motorbådsfolk mødte op for
at slæbe resterne af os hjem, når det var gået
særligt hårdt til.
Det er dog mere end en mærkedag for disse
medlemmer, så jeg mener det er for simpelt
med et jubilæumsmærke af falmet messing.
Jeg kunne forstå, hvis det var lavet af sø
metal, det smager jo altid lidt af havvand.
Selve mærket er besat af grater og skarpe
kanter, men hvad, »ingen roser uden torne«.
Derfor, kære Østergaard, skal jeg give dig et
godt råd. Tal med vor rolige og rettænkende
gamle medlem Calle »Guldsmed«, han har
syslet med disse småting før i foreningen,
uden at spørge »Sundet« eller »Frem« om
det. Jeg tror Calle kan klare det problem
som æresmedlem. Selvfølgeligt skal det ikke
være det bare »sildesalat« på størrelse med
en tallerken. Der skal være en kant, uden
grater.
Vor gode og hårdt prøvede ven, Willy, har
i øjeblikket så meget op over begge øren, at
gamle skøder og faller fra den tid han sejlede
forst skal kvajles op, så vi venter de næste
25 år. Til den tid er der flere, der skal have
hæderstegnet, måske af plastic, hvem ved?
Nu da vi er kommet så godt i gang, skal
vi så ikke dvæle lidt ved Sundby Sejlfor
enings gamle standere. Såvidt jeg ved har der
været 4 ialt. Med en vis højtidelighed er disse
standere blevet sat, og glæden var ligeså stor
for at stryge liget af dem, uanset om det
havde været en god eller dårlig sæson for
medlemmerne eller bestyrelsen. Jeg savner,
nu da vi snart skal flytte over i det nye klub
hus, en bestyrelse der for en gangs skyld
kunne have taget medlemmerne og Pløk ved
hånden og i fællesskab have lavet det helt
store torskegilde samt standerstrygning, i de
to gamle klubhuse, som står og læner sig
opad hinanden. De har dog, trods alt, huset
os i mange år, ligemeget om det til sidst blev
en stor »slyngelstue« eller »bestiklukaf«, som
det hedder ved midterbroen.
Sundby Sejlforenings sejlersæson 1957
mangler stadigvæk en afslutning i form af
standerstrygning. Man er vel ikke kommet til
at stryge Pløk i stedet for standeren. Det
bliver sikkert svært at sætte en anden op i
tilknytning til vort nye klubhus, når den
gamle sidder der endnu.
Medlem nr. 165 Svend Boye.
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Må vi be om lidt grus?
Flere medlemmer har henvendt sig til os
og spurgt, hvorfor der ikke bliver gruset på
pladsen. De kan ikke forstå, at Mads kan
have så travlt nu i vintertiden, at han ikke
kan overkomme det. Vi forlanger selvfølgelig
ikke (siger de), at han skal gruse inde mellem
bådene, men hovedfærdselsårerne på såvel
søndre som nordre plads skulle han nok
kunne overkomme, uden at komme til at
svede.
Mange af os vil jo gerne lørdag eller søn
dag ned at se til skivet og ikke mindst det
nye klubhus samler stor interesse. Men så
skulle vi jo også gerne kunne færdes der
uden at risikere liv og lemmer.
Hvad siger du, Mads? Prøv en gang og går
det godt, så prøv en gang til.
Carl Hillers.

Slettede juniorer
pr. 31. december 1957
Ingvar Isdal, Valby Langgade 162, 3.
Per Vagn Madsen, Valby Langgade 154, 2.
Freddy Breck, Tingvej 2, 2.
Aksel Rasmussen, Chr.havns Voldgade 3.
Ove Larsen, Rynkebyvej, Kastrup.
Mogens Christiansen, Amg. Strandvej 66.
Egon Elleby, Greisvej 122, st.
Aage Wass, Milano vej 13.
Børge Prest Nielsen, Vigerslev Allé 308, 3.
Bent Bille, Gyldenlakvej 35, 3.
Ib Erlev Jensen, Nyrnberggade 16, 3.
Børge Nielsen, Rødegården 7, 2.
Leo Jensen, Drogdensgade 1, 1.

K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

FREYTAQ SEJL
NYHAVN 53
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købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt I

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LINGER I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

Imcdc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . ~ _A
også til damer 43 r 50

11950

Yacht Club huer . .
fra
USA huer og strik-huer

1 1,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

14,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning i arbejdstøj

J. P. BACHER

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866
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GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til

OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

HAUANOSGAOE

ASSURANCE

billigste

/IMAGER

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

den

pris

©TRYKKERI
TLF. AMAGER

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.
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MEDLEMSBLAD FOR SUNDBY SEJL-FORENING

Vintersæson slutter sommersæson begynder

Rigger Hansen viser sine elevers fine arbejder
Rigger Hansen afsluttede sit kursus i tovværkslære den 17. marts med 18 bestående
elever af 20 tilmeldte, hvilket vist må siget
at være et fint resultat, og af de fremlage
arbejder så man, at der i løbet af vinteren
var ydet et godt stykke arbejde af såvel lærer
som elever.

»Rylen«s skipper stikker kursen af.
På navigationskurset, som i år blev ledet
af foreningens nye lærer, Vang Petersen,
havde man også sin kvindelige mascot, idet
nemlig Lis Woltemaht var ene høne i kurven,
og de 12 elever som var oppe til den afslut
tende prøve bestod alle, deraf blev 2 kyst
skippere: Ib Andersen og Alfred Christensen.
løvrigt havde man indtryk af, at Vang
Petersen var faldet godt til i Sundby SejlForening, og det var udelt tilfredshed både
blandt elever og dommere, og den fine gen
nemsnitskarakter viste, at foreningens nye
lærer havde gjort et godt stykke arbejde i
løbet af vinteren.

trækning, holdets mascot, Inger Nielsen, som
eneste feminine deltager udøvede på den
resterende maskuline del, — i hvert fald
havde man nået at få lavet meget, og gen
nemgående pænt arbejde, ligesom eksamina
tionen i knob og stik gik rask fra håndeen.
Ingen af Hansens elever behøver i hvert fald
være tilbageholdende, hvis en fremmed sejler
Mødeprocenten havde været fin, hvad en beder dem tage imod hans fangeline og gøre
ten det så skyldtes rigger Hansens jævne og den fast, — for de ved nu nøjagtigt, hvordan
bramfrie måde at undervise på, eller den til og hvorledes og hvorfor.

^3* ss viberUejs vi
Som følge af den lange vinter, vi har haft, med deraf følgende
forsinkelse af klargøring af fartøjerne, vil standerhejsningen i år
finde sted den 18. MAJ KLOKKEN 14,00.
Også byggeriet er blevet forsinket af frosten, og byggeudvalget
vil ikke forcere arbejdet med færdiggørelse af huset. Vi håber
dog at kunne foretage indvielsen af klubhuset samme dag. —
W. T. R.
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Afstemningen
Som meddelt generalforsamlingen den 24.
marts 1958 har bestyrelsen foretaget en af
stemning blandt medlemmerne om, hvorvidt
disse ønsker, at restauratør E. Kjeldsen ansæt
tes i foreningens nye klubhus eller bestyrel
sen skal entrere med anden ansøger til stil
lingen som restauratør.
Der er udsendt 498 stemmesedler, og resul
tatet af optællingen, der d. d. er foretaget
under kontrol af undertegnede, gav følgende
resultat:
Der er modtaget 398 stemmesedler retur.
Disse stemmer fordeler sig således:
for restauratør E. Kjeldsen ... 228 stemmer
for at bestyrelsen entrerer
med anden ansøger
164 stemmer
ugyldige
6 stemmer

Når kommer
våren vel - ?
Foråret venter henne om hjørnet, — men
stadig fryser det ret strengt om natten, og
medens dette skrives er al trafik gået i stå
i to meter høje snedriver i Sydjylland, —
måske skal vi have påskedagene til at gå med
at grave bådene ud af snedyner eller skovle
sne ud af dem, trist er det i hvert fald at
komme ned på havnen og se bådene stå under
deres pressenninger, lige så utålmodige som
sejlerne, og ikke vide om isen i havnen oververhovedet vil smelte inden pinse.

Nye medlemmer
i SowÆty Se^ifocewMA

Aktive:
Niels Kilbinger, Kastrupvej 67, uden båd.
Fritz Holmberg, Dybbølsgade 62, uden båd.
Passive:
Karen E. Holmberg, Dybbølsgade 62.

Juniorer:
Lene Gustavsen, Diesen Allé 21.
Mads var ikke videre optimistisk, han plejer Anders Bohn, Svinget 16.
at have det store run på sit malerudsalg i
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
påskedagene, men hvis ikke vejret bedrer sig
betydeligt, slides der nu ikke mange pensler ansøgning om optagelse aftrykkes i først
op, dog, det kommer vel en dag, endnu har udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift
lait
398 stemmer
det aldrig svigtet, men det er bare det her ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
offentliggørelsen.
De ikke returnerede stemmesedler betragtes med at kunne vente. Sæsonen er kort, og man
skulle
jo
gerne
i
gang
snart.
som ugyldige.
I marts nummeret af bladet er under slet
Imidlertid er Mads i fuld gang med at
København S., den 29. marts 1958.
flytte, vejen ind til det nye klubhus skal jo tede juniorer opført Ib Ejler Jensen. Denne
G. Østergaard.
Egon Ryefelt.
gå lige netop der, hvor malerusalget nu lig sletning skyldes en fejtagelse, idet Ib Jensen
W. Tanggaard Rasmussen.
ger, de gamle skure og skabe og joller og har været værnepligtig. Fejlen, der beklages,
S. A. Larsen.
Th. Sparre.
pramme kommer også til at finde andet steds er rettet og Ib Jensen er overflyttet til AKassereren.
at være, i hvert fald kommer Mads' maler medlem.
udsalg, så vidt vi forstod, til at ligge længere
omme på den søndre plads, lige indenfor
lågen tilhøjre, hvor så mange har deres gang,
ud for lørdag den 9. august, for det er den så det bliver ikke spor mere besværligt at
finde ud af, hvor det er man kan købe maling
dag, vi skal ud at sejle med vore venner fra
og den slags, især lørdag eftermiddag og sønNår nu man har reddet en mand op af
Vanføreforeningen.
og helligdage er det en service at have et karret og han er bevidstløs, så sætter man
Sidste år havde vi jo en dejlig dag sammen
malerudsalg ved hånden.
naturligvis kursen og fuld fart mod nærmeste
med de hyggelige og rare mennesker, og det
land, men der er desværre meget stor sand
Der
er
en
ting,
Mads
ikke
behøver
bekymre
får vi også i år, da vi jo nu har vort store,
nye, dejlige klubhus at byde dem ind i efter sig om, og det er, om nissen vil flytte med, synlighed for, at manden er druknet inden
for hans lille, lykkebringende gavtyv bliver man når land og hospital, — med mindre
sejlturen — og det bliver altså:
simpelthen boende i huset, selvom dette flyt man så snart ham får ham halet op, giver ham
lørdag den 9. august klokken 14,00,
tes hen et andet sted på pladsen, han har kunstigt åndedræt.
så der er god tid til at finde ud af det i, altid som de fleste af os følt sig godt tilpas
Er du i stand til at give kunstigt åndedræt?
men det er dejligt at have noget at glæde sig der, så hvorfor gøre forandring, — vi kan
til, og rart at vide, at vore venner allerede vist roligt love, at nissen også ved den flyt
er begyndt at glæde sig til dagen.
ning, vil flytte med.
Red.
Aftenkapsejladserne begynder den 20. maj.

Sæl
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med bedste mand ved roret
Velkommen fremmede
og bedste mand i kabyssen -

Under denne venlige overskrift i februar

nummeret af medlemsbladet for Sundby Sejl

Foreningens ordinære generalforsamling
forløb som altid i ro og orden, der var en
smule diskussion om, hvem der skulle be
stride hvervet som restauratør i det nye klub
hus, men det fandt man ud af i fred og for
dragelighed, — i løbet af en uges tid. Red.

forening bliver alle bådeejere inviteret til at
aflægge et besøg i deres havn. Det er noget
vi er glade for, især da det snart kun er for
rigmænd at gå ind i de danske Øresundshavne, med Dragør i spidsen. I Sundby er
det gratis, og vi er lige velkomne, om det
bliver for et kort besøg, eller det bliver for
en hel week-end eller ferie. Samtidig kan vi
beundre klubbens nye flotte klubhus, som vil
tage gæstfrit imod os. — Vi siger på forhånd
tak

vi kommer!

(»Slusen«)

STOF, SOM ØNSKES optaget i først ud
komne nummer af bladet, må være red
Willy Tanggaard Rasmussen.
Foreningens formand

aktionen i hænde senest d. 1. i måneden.

JUBILÆUMSEMBLEMET
Klubhusets restauratør E. Kjeldsen, »Pløk«.
El-håndværktøjers anven
delse i fugtige rum og i detfri
I Dansk Brandvæns Komites blad »Brand
væsenet på landet« har vi læst:
Elektricitetsrådet har anmodet om optagelse
af følgende:
Foranlediget ved jævnlige forespørgsler
om, hvorvidt elektriske håndværktøjeer (bore
maskiner, fræsemaskiner, slibemaskiner m fl.)
må anvendes i fugtige rum og fri luft, med
deles herved følgende:
Når det ved godkendelse af et transporta
belt håndværktøj er anført, at apparatet er
godkendt til tørre rum, er dette således at
forstå, at apparatet hverken under brug eller
opbevaring må udsættes for fugtighedspåvirkning, da apparatets konstruktion ikke er egnet
til at hindre fugtighedens skadelige indvirk
ning på isolationen. Når ejeren (brugeren)
nøje iagttager dette, kan det tolereres, at et
sådant apparat undtagelsesvis for kortere va
righed benyttes i fugtige rum eller i tørt vejr
i det fri, men ejeren (brugeren) må da være
opmærksom på, at hyppigere eftersyn end
normalt kan være nødvendige for overholdel
sen af den vedligeholdelsespligt, som påhvi
ler ham ifølge stærkstrømsreglementets §
507b, og som iøvrigt af elektricitetsrådet er
påpeget over for forskellige organisationer
og ved artikler i forskellige faglige blade.

på generalforsamlingen
— Det nye klubhus bli'r et godt klubhus.

For den, der rejser et spørgsmål i et blad,
er det altid en glæde at se, at hans artikel
fremkalder indlæg fra andre, fordi det dog
viser, at det, han har på hjerte, er blevet
læst og fundet værdigt til kommentarer, hvad
enten disse er for eller imod det rejste
spørgsmål.
Således også denne gang.

Men det ville have glædet underskrevne
endnu mere, om Boye havde holdt sig til det
— Toiletforholdene i det gamle klubhus rejste problem om, hvorvidt vi kan være
var umulige, — især for foreningens »dimensionerne« af vort jubilæumsemblem
bekendt.
damer.

•

•

Det er udelukkende størrelsen, jeg har an
— Det gamle klubhus er hverken en bol ket over. Hverken udformningen (d.v.s. teg
ningen) eller udførelsen har jeg noget at
chebutik eller et menighedshus.
indvende imod, idet jeg finder faconen nyde
•
lig og arbejdet smukt udført.
— Gerda er altid sød og fiks.
Jeg finder derfor ingen anledning til at
rette henvendelse til vort udmærkede æres
•
medlem og jordomsejler, guldsmed Carl
— Plæk må nærmest sammenlignes med Nielsen.
»Manden på risten«.
Men alligevel — — —
G. Østergaard.

•
— Bestyrelsen bør gøre mere brug af for
eningens blad.

•

•

Schliitter har udsendt sin salgsliste for 33.
— det er redaktørens lønlige håb, at nissen gang, og som sædvanlig findes der i denne et
vil flytte med.
væld af fartøjer i alle prisklasser, fra jollen
til langtursbåde, så der skulle være noget for
•
enhver interesseret.
— Achilles Jensen er trådt ud af bygge
Salgslisten ligger i klubhuset.
udvalget.
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På sø og salten vove „Valkyrie" s togt 1957
(Fortsat)
Det er altid en oplevelse at komme til
Ærøskøbing, lige meget hvor ofte man har
været der tidligere. Er jeg på de kanter, har
jeg svært ved at nægte mig selv glæden ved
at kigge indenfor, og fornøjelsen ved at van
dre rundt i de snævre gader og kigge på de
hyggelige huse var da heller ikke mindre
denne gang.

Medens vi således daskede rundt i gaderne,
overraskedes vi af en voldsom byge, netop
som vi befandt os udenfor Flaskepeters do
micil, så vi hoppede naturligvis i tørvejr
derinde. Vi kunne jo så bese samlingen af
flaskeskibe, medens det regnede af.
Det er en talmæssig imponerende samling,
men jeg har set for mange smukt udførte
flaskeskibe tidligere til at finde udførelsen
af de udstillede skibe imponerende.
Torsdag morgen kl. 6,00 forlod vi Ærøs
købing og drog ud på den lange omvej op
under Hjortø og ned mellem Birkholm og
Egholm for at komme til Marstal, som vi
nåede efter godt halvanden times sejlads, og
vi begav os straks efter ankomsten op til
musæet for at se samlingen af skibsmodeller.
Disse modeller er alle efter skibe, der enten
ved bygning eller ved hjemsted har haft til

Troldanden
»— og kan ikke dyret græde og le,
det kan dog kærligt på mennesket se,
det bringer sin tak og klager sin nød,
og elsker den hånd, som rækker det brød —.«
Sådan noget lignende læste jeg engang for
mange år siden i en bog, og jeg kom til at
tænke på det, en dag jeg så Pløk made en
troldand han havde reddet ude på isen, hvor
den var frosset fast og meget forkommen, nu
har han i løbet af et par dage fået den så
tam, at den spiser af hans hånd og uden angst
lægger sig mellem »Bjørn«s forben. Rollo.

af G. ØSTERGAARD
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Men Emil havde sat sig for, at den skulle
bjerges, og i næste øjeblik kravlede han over
ryggen på mig, gennem den lille åbne tre
kant, hvor pressenningen var knappet løs af
vindspejlshjørnet, og ud på dækket. For ikke
at spilde ham udenbords, kørte jeg stævnen
ret op i søen. Emil fik fenderen halet op —
guderne må vide hvordan — gjorde den los
og arbejdede sig med den tunge vægt hen
over dækket, satte sig på vindspejlet og
læmpede urostifteren ned i cockpittet. Men
lige da han havde fået den over vindspejlet,
slog en sø op langs boven, fortsatte agter
over og begravede fuldstændig stakkels Emil
i sine vandmasser.
Da han atter fik vejret, hoppede han ned
til mig, og strålende som en sol udbrød han:
Det var dejligt! Endelig kan man da mærke,
man er kommet til søs igen.
Da var der ikke een tør trvel på ham, så
han måtte have det hele af og få kroppen
tørret. Så trak han i en skindforet frakke som
eneste klædningsstykke og i dette antræk
sprang han rundt den næste times id.
Det ærgrede mig, at vejret hindrede mig i
at tage en plade af ham i den situation. Den
havde sikkert gjort sig her i bladet.

knytning til Marstal, og det skal siges straks,
at alle var ualmindeligt smukt og nøjagtigt
udføre. Vi tilbragte et par fornøjelige timer
i bestyrerens selskab, medens han elskværdigt
førte os rundt i lokalerne og fortalte livligt
og fornøjeligt om de mange smukke og mær
kelige genstande, der er samlede her. For
Emil var glæden særlig stor, idet han fandt
billeder af 2 skibe, han i sine unge dage
havde været forhyret med.
Bygevejret fulgte os stadig, men ind imel
lem tørrede solen gaderne, selv om den ikke
nåede at gøre vejret rigtigt sommerligt og
varmt.
Hidtil havde vi på denne tur fulgt ruter,
vi tidligere havde gennemsejlet og været på
kendte pladser, men nu skulle vi ud i ukendt
farvand, og kl. 12,15 — stadig torsdag —
stod vi ud gennem Marstals østlige sejlløb og
svingede om efter Vejsnæs Nakke. Himlen
var dækket af lavthængende, blygrå skyer,
bygerne jog over os med korte mellemrum
og slap som regel regnen løs, så det til tider
var svært at se en kvart kabellængde frem.
Vi fik vejret ind foran for tvært om bb, og
vort lille skib arbejdede hårdt i den grove sø.
Når bygerne blev for voldsomme, måtte vi
holde mere op i søen end kursen tillod, og
da et bådekompas altid er for lille dimen
sioneret, — således også vort, — var vi ikke
altid sikre på, det gik den rigtige vej.
Under en af de kraftigste byger rullede vor
tungeste fender ud over siden, og hængende
i stroppen dundrede den som en vildmandsknippel i skibssiden under fartøjets bevægel
Hvor havnede vi? Formodentlig en del
ser i søen.
sydligere end beregnet. Vel nok et eller andet
— Jeg henter den, sagde Emil.
sted syd for Flensborg Fjord, eftersom vi
— Lad den hænge, svarede jeg, det er jævnligt havde holdt op i vejret under de
ingen spøg at gå op på fordækket i dette vejr. svære byger.
Det er vådt og glat, og der er ikke meget at
Et par timers sejlads fra Vejsnæs Nakke
holde sig fast ved.
dukkede landet frem af regndisen et par

Kunstigt åndedræt
I samarbejde med Arbejdernes Samariterforbund arrangeres søndag den 20. april kl. 11,00
en lille rask opvisning i, hvorledes man giver
kunstigt åndedræt, og de enhver sejler jo kan
komme ud for en situation, hvor et menneske
liv afhænger af ham, vil man her få lejlighed
til at prøve både at få kunstigt åndedræt, som
til selv at give andre det.
Det foregår ovre på den gamle festplads
ved det gamle klubhus, ved juniorbådene,
og er du interesseret i, hvorledes man kalder
en skindød til live, så smid lige værktøjet i
fem minutter og kig derover.
Red.

Fyld modtages Vi savner nogle læs jordfyld, muldjord, til
planering af pladsen omkring det nye klub
hus, så hvis nogle af medlemmerne har en
fidus, hvor vi kan få noget jord, er vi glade
for at få et praj om det.
Slå på tråden til formanden.

Vi erfarer at hæderstegnet, som vore æresmedlemmer
bærer, er af pureste guld, hvorimod 25 års
jubilarernes ikke er det.

SSF

NR. 4

streger om sb, og en halv time senere havde
vi den røde 2 kost ved Kegnæs. Det viste sig,
at vi var kommet en kende nordligere end
den afsatte kurs, og ikke — som jeg undervejs
antog — en hel del sydligere. Om årsagen
kan der kun gisnes, men antagelig skyldtes
det sætning af strøm eller sø.

Fra Ærøskøbing.
Tre kvarter senere havde vi den hvide
3-kost på Middelgrund syd for Hørup Hav,
så kom klokketønderne ved indløbet til Alssund, og kl. 17,10 fortøjede vi ud for Søn
derborg Slot efter en næsten 5 timers hård
sejlads fra Marstal.
Det var torsdag den 25. juli. Vi havde til
bagelagt 200 af rejsens små 500 sømil, og vi
skulle ikke være hjemme før den 10. august,
så vi var nået tidligt frem og mente derfor at
have fortjent et par liggedage.
Og så travede vi da rundt i denne under
lige rodede by, hvor nye, moderne huse lig
ger side om side med gamle typisk sønderjydske, der vender gavlene mod gaden.
Det var også en trættende by, da den er
anlagt på et kuperet terræn. Trættende for
folk, der er vant til det flade København og
endnu fladere Amager. Vi fandt på vore små
ture flere smukt anlagte nyere kvarterer, og
vi fandt områder, der var prægede af forrige

Gennem isen
Et af foreningens medlemmer så en aften,
han var på vej hjem, foreningens mascot
T>Klaus« ligge i en våge i isen med kun hoved
og forben oven for, og dens store kammerat,
»Bjørn«, ståeende rådvild og glo på den
uden at vide, hvad den skulle gøre for at
hjælpe den lille.
Man fik fat i en stige og mavede sig ud
til den uheldige vovse, og fik den bragt på
det tørre og ind i varmen, og selv om man
ved, at sådan er sejlerfolket, så luner det
ligegodt at vide, at man også er parat til at
vove trøjen for en lille firbenet ven.

århundrede med småhuse og krogede gader,
hyggeligt og maleerisk.
Ovre på den anden side Aissund, på Sundevedsiden , ligger Dybbøl med sin lands
kendte mølle og de gamle skanser, og tværs
over sundet strækker sig den store betonbro,
der har afløst den tidligere pontonbro, så
det var let at komme til Dybbøl, og afstan
den er blot nogle få km.
Vejret var upålideligt, med korte mellem
rum faldt regnbygerne, og ind imellem smi
lede solen til os. Ikke vejr til længere fod
ture for ældre mennesker som os, så vi entre
de rutebilen og kørte ud til møllen. Vesterude
var himlen blevet sort og truende, og idet
vi steg ud af bussen, flængede et kraftigt lyn
det storte himmeltæppe, og skraldet, der kom
omgående, gjorde et velment forsøg på at
sprænge vore trommehinder.
Og så blev der åbnet for den store bruse.
Vi sprang som et par vildkatte og slap
under tag i en iskagebod, hvor vi fandt ly,
medens den værste regn stod på, og det
varede 2 soft-ice pr. mand.
Så stilnede det så meget af, at vi kunne gå
rundt i de gamle skanser og mellem minde
stenene for de mange faldne soldater, men så
tog regnen til igen, og vi slap i sidste øjeblik
ind i Møllehusets lille museum med minder
fra krigene, og det fik vi da også grundigt
beset, inden det igen blev opholdsvejr. Det
kan derfor næppe undre nogen, at vi tog med
første rutebil til Sønderborg og skyndte os
ombord. Her var dog både tørt og hyggeligt
i kahytten, og i et sådant møgvejr er der nu
rart at sidde lunt indenørs med en god kop
kaffe.
(Fortsættes.)

Damernes indsamlingsliste
De damer, der har tegnet sig på listen, be
des møde i klubhuset søndag den 27. april
kl. 16,00 for at tage bestemmelse om, hvad der
skal købes. Men vi kan bruge mange flere
damer endnu, så skulle De af en eller anden
grund endnu ikke have fået Dem tegnet, lig
ger listen stadig til påtegning hos Pløk, eller
læg søndagsturen om ad klubhuset oven
nævnte dato, som er sidste frist. Carl Hillers.

Sundby Sejl Forening
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ÅBENT BREV
til

AKILLES JENSEN
På nys afholdte generalforsamling oplyste
formanden meget lakonisk, at du efter eget
ønske var udtrådt af byggeudvalger.
Jeg ved ikke årsagen til, at du hai truffet
den beslutning netop nu, men det forekom
mig, at man helst ikke skulle tale mere om det.
Hvad så end er passeret imellem jer —
så synes jeg, at det er et mærkeligt tidspunkt
for dig at udtræde af dette byggeudvalg, kun
et par måneder før vort nye klubhus skal stå
færdigt til indvielse.
Dit barn skal konfirmeres.
Jeg skriver »dit barn«, for du var en af os,
der fødte byggefondet for 12Vi år siden, og
som med ildhu har forsvaret det mod onde
anslag, og du har nu igennem et lille års tid
ofret din tid og dine tanker på den foreståen
de konfirmation.
Og så skal du ikke engang med til konfir
mationen som barnets fader, men måske kun
som gæst. Det er bittert.
Om ikke andet, Akilles, det er et stort og
smukt resultat, der er nået, et resultat som
alle foreningens medlemmer og venner kun
kan være glade for. Og vi skylder dig alle
megen taknemmelighed for din indsats, enten
vi så er ven eller fjende med dig.
Jeg ved ikke, om vi ved konfirmationen
kan få lejlighed til at hylde dig og sige dig
tak, derfor skal du med dette brev have alle
forårets skønne blomster af
Henri Madsen.

50 år
En af »de gamle« — altså en af dem, som
har været med næsten lige fra begyndelsen
og fulgt hele udviklingen i Sundby Sejl-For
ening — træder den 17. april ind i »de voks
nes' rækker, idet Henrik Anton Nielsen på
denne dag fylder 50 år.
Vi ønsker hjertelig til lykke med den runde
dag, og held og lykke på færden videre
fremover.

Efter mere end 10 års medlemsskab, er jeg
blevet bortvist fra mit skur på grund af
«pladsmangel«.
Den samme »pladsmangel« kommer til at
gøre sig gældende på Omø, og der vil ikke
Et af foreningens medlemmer har bedt os
mere blive serveret stegte rødspætter for geennem bladet slå til lyd for, at der til næste
sejlerskolen.
år oprettes et motorkursus i lighed med hvad
Hvis forholdene ikke ændrer sig, ophører man har i andre sejlforeninger.
mit medlemsskab i foreningen den 30. juni
Det ville være interessant at høre andres
1958.
mening om dette her i bladet, og hvad man
Med hilsen og tak for 10 lykkelige år.
venter sig af et sådant kursus (vedligeholdel
Medlem nr. 227: Poul Brock Pedersen. se, reparation, pasning o.s.v.)

Motorkursus
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FORÅRSFESTEN K Ø R S A L G
den I. marts 1958

Desværre nåede vi ikke at få referatet af og hårdt. Mange klapsalver til den glimrende
forårsfesten med i sidste nummer, så vi brin kunstnerinde.
Næste afdeling »De tre Malere«, ja, tro mig
ger det her, af vort udsendte medarbejder,
nu om man vil, men noget så fint og urkomisk
Emil Hansen.
som deres tossede parodier af billardspillere
— sladremadammer - rock and roll og den
knaldhårde boksekamp, var noget af det mor
Når man har siddet hjemme hele den lange somste, man længe har set og hørt, alle til
vinter, hvor sne og atter sne vælter ned og skuerne hylede af latter, jeg selv havde ondt
hober sig op i dynger, og kulden bider i næse i maven af grin længe efter forestillingen,
og øren, så har man jo kun sin bog, sin radio, jeg tror mange andre har haft det ligesådan.
en varm kakkelovn (og så selvfølgelig en god Jeg kunne godt tænke mig at se »De tre
kone). Båden, pladsen og havnen er kun Malere« igen, måske når vi engang skal holde
fremtidsmusik, men så den dag S.S.F.s med en fest i vort nye dejlige klubhus.
lemblad dumper ind gennem brevkassen, og
Sidste nummer på programmet: Peter Kitter
man læser: Lørdag den 1. marts afholder — Kaj Kilian, ja det var jo meget godt for
S.S.F. sin store forårsfest i Markmandsgade de få, som ikke før har hørt og set ham,
med fine kendte kunstnere og bal bagefter, men vi mange, der både har hørt og set ham
ja, så vågner man alligevel op og ligesom for utallige gange i radio og fjernsyn med de
nemmer foråret nærme sig, og selvfølgelig samme parodier, vi var ærlig talt lidt skuffede
styrter man straks afsted og hamstrer sig et — vi troede han mødte op med bare en Hille
par billetter, det er ikke klogt at vente lige smule nyt på programmet, men skidt med
til det sidste, det er før sket, at alle billeter det, han var god nok alligevel, og med ham
var udsolgt flere dage før forestillingsaftenen, sluttede den glimrende og morsomme fore
for sæt nu programmet holder, hvad det lover, stilling.
og man ikke får billet, ja så ærgrer man sig
Jeg giver hermed festudvalget min kompli
bagefter, og herregud, 6 kr. for 2 billetter, 3 ment. Hellere gode og morsomme kunstnere
kr. for 2 baltegn, plus et par kopper kaffe, end en dårlig revy, for eksempel som den i
4 stk. smørrebrød og 2 snapse, og lidt senere 1957, uden spor af handling om sejl, motor
på aftenen et par sjusser, det er da billigt, eller S.S.F.
ja og så lige taxaen, det tog jo lidt tid med
Jeg har lagt mærke til, at mange af de ældre
pudderet og læbestiften, ja og så øreklipsene, medlemmer ikke møder op til vore forårs
men vi nåede da derned i god tid og fik en fester, de kan ikke glemme vore smukke og
god plads, og så sad man der og frydede sig morsomme festlige revyer, det siger i hvert
over alle de kendte og nye medlemmer, der fald dem, jeg har talt med, så det må man
efterhånden omtrent fyldte salen, jeg tør vel tro. — Nok om det. Efter pausen blev
skyde på ca. 350—375, det kan godt gå an, salen hurtig fuld af danseglad ungdom, og
selv om der var plads til nogle flere, der har nogle af os gamle trippede også med rundt
før til vore fine sejlerrevyer været ca. 100 så godt vi kunne. Glæden og humøret kom
mere. Tro nu ikke, det er for at ærgre alle hurtig på kogepunktet, med alt det skøre
dem, der ikke fik købt billet, at jeg nu skal Gamby kan finde på, med alle damerne oppe
fortælle hvor herlig en aften vi oplevede.
på de stakkels herrers arme, og lidt senere
Gamby, som vel de fleste af os kender, får han herrerne til at hoppe rundt med op
åbnede aftenen med sin glimrende musik og smøgede benklæder, lange underbukser og
alle sine morsomme påfund, og fik hurtig os sokkeholdere og sveden drivende af sig, det
alle i feststemning. Klokken kimede og tæp var et kosteligt syn. Dansegulvet var fuldt
pet gik op for hr. Otto Leisner, en charme til sidste dans. Jeg tror baltegnene kom op på
rende og vittig konferencier, der indledte med ca. 275 stk., et meget fint resultat. Nå klokken
sine morsomme påfund med 4 damer og 4 blev omsider mange, da man slutede denne
herrer af publikum, der jonglerede med bolde glimrende og morsomme forårsfest.
og ølkapsler på panden, så vi fik rørt latter
Jeg glæder mig til næste år.
E. H.
musklerne og endnu værre blev det, da de 4
*
herrer skulle holde hver sin tale, det gik ærlig
Også i år havde foreningen inviteret svag
talt godt skidt for dem, men det var grund
føre med til forårsfesten, en idé som efter
komisk.
hånden er blevet tradition.
Nå, tæppet ned og op igen for Bodil Udsen,
hvor var hun glimrende, da hun stod der og
viste os, hvor sød og naiv en pige kan være,
for i næste øjeblik at fortælle, hvorledes vi
stakkels mandfolk skal behandles — lige på

RYTTE

Fin, drægtig 10 fods jolle m. 3% HK »Goiot«
påhængsmotor 1952 til salgs for kr. 1250,00.
Henv. A. Schmidt, Engvej 80, eller plads
manden.
Et stel redningsbådssejl med mast og sprydsstage, aldrig brugt, sælges billigt. Telefon
50 86 31.
En Ford dynamo med relais, remskive og
amperemeter, tip-top-stand, nye lejer, til
salg for kr. 45. Willy Larsen, Brobergsgade
6, 1. Amager 5890 y.
Under denne rubrik optages annoncer på 4
linier for kr. 2,50 pr. gang og kr. 1,00 for
hver overskydende linie. — Henvendelse til
bladets ekspedition eller redaktion.

Artikler som fremkommer i bladet under
mit navn eller mærke, er udelukkende udtryk
for min personlige opfattelse af tingene. Red.

JIIIIORAFDELINGEN
Sejladstider:
Tirsdag den 30. april kl. 19,30 bedes alle
juniorer møde op i klubhuset for at få be
stemt, hvilke aftener om ugen, de vil komme
til at sejle.

Sejladsafgift
For at komme ud at sejle til sommer, må
du betale sejladsafgift. Denne er 15 kr. for
hele sommeren og peengene modtages af
Birthe Nielsen inden den 1. maj, hvis be
talingen ikke har fundet sted inden den fast
satte dato, kan du ikke regne med at komme
ud at sejle.
H u s k ! Medbring medlemskort, når d u
betaler pengene.
Den fastlagte sejladsliste vil så blive trykt
i næste nummer af bladet.

Nr. 4

Forårs
fornemmelser —
I begyndelsen af marts, når solen kommer
så højt på himlen, at man kan begynde at
mærke den varme, vågner sejleren op af vin
terdvalen. Blodet begynder at cirkulere lidt
hurtigere i årerne og det kribler i fingrene
efter at komme igang med forårseftersyn og
klargøring, og så begynder den travle tid, der
både forynger fartøjet og dets ejer. Den
sidste får brækket alle de led op, der i vinte
rens løb er blevet stive, og selv om det kan
føles nederdrægtig ubehageligt de første dage,
til man er kommet ordentlig i træning, så er
det alligevel så sundt, at det er ubehaget
værd.
Der tages fat med både lyst og energi.
Bunden bliver skrubbet med en stiv kost og
vand, så al den forvitrede, pulveragtige bund
farve fra sidste sæson fjernes. Vinterfrakken
tages af båden, dæk og cockpit-dørk fejes, så
vinterens støv, der trods tildækningen allige
vel er trængt ind, kommer ud af båden og
ikke får lov til at finde ned under dørken.
Der slibes, vaskes, pudses, males og lake
res, og indtræffer der en enkelt regnvejrsdag
eller to, ja, så er der jo altid nok at tage fat
på indenbords. Salonerne skal jo også gås
efter og have en make-up. Der skal luftes ud
i alle rum, hvor fugtig, stillestående luft kan
have givet mug gode vækstbetingelser, og der
skal muges ud og vaskes rent i alle kroge.
Motoren, hvor en sådan findes, og det gør
der jo snart i alle fartøjer, skal naturligvis
også kigges lidt efter, og selv om man ikke
skal have topstykket af og slibe ventiler og
rense stempler — (det skulle jo kun være

Når en junior er blevet engageret på en
af bådene, kan han eller hun ikke flyttes til
en anden båd i sommerens løb.
H u s k at melde afbud, hvis du ikke kan
komme til din sejladsaften.
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nødvendigt hvert 3.—4. år) — så er der så Hav
meget andet, der trænger til årligt forårseftersyn.
Jo, sejleren har nok at gøre, og han skal
ildslukkeren
helst kunne lidt af hvert. Der er altid et par
forskruninger på olierør at spænde efter, fun
ved hånden
damentbolte at trække til, en koblingsflange
at efterprøve, om den skulle være gået løs
på akslen, og en stævnrørspakdåse at om
pakke eller spænde.
Sejleren skal også helst være elektriker.
Tændingssystemet skal gennemgås, defekte
kabler skal udskiftes, Tændrørene renses og
justeres og hele Tændingsindstillingen kon
trolleres.
Og skulle det regne endnu et par dage, ja
så skal motoren jo enten pletmales eller have
en omgang med penslen over hele kroppen.
Påskedagene er sejlerens travleste tid. Fem
hele dage på rad er jo en hel ferie, der er
udmærket egnet til bådearbejdet, og det er
da også i de dage, det store nap bliver taget.
Så er der liv på bådepladsen. Liv og humør.
Og hjælpsomhed ikke at forglemme. Mangler
du en rørtang eller en skruetrækker? Spørg
incl. holder
i nabobåden, og du får den omgående til
låns, (men husk endelig at levere den tilbage, Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i
det betaler sig).
funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
Ja, sadan var det tidligere. Men hvordan etc.
med dette forår? Hvor bliver det af?
En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
Mens dette skrives er vi sidst i marts og
anviser nærmeste forhandler.
endnu ligger sneen højt under båden og natte
frosten huserer. Solen har endnu ikke fået
bugt med den, og for at gøre ondt værre, fal
der påsken meget tidligt i år, og så går disse SALG AF FARTØJ i forbindelse med hav
gode arbejdsdage antagelig også til spilde.
neplads og plads på land er forbudt.
Mon det skulle lykkes at få båden ned
i sit rette element til gamle kong Kristian
den X's fødselsdag?
Pessimisten. BALLASTJERN OG STEN må ikke henlæg
ges på broerne.

HANDY-

2« so

Torsdag den 17. april kl. 19,30
er der på Sundpark skole navigationsprøve
for de juniorer, der i vinter har deltaget i
juniorafdelingens navigationskursus. Resulta
tet af prøven vil blive bekendtgjort i næste
nummer af bladet.

Juniorafdelingen vil i sommer få en ny
Pinseturen:
medarbejder,
Henning Jensen, der vil være
Da alle juniorerne ikke kan komme med på
pinseturen i juniorbådene, har bådsmændene behjælpelig med oversigten af sejladsen.
den ret selv at kunne vælge hvem der skal
med, iblandt dem han synes, der har bestilt S. O. s.
Vi efterlyser en sejler, der vil ledsage os
mest ved klargøringen.
på ferietur fra den 19. juli til den 3. august,
enten til Isefjorden eller Bøgestrømmen. Vi
Week-end ture:
Hvis du har lyst til at komme med på en sørger selv for forplejning.
week-end, skal du henvende dig til bådsman
den på den båd, du hører til, så vil du kom Bådsmændene:
J. 91: Ole Larsen.
me på week-end, når din tur kommer.
J. 92: Erik Hillers.
Kapsejladser:
J. 117: Ole Juul.
J. 142: Lasse Gustavson.
Hver tirsdag vil der blive afholdt kapsej
lads i S.S.F. De førere, der ønsker at sejle
her, skal tilmelde sig hos bådsmændene.

K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ 3 9 4 3
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DEN

RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LI NG ERI OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

Imalt
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
# n ta
også til damer 4 Jr5U

11.50

Yacht Club huer . .
fra
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

14,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning i arbejdstøj

J. P. BACHER

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/WlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VfVAAAAAAAAA/W

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BRQZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

r

W

(L
i

OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

ASSURANCE

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til

den

billigste

pris

• •

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

GIK DER EN RUDE?

AmagerBøovirykreri

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 16.—4-.—1958. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
T1NGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x
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FORÅRSDAG
yjs bÅ£>ej?ls*i>se+i

Skønt meteorologerne bedyrede, at vi over
hovedet ikke ville få solen at se, men at
tværtimod regnen ville sile stille ned til gavn
og glæde for haveejerne, stod den dog der
oppe, solen, på en helt skyfri himmel og lo
af disse vismænd, som ikke vil indrømme, at
det er en helt umulig opgave, de har påtaget
sig, at vejret bliver nøjagtigt som det passer
det, og næsten altid stik modsat af, hvad
seerne spår.
»Det er vanskeligt at spå, især om frem
tiden,« sagde den menneskekloge Storm P. —
man er tilbøjelig til at omskrive det til, det
er umuligt at spå, i hvert fald om vejret.
Men bådejerne havde ikke noget imod at
få sig tilnarret en solskinsdag, der er altid
nok at gøre en week-end om foråret, især når
det som i år kammer lidt halvsent. Mads og
hans svende satte både i vandet efter noder,
Pløk og hans hjælpere satte borde og bænke
ud i solskinnet foran det gamle klubhus, og
i havnebassinet svømmede vort populære
andepar rundt og priste forår.

MI

R O LL O

Vist er det dejligt at stå på bådepladsen
en forårsdag, med et stykke tegnepapir og en
stump blyant, mærke duften af maling og
patentfarve fra bådene omkring en, og se
Sundet ligge blåsort derude med de nymalede
stager og bøjer, og vist har man lov til at
stille store forventninger til den sommer, som
kommer sent, men lover så meget, og man
har vel også lov til at tro, den vil blive både
god og lang, når endelig den kommer.
Og henne i det nye klubhus siver røgen op
af skorstenen, travle håndværkere vimser
rundt, og en dag er også de færdige, stande
ren vajer fra toppen af masten og vi er midt
i det, midt i den dejlige, danske sommer, jo,
vist er det dejligt en forårsdag, som skulle
have været en regnvejrsdag, men blev en for
æring med varmende solskin, bare at daske
rundt på havnen med en skitseblok under
armen og mærke, at alle er i solskinshumør,
krydse vinteerens surhed af i en spand vand
og smide vandet ud i havnen og opdage, at
livet, trods alt, er værd at leve.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S. — SU. 35016
1

MFniFM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
MEDLEM

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Pestudvalg: Jørgen Nielsen
Pladsmand Madsen

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x

K

*

assereren
træffes

I maj og juni: Hver fredag kl. 19,00—
20,30 (st. bededag undt.) kun
klubhuset.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

......

SU 8770

De nye kapsejladsregler fås hos kassereren.

RESTAURATØRSPØRGSMÅLET
Allerede nu vil det dog være nødvendigt
Efter udfaldet af det foretagne rundspørge
hos medlemmerne har bestyrelsen sluttet kon at henlede opmærksomheden på forskellige
trakt med restauratør Kjeldsen angående vort punkter:
nye klubhus.
1. Det er forbudt at medtage eller indlade
hunde i klubhuset. Af hensyn til husets
Bestyrelsen håber herigennem at have efter
beliggenhed har bestyrelsen givet en
kommet et ønske hos flertallet af foreningens
dispensation fra denne bestemmelse i
medlemmer.
kontrakten, således at det tillades restau
Til gengæld venter bestyrelsen, at even
ratøren af sikkerhedsmæssige grunde at
tuelle utilfredse fremtidig giver deres util
holde en hund. Denne må dog kun op
fredshed luft over for bestyrelsen, og ikke
holde sig i restauratørens eget lokale.
— som det desværre har været tilfældet i den
senere tid — luftet deres meninger på en for
2. Foreningen har nu ofret så mange penge
vor forening ganske uværdig måde.
på et nyt hus, og vi er alle interesserede
i at holde det i så fin stand som muligt.
Vi håber ligeledes på et godt samarbejde
Lad derfor være med at efterlade dit
med restauratøren i de nye omgivelser — og
gamle madpapir på bordet, når du har
vi har overfor »Pløk« givet udtryk for, at
spist, men anbring det i de fremsatte
bestyrelsen forventer, at han i tilfælde, hvor
affaldskurve. Der er ikke noget så ube
der skulle være noget at bemærke, henvender
hageligt som at overtage et bord, der
sig direkte til bestyrelsen. Det er uheldigt for
flyder med gammelt madpapir, eller
et godt samarbejde, at en eventuel utilfreds
hvor gulvet omkring bordet er »pyntet«
hed kommer til orde på en så »indirekte«
med sammenkrøllet papir.
måde, som tilfældet har været.

Nye medlemmer
i Sundby. SejlpiCMiw}.

Aktive:
John Petersen, Peder Lykkesveæ 49. Kjl.
»Dumpe«.
Peter Schliitter, Marskensgade 8. Uden b.
Jørgen Christensen, Jenagade 3. Jolle.
Bruno Nielsen, Elbagade 69. Mb. Nor.
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift
ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
offentliggørelsen.

STOF, SOM ØNSKES optaget i først ud
komne nummer af bladet, må være red
aktionen i hænde senest d. 1. i måneden.

Det er dit hus, og du må være med til at
Den nye kontrakt vil — for at undgå eventuelle misforståelser — blive aftrykt her i værne om det. Velkommen i dit nye hus.
W.T.R.
bladet.

&

Magasin,/Mads"
Hvis man er i tvivl om, hvornår malerudsalget er åbent, behøver man blot kaste et
blik over på Madsens flagstang.
Er fløjen i top —
er Mads i sin shop.

Ny § 8 i ordensreglementet for pladsen
I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage incl., må elektriske slibemaskiner ikke
anvendes på søn- og helligdage efter kl. 12 middag.

Er fløjen helt nede er han:
Ude på pladsen —
eller ovre hos Pløk'sen.

El-tilslutningen til maskiner må kun foretages ved dobbelt-isolerede ^D^-mær-

Er ingen fløj oppe overhovedet, er Madsen:
Ikke i biksen —
og ikke hos Pløk'sen —
ikke på pladsen —
men hjemme hos fru Madsen.

Al benyttelse af elektricitet til lys og opvarmning er på det strengeste forbudt.

kede stik til de på pladsen opsatte stikdåser.

SSF
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Mindeord om

Poul Larsen
Han sadlede en hest, vi disponeerede over
og red mod Papeete. Det var om morgenen.
Hen under aften tog uvejret voldsomt til, og
time efter time forløb med troperegn, torden
og lynild. Ved midnatstid var Poul endnu
ikke kommet, og jeg regnede ikke med at se
ham før næste dag eller senere. Flere gange
havde jeg været udenfor og spejdet gennem
det begsorte mørke og den fossende regn.
Klokken 4 om morgenen stod Poul pludse
lig i hytten, gennemvåd og forkommen. He
sten var blevet angst for uvejret og havde
nægtet at gå, hvorfor Poul måtte trække den
ved grimen de 30—40 kilometer.
Trods det buldrende mørke og piskende
regn havde han fundet et sted over den
rivende og kogende flod, hvor han og hesten
Pouls utallige venner har sikkert modtaget delvis svømmede og vadede over. Han havde
meddelelsen om hans død med samme følel fundet vej til hytten ad — for ham — ukend
te og vanskelige veje gennem ubeboede
ser, som jeg.
strækninger i et bragende tropeuvejr. Det
Først skepsis og tvivl. Ikke Poul — det er
var mandfolket, Poul.
umuligt. Han — den personificerede livglæde
Og en sen aften i en havneby ved Panama
og vitalitet. Han — der aldrig talte eller tænk
te ilde om nogen og aldrig var fordømmende. kanalen. — Vi kom ind i en knejpe i det indre
Han — det uselviske menneske, der altid var kvarter. I vor uvidenhed var vi kommet ind
rede med en håndsrækning uden at skele til et sted, h\ v or vi bestemt ikke skulle have
fordel eller tak. Han — der spredte solskin været. Gæsterne var farvede, halvblods og
og fest, hvor han viste sig. Han var ikke mere. enkelte hvide, og da vi trådte ind i vore fine,
Det var en realitet. En konstatering der hvide sejlerklæder døde al samtale pludse
ligt. Der blev vekslet hemmelige øjekast og
efterlod en knugende følelse.
hvisket fordækt, og musikken nægtede at
I sine unge dage var Poul kendt i sejlsportsspille.
Mærkeligt nok blev der serveret for
kredse som en dygtig kapsejler, der ikke gav
os,
men
jeg tør nok sige, at vi ikke nød vore
konkurrenterne mange chancer.
drinks.
Ved sin muntre og kammeratlige optræden
og sin særdeles fair udforelse og forståelse
af kapsejlads, vandt han sine første venner
i de københavnske sejlklubber. I en lang år
række levede og åndede han kun for skib,
vind og vand.
Vi er nu i nærheden af pinsen igen, men
Dengang var han flagrende og rodløs og
hvad med fartøjet og pinsesejladsen. Da man
måske en smule uansvarlig, som en søens
nødvendigvis må fastlægge en fællestur med
vagabond og eventyrer nu engang kan være.
længere sigt end fra dag til dag, og da for
Han havde bohemenatur og hadede snærende
året i år ikke har været os bådeejere særligt
bånd. Men han var vennen og kammeraten,
venligt stemt, kniber det vistnok for adskillige
der gav det lidet han ejede til den, der træng
at få fartøjet klar til pinsen. Vi vil derfor for
te. Lad mig fortælle et par episodeer, jeg op
søgvis i år arrangere pinsetur til Sundby Sejl
levede sammen med Poul.
forening, det vil sige, vi foreslår alle de, der
Det var på Tahiti. Poul og jeg boede i en har været heldige at blive færdige til pinsen,
lille hytte langt fra havnebyen Papeete, hvor sejler vandet i Sundet tyndt og anden pinse
»Nordkaperen« lå. Der skulle hentes post, dag kommer hjem og driller os andre, der
cigaretter og proviant. Vi var helt udgået.
ikke kan komme ud. Vi der nødtvungent må
Det var i en periode med gentagne vold blive hjemme skal så til genglæd love dem,
somme uvejr, der havde bevirket, at en vigtig der har været ude og sejle, at de anden
bro var skyllet væk, hvorfor al trafik til pinsedag skal få lov til at komme med til en
Papeete var afbrudt. Poul viste sig som sæd fest i klubhuset. Det henstilles til vore med
vanlig redebon og sagde: Den skal jeg nok lemmer at se på opslaget i skabene på broerne.
klare! —
Udvalget for hjemmepinse.
Poul Larsen.

Pinsen
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Så skete det mærkelige. En usynlig kontakt
voksede frem mellem de elendige, sølle og
pjaltede gæster og Poul, og han var med eet
på talefod med de nærmestsiddende. En halv
time efter var det Pouls værtshus. Med sit
friske væsen, sin altfavnende charme, sin
musik og sang tændte han livsglæden i de
forsumpede væsener og jagede deres fjend
skab og mistro på flugt. Da vi sent forlod
stedet og satte kurs mod »Nordkaperen«,
blev vi fulgt af en snes trofaste livvagter. Det
var selskabsmanden Poul.
Eller en nat på Atlanten tusinde af sømil
fra land. — Vi havde en meget frisk nord
osten med køligt vejr og regn og bankede en
svær sø op i bidevind. En sejlads, der kræ
vede meget af rorgængeren. Jeg blev vækket
kl. 6 om morgenen af Poul, der bød mig en
kop suppe, som han havde lavet.
— Her, tag dette, det skal nok hjælpe,
sagde han.
Jeg havde følt mig utilpas om aftenen og
havde haft lidt feber.
— Tak, sagde jeg, — men jeg skulle jo
have været purret kl. 3 i nat?
— Ja — men jeg syntes, at du havde bedre
af at blive i din køje, så jeg har taget din
vagt. —
Det var vennen Poul.
Jeg kunne fortælle mange episoder af sam
me art, men de nævnte kan måske belyse
Pouls væsen fra en side, som ikke alle kendte.
Poul faldt omsider til ro og fortøjede. Han
traf en sød og dygtig ung kvinde, der forstod
ham, og de nåede at opleve to lykkelige år.
På sit livs lykkes højdepunkt sov han intet
anende og fredeligt ind i døden. Nu har han
kastet fortøjningen for sidste gang for at
drage på sin sidste store færd. Vi kipper med
flaget og ønsker ham fair vind. Poul er ikke
mere, men han vil altid leve blandt os.
Carl Nielsen.

Vindmålere
vindvisere
- og ure
For at forebygge enhver misforståelse, synes
jeg det er på sin plads her i bladet at frem
hæve, at samtlige ure i det nye klubhus,
såvel det i pejsestuen, som det i bestiklukafet
og det, som »slår glas«, skænkes foreningen
af det kendte medlem, »Klokkemageren«.
Indsamlingslisterne omfatter »kun« de kost
bare instrumenter, der skal indkøbes til brug
for vindvisere, vindmålere m. m., som »Klok
kemageren« er i fuld gang med at installere,
og jeg tør vist godt påstå, at det ikke alene
bliver fine ting, men morsomme og originale,
og noget vi allesammen vil få både gavn og
glæde af.
Man kan iøvrigt tegne sig på listen hos
Pløk eller Mads, eller henvende sig direkte
til »Klokkemageren«.
Red.
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På so og salten vove „Valkyrie"s togt 1957
(Fortsat)

af G. ØSTERGAARD

Lillebæltsbroen.
Søndag morgen den 20. juli oprandt med
stille vejr og solskin. Sønderborg havde vi set
nok til og rejsefeberen havde vi allerede haft
i kroppen hele lørdagen. Nu skulle det være,
nu var der mulighed for at se Aissund i mor
gensol, så vi lod fortøjningerne gå kl. 7 og
stod nordpå gennem det smalle sund. Det var
en meget smuk tur, selv om begge sider var
træfattige. Først helt oppe i den nordlige ende
var der lidt skov til at live op i sceneriet.
Så drejede vi mod SO ind i Augustenborg
fjord og oplevede en vidunderlig sejltur på
det stille vand og i smukke omgivelser. Snart
gled vi forbi skovene ved Augustenborg,
hvor slottet skimtedes mellem træerne, og kl.
8,20 lå vi ved kajen.
Byen består ikke af meget mere end een
lang gade, der i den ene ende slutter oppe
ved slottet, der nu anvendes som hospital.
Der var derfor ingen anledning for os til at
tage slot og park i nærmere øjesyn, og byen
var vi ikke længe om at danne os et
indtryk af, så efter halvtredie times ophold
var vi igen på farten ud af fjorden.
Inden vi stod ud af Als fjord slog vi et
lille smut ind i Dyvig, kravlede i læ af en
skrænt og plumpede krogen i bund. Da var
kl. 12,40 og frokosten kom på bordet. Her
var helt hyggeligt, især så der tillokkende ud
inde i bunden af fjorden, men der var jo
det, at vi havde post at besørge, idet Emil
havde en hilsen med til en mand, der skulle
være at finde på Brandsø, og hvis dette bud
skab skulle nå ham denne dag, var der ikke
tid til at gå på eventyr i Dyvig. Man kan
ikke komme med post på Brandsø efter mør
kets frembrud.
Altså op med krogen, ud af vigen og stæv
nen op mod Årøsund. Klokken var 13,30, og
det var pisket op af NV, men himlen var
høj, og solen skinnede, så det er vel ikke til
at undres over, at også humøret var højt,
medens vi støt arbejdede os op efter Halk
Hoved og Arøsund. Her kom vi i læ et
stykke tid, som kokken naturligvis benyttede

til at servere eftermiddagskaffen, der fik for
højet nydelsen af de smukke udsigter ind
over Jylland og den idyllisk udseende Årø.
Herfra listede vi op forbi Linderum og havde
nu Brandsø ret for.
Vi bandt fast til brohovedet kl. 16,20, hvor
på Emil gik på jagt efter sit offer. Det skulle
være en smal sag at opspore en person på en
ø, hvis beboere alt i alt udgjorde 14 stykker,
og det varede da heller ikke længe, før Emil
vendte skuffet tilbage med den oplysning, at
manden nu var flyttet til Fyn og boede ovre
ved Wedelsborg. Vi fandt imidlertid frem til
en kone, der næste dag skulle til Wedelsborg
og velvilligt lovede at tage brevet med, og da
vort ærinde nu var vel udført, befandt vi os
efter en halv times ophold ved broen atter
på vej nordover gennem det herlige Lillebælt.
Vi trak vest om Flækøjet og langs Fønsskov,
vest om Fænø og Kalven og drejede så mod
øst under Lillebæltsbroen og gik i havn i
Middelfart kl. 18,27.
Det var 11% time siden vi forlod Sønder
borg og vi kunne nok være tilfredse med vort
dagværk. Heraf havde vi været 7% time
under fart og havde pløjet ca. 57 sømil gen
nem vandet. Jo, det var en af de dage, der
talte med, når regnskabet engang skulle gøres
op. —

fmiu*

Oppe på broen.
Middelfart! Du hyggelige by, hvor jeg så
ofte har søgt havn med min båd og nydt de
dejlige sommerdage og dine skønne omgivel
ser. Hvorfor skjulte du dit smilende ansigt
og lod i stedet tårerne dryppe? Ved du da
ikke, at du tager dig bedårende ud, når du
smiler, men virker forstemmende i gråd? Var
det virkelig nødvendigt at lade regnen strøm
me fra en blygrå himmel, netop når vi kom
for at hilse på dig?
Vi vil ikke lade os narre. Vi vil alligevel
— trods regnen — en tur ud i din pragtfulde
Kongebroskov. Vi vil op på broen og skue
ned i afgrunden til Lillebælts strømmende
vand, der fosser om bropillerne, og vi vil
spadsere tilbage langs stranden forbi Konge
brogården og se på lystbådene, der ligger
trygt i dens lille havn. Men du kan vel be
gribe, at når du viser os så trist et åsyn, føler
vi os ikke rigtig velkommen, og så bliver op
holdet hos dig kun en dag over. Så drager
vi videre hen, hvor vi forhåbentlig bliver
bedre modtagne.

NR. 5
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Derfor var vi tirsdag formiddag henad 10
atter på farten op forbi Strib og Fredericia,
skævende tværs over Båring Vig til Bogense,
hvis hvide kirke tronede højt på sin bakke
over byen. Nej, der skal vi ikke i år. Vi skal
op forbi Kasserodde og finde ind gennem
fjorden til Vejle, for der har vi ikke været
sejlende til siden 1913 og det er jo snart et
halvt århundrede siden. Blot vi nu kan finde
derind, for vi har ingen kort over fjorden,
men regner med, at der altid er en engel,
som holder sin hånd over dårerne.
Og det slog også til denne gang. Vinden
stod stadig og svingede mellem SV og NV
og søen var urolig. Solen gemte sig bag sky
erne, men det var godt sigtbart, så vi fandt
let den røde 3 kost ud for Kasserodde og var
nu ved det 6—7 mil brede indløb til fjorden.
Men hvor var sejlrenden?
Enkelte fiskere trak vod i fjordmundingen,
og de lå meget spredte, så vi gik ud fra, at
der til os var vand nok i denne ende af fjor
den og trak op mod NV for at få lidt læ, for
søen var nu temmelig grov og krap, og vi tog
en del vand over. Oppe under Rosenvold
fandt vi en rød kost, så var vi vel på rette
vej. Længere fremme dukkede flere koste
frem, så vi fortsatte fortrøstningsfulde, håben
de på at finde koste ind til Træskohage Fyr,
for herfra gav Havnelodsen en udmærket
beskrivelse af afmærkningen ind til Vejle
havn.
Vi slap fint igennem farvandet, men vi
håtte jo stadig afsøge dette for eventuelle
mærker, og vi fik derefter ikke tid og mulig
hed for at se ret meget på omgivelserne. Det
fik vente, til vi skulle ud af fjorden igen og
var kendt med forholdene.
Og så slap vi da heldigt ind til Vejle og gik
helt ind i bunden af havnen for at være så
nær byen som muligt, og her fortøjede vi da
efter en tur på godt 3 timer.
(Fortsættes).

DET NYE KLUBHWS

Dødsfald

Endnu en gang - EL-slibemasiner

Nu da vi nærmer os fuldendelsen af vort
Også vore damer har vist sagen interesse og
nye klubhus, vil det måske være på sin plads indsamlet et beløb, der skal anvendes ved
at se lidt nærmere på, hvorledes byggeriet udsmykningen af huset.
er forløbet.
Jeg vil ikke her på nuværende tidspunkt
sige
tak, hverken til »Klokkemageren« eller
Byggeriet har jo været fulgt med stor in
teresse af alle, og der har verseret utallige andre, idet jeg håber denne tak kan over
rygter om den rent økonomiske side af sagen, bringes de pågældende på en mere officiel
rygter, der i visse tilfælde har været af en måde.
Som det fremgår af ovenstående ser det
sådan art, at de kun kan være udspredt for at
altså ud til, at vore økonomiske beregninger
skabe mistillid til byggeudvalgets arbejde.
Der har været talt om uhyre overskrideelser i det store og hele kommer til at holde stik,
og rent hyggemæssigt søger vi at overholde
af budgettet og meget andet.
Lad det være sagt straks: Budgettet holder den sidst fastsatte termin for husets over
i det store og hele — og der skulle — som tagelse, nemlig ved standerhejsningen den
18. maj.
det også blev oplyst på generalforsamlingen
Til at forestå udsmykningen af lokalerne
— ikke være fare for væsentlige forskydnin
er nedsat et »kunstnerisk« udvalg, bestående
ger.
af bl. a. vores redaktør og vores tidligere
Det er vanskeligt for et byggeudvalg som
sejladschef Robert Fritch. Begge de herrer er
vort at udarbejde en økonomisk plan for et
jo kendt for deres evner i denne retning.
sådant byggeri, og udvalget ser med tilfreds
Bl. a. er det meningen, at væggene i sal og
hed på, at de omtalte priser i det væsentlige
bestikslukaf skal dekoreres med sejlsportsholder stik.
motiver. Dette vil dog først finde sted senere,
Alene en post som f. eks. inventar var det når væggene er blevet rigtig gennemtørre.
i sin tid vanskeligt at forudberegne, men også
Det har været et stort job for byggeud
denne har vist sig at slå til.
valget — og vi ser hen til den dag, hvor huset
Vi har under arbejdet haft den glæde, at står færdigt til at åbne sine døre for forenin
flere medlemmer har vist deres interesse for gens medlemmer.
sagen ved at yde udvalget forskellige tjene
Det er mit håb, at huset må blive modtaget
ster. Således har f. eks. »Klokkemageren« med tilfredshed af medlemmerne, og at det
skænket foreningen et par smukke ure, der er må komme til at danne et værdigt midtpunkt
fremstillet specielt til vores hus. Det er hele for vor forening.
små kunstværker. Desuden har »Klokkemage
Huset skal jo i tiden fremover danne ram
ren« skænket os en vindviser og en dito men om det klubliv, vi på grund af plads
måler. Den sidste er en sindrig anordning, mangelen i det gamle hus har været afskåret
der ad elektrisk vej overfører vindens hastig fra at dyrke.
heder til et ur, der er anbragt inde i huset.
W. Tanggaard Rasmussen.

Havnefoged E. Bech, Rødvig, er død efter
nogen tids sygdom. Han havde i 32 år været
havnefoged i Rødvig og var kendt af talrige (Fra Sejl og Motor)
Trods vejret synes det alligevel at være
sejlsportsmænd som en usædvlig hjælpsom
mand, der ved sit joviale og humørfyldte blevet på de tider, hvor der er ved at komme
liv på bådepladserne.
væsen vandt sig mange venner.
Der slibes og skrabes udenbords, når vejret
er til det, mens man går »indendørs«, når
vejrguderne skændes.

Festudvalget

Vi har haft den glæde, at Emil Hansen har
indvilget i at gå ind som medlem af vort fest
udvalg. De gamle medlemmer kender jo Emil
Hansens evner i denne retning og vil sikkert
hilse dette med glæde.
Ikke mindst i tiden, der kommer, vil fest
udvalget få hænderne fulde. Vi skulle jo
gerne udnytte vort nye klubhus fuldtud.
Bestyrelsen byder Emil Hansen velkommen
til arbejdet.
W.T.R.

Med hensyn til jordledning er det en ret
bekostelig affære at anskaffe de ofte ret store
længder 3-leder, der er tale om, i stedet kan
man klare sig med en almindelig 2-leder plus
en ekstra, enkel leder. Denne sidstes ene ende
fastgøres i god forbindeelse med EL-maskinens metalhus, medens den anden ende fører
til
nærmeste hovedvandrør.
Det så velkendte søle under bådene viser
I
mangel af et sådant kan man lodde tam
sig hurtigt — og vé den arme stakkel, der
står og arbejder med en dårligt isoleret EL- pen af ledningen fast til en blankslebet kon
slibemaskine. Vi har hørt det så ofte, men servesdåse og fire denne ned i havnebassinet.
På denne måde er hele systemet »idiot
det kan ikke siges for tit: Lad en elektriker
sige god for værktøjet, og brug alligevel jord sikret«, og der kan ikke ske noget.
ledning.
Det bemærkes endelig, at stærkstrømsregle
Gør man ikke det, har man en reel chance mentet fordrer, at jordledningen skal være
for i bedste fald at få et ordentligt rap over isoleret kobberledning med mindst samme
fingrene, i værste fald risikerer man at blive tværsnitsareal som de almindelige ledere.
sendt til de evige kapsejladsbaner.
RIO
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af BIRGIT LARSEN

HAMBORG

»Weta« — »Akilles« — »Puk I«.
Vi startede eventyret fra Sundby Sejl-For
ening den 13. juli klokken 20,40, ferien var
begyndt, vinden SO, og himlen grå, men vi
skrålede nogle ny og gamle sange og gnaske
de bolcher i os, og da mørket sænkede sig
passerede vi Dragør og Drogden, gik ned
over Køge Bugt, og klokken 2,00 blev Stevns
lagt agterud. Mandfolkene skiftedes til at
styre i de ni timer turen varede, men natten
gik, og da det begyndte at lysne nåede vi ned
i Bøgestrømmen, hvor vi kappedes om at
finde alle de mange koste, og vor første havn
blev Kalvehave, hvor kaffen hurtigt kom på
bordet.
Mændene kravlede til køjs og fik et vel
fortjent hvil, og hele eftermiddagen lå vi og
dasede på stranden bag havnen, vandspejlet
var fuldkommen blankt, ikke en vind rørte
sig, og langt ude i horisonten kunne vi se
»Akilles«, som jo var nem at kende på sine
to master, og inden længe var han nået ind
gennem havnehullet og havde lagt sig langs
kajen foran »Puk«.
Aftenen tilbragtes i »Puk«, men vi krob
dog hurtigt i soveposerne, og mændene trak
sig under fnisen og latter ned gennem for
lugen, og midt om natten stod de op og kla
gede sig over, at de sov som på kampesten,
hev klunset på og traskede ud på molen.
Kl. 6 begyndte mandskabet på »Akilles«
at røre på sig, han havde sat vækkeuret 2
timer frem, så uret viste 8, og da det senere
blev opdaget, blev de to, som var blevet
vækket, drillet med hvor nemme de var at
løbe om hjørner med. »Weta« var kommet
tidligt om morgenen fra Sundby, turen havde
taget dem 7 timer.
Kl. 8,30 startede »Puk« og »Akilles« mod
næste mål, som var Onsevig på Lolland. —
Turen var temmelig lang, men vejret var godt,
så hvad gjorde det, og kl. 16 nåede vi målet.
Havnen er ikke ret stor, men hyggelig, —
»Weta« var ankommet, og mandskabet gik til
køjs efter kun at have fået 2 timers søvn i
et døgn. Kaffen bleev serveret i »Akilles«,
men der blev hurtigt brudt op, vi var nemlig
alle trætte.
Næste Morgen var vi udhvilede og fyldt
med energi. Onkel Thorkild sprang rundt som
en kakkerlak, frisk og udhvilet efter den
lange tørn. Morgenkaffen nød vi i solskin, og
fik hollandske kryddere til. Vi havde forsøgt
at få frisk brød, men dette fandtes kun fra
dagen i forvejen. Frokosten var for de voks
nes vedkommende i »Weta«, hvor de hygge
de sig over »en lille en«.
Kl. 12,45 drog »Puk« og »Akilles« afsted,
damerne overlod vi til onkel Thorkild i

»Weta« med mange formaninger om endelig
at huske at udskifte grammofonstift. Turen
var fin, solen skinnede, vind var der ikke
noget af, så vi nåede først vort mål, Bagen
kop på Langelands sydspids kl. 21,00.
Gensynsglæden var enorm. Onkel Thorkild
havde allerede været i havn adskillige timer,
det gik jo betydeligt hurtigere med hans
motor end med vore sejl. Der var allerede
tænkt på sovepladser til gæsterne, ifald »Puk«
og »Akilles« ikke indfandt sig. Sovepladserne
de havde fået anvist var et par store tønder
med skidtfisk, som lugtede afskyeligt, og en
måtte ligge på motorkassen. Man kan sige,
at onkel Thorkild er meget gæstfri.
Paspolitiet arriverede, vores pas blev stemp
let, så nu kunne vi frit rejse til Tyskland. —
Midt om natten dampede fiskerbådene afsted
under et øredøvende spektakkel, og søvnen
blev for nogles vedkommende spoleret.
Mandfolkene hyggede sig over en morgenøl, før vi skulle drikke vores kaffe. En fisker
bad kom ind med for ca. 1000 kr. ødelagte
garn. En vragrest, en mægtig kolos af jern,
havde viklet sig ind i garnene. De havde haft
den på slæb hjem, og her blev den hejst op
af en kran. Frokosten var i »Weta«, vi fej
rede fødselsdag, så det blev lidt ud over det
sædvanlige. De voksne fik snaps og øl til
maden og blev efterhånden i godt humør.
Onkel Akilles snuppede sin banjo, en skare
nysgerrige samlede sig på kajen for at høre
og se hvad der gik for sig, og der blev delt
bolcher ud til alle rollingerne.
Middagsmaden måtte vi også tænke på,
nogle kom med forslaget »fisk«, som vi jo
kunne få helt friske her i Bagenkop. Tante
Gertrud tog en stor papirspose og gik over
til fiskelageret for at få nogle fine rodspætter.
Vibs et af »Akilles« besætningsmedlemmer
og jeg gik med, men måtte blive stående uden
for at vente. Gennem en sprække i døren så
vi tante Gertrud i skarpt trav op til over
inspektøren. Endelig kom hun igen til syne
cg i posen lå 5 store rødspætter og sprællede.
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udtalte straks, at han ville sætte fuld gas på
motoren ind over fastlandet, til han nåede
ind i søerne. Om aftenen var vi på besøg hos
en Bagenkopfisker, og vi var alle enige om
det havde været en dejlig dag.
Meningen var vi skulle sejle kl. 4,00 den
følgende morgen, men ingen fik øjne før kl.
7,00, og kl. 8,50 sagde vi farvel til Bagenkop
med Kiel som næste mål. Østersøen var rolig,
og vi kunne skimte det kolossale monument
i Tyskland, mindet om de faldne, det var ca.
80 meter højt, men kønt var det nu ikke.

Olympiahafen.
Vor første tyske havn blev »Olympia Hafen«. Havnen var fyldt med store yachter,
som lå tæt side om side. Om aftenen gik vi
alle en tur rundt i Kiels gader, byen bar end
nu synlige tegn fra krigens tid. Flere steder
boede folk i en stueetage, mens resten af
huset var væk, kun murrester afslørede, hvor
stort huset egentlig havde været. Efter at vi
havde travet rundt og set på Kiel, var vi
blevet trætte og ville tage en såkaldt »Strassenbahn«, men efter forgæves at have ventet
% time gik vi hjem.
Næste dag skulle vi på indkøb. Fødevarer
er frygtelig dyre, såsom kaffe, smør og kort
sagt hvad man bruger dagligt til husholdnin
gen, så vi måtte spare lidt, men lædervarer,
chokolade, spiritus, smykker og elektriske tog
er billigt i forhold til her. Damerne købte
ørenringe og halskæder, så de kunne klare
sig i en årrække.
Den følgende morgen blev det bestemt, at
vi skulle til Hamborg. Det gjaldt dog kun
for »Puk« og »Akilles«, da »Weta« skulle til
Kolding.

Vi sejlede det lille stykke hen til Holtenau,
og kom ind i den store sluse, hvor allerede
Da vi kom over til »Weta« igen, var en et par mægtige dampere lå fortøjet. Da vi
bornholmer, som havde opholdt sig på kajen,
hoppet ned. Selv om han var bornholmer,
boede han i Jylland og var på besøg hos sin
datter i Bagenkop. »Bornholmeren« var som
groet fast, han befandt sig åbenbart godt i
vores selskab, thi da hans kone sagde: »Du
skal komme nu!« og han ikke lystrede, hvæ
sede hun værre end en hugorm, og det kan
nok være, »Bornholmeren« fik fart på. Det
varede ikke længe, før han havde lusket sig
hen til os igen, vi fik hans adresse og måtte
love at ville bsøge ham. Han boede i nær
heden af Silkeborg-søerne, cg onkel Thorkild
»Puk« i slusen, Holtenau.
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havde fået ordnet vore papirer og betalt
Kielerkanalafgiften, 14 DM, lukkede den
mægtige sluseport sig bag os og den foran
gled til side, og dermed begyndte vor Kielerkanaltur. Vi gik for motor og trak »Akilles«.
Det var varmt, så vi trak i badedragt og lod
fødderne køle i det kolde vand. Kielerkanalen
er 98 km lang og ca. 20 m bred. Hele vejen
gennem Kielerkanalen er anbragt store hvide
sten, som angiveer hvor mange kilometer man
er fra dens munding. Kl. 21,00 nåede vi en
anløbsbro ved byen Hochdonn. Vi gik op på
et lille Gasthaus, hvor vi bestilte middag til
næste dag. Benløse fugle med gemyse og som
dessert kirsebærsuppe med budding.
(Fortsættes).

PINSETUREN
går i år til

Sundby
Sejl-Forening
så skulle vi gå hen og blæse inde
sker der ikke en hel del ved det,
i hvert fald ikke for os, som
hører til her.

SPORT
I et udrevet blad fra et magasin, uden
dato og årstal fandt vi en herlig artikel
om sejlsport, skrevet af J. Conrad, og
da den, uden hensyn til sin alder, er
højaktuel i dag, kan vi ikke lade være
med at bringe den i uddrag.
Red.
Prøv engang, — skriver J. Conrad i en
artikel om sejlsport, — at gå ned til en lyst
bådehavn og lyt til snakken fra båd til båd,
se på de ti-års knægte, som leger herlige lege
i store robåde, de næsten ikke kan ro, se på
den aldrende ungkarl, som i ro og mag sidder
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Af store stævner har vi Dansk Sejlunions
landstsævne, der finder sted ved Fredericia
i dagene 2. til 6. juli, hvorunder danmarks
mesterskaberne i drager og folkebåde vil blive
afholdt. Man vil også ved denne lejlighed
sejle om »Hansa pokalen«, som sidste år blev
vundet af Aksel Holm, Tårbæk, i Trave
munde. Når Fredericia er vært ved dette store
stævne skyldes det bl. a., at byen har fået en
Dette skulle jo gerne blive en af de aller ny lystbådehavn. Fra 10.—13. juli sejler man
om snipe-mesterskaberne ved Kolding. Dra
største dage i vor klubs historie, for det første
gernes
kamp om guldpokalen finder sted ved
ovennævnte indvielse og dernæst har vi 35
Marstrand
16.—20. juli og piraterne mødes
års jubilæum.
i Vordingborg 6.—10. august.
Jeg vil derfor gerne, så indtrængende som
K.D.Y.s Øresunds-uge starter den 25. juli
jeg kan, henstille til jer alle om at have
og man sejler her bl. a. om »Marble Head
bådene klar. Lån, lej, stjæl eller køb alle de
Trophy«, en imponerende vandrepokal for
signalflag I kan få fat på, så vor havn kan
Drageklassen, der sidste år blev vundet af
udvise en samlet flagpragt og fortælle vore
Thorkild Warrer, Vejle, under Kieler-ugen.
gæster, at dette er S.S.F., godt på vej til at
Ved denne sejlads starter kun een drage fra
blive en af landets allerbedste sejlklubber.
hver klub. Øresunds-ugen åbnes iøvrigt med
Men husk, vi skal alle hjælpe vor bestyrelse
søværnets kapsejlads og det nordiske mester
med at gøre dagen til et uforglemmeligt
skab for folkebåde vil også blive afviklet
minde, det er en allemandssag og lad os så
under disse store sejlerdage på Øresund. Lad
være enige om at glemme alle kævlerierne,
os håbe, at mange af vore raske kapsejlere
det er os uværdigt.
må finde vej til disse stævner. Carl Hillers.
OK-jollerne bestod deres prøve sidste år
og er nu af Dansk Sejlunion blevet aner
Med hensyn til signalflag kan disse i et
kendt som klassebåde. Der er dog sket den
begrænset antal lejes hos firmaet »Amager
ændring, at spant to er blevet lukket, så det
Elite Service«, Bachersvej 8, tlf. Amager 4224,
er muligt for sejleren ved egen hjælp at lænse
a kr. 15,00 for en søndag. Skulle firmaet være
båden efter en kuldsejling.
udgået, henviser vi til telefonfagbogen under
Som noget helt nyt har man inført dan »Flag og faner«, hvor adskillige andre firmaer
marksmesterskab både for drager, folkebåde også udlejer signalflag. Dette til medlemmer
og OK-joller, i forvejen havde man det kun nes behagelige orientering ved forstående ind
for sniper og piratjoller.
vielse af klubhuset.
Det milde vejr har skabt travlhed i vor
havn. Vinteren holdt længe ud og påsken var
ikke særlig god, men på de par søndage, der
er gået siden, er det kommet gang i skrabe
jernene og den første halve snes fartøjer lig
ger allerede parat til sæsonen. Som det frem
gik af sidste nummer af bladet skal stander
hejsningen og indvielsen af vort nye klubhus
finde sted den 18. maj.

på bådebroen og ryger sin pibe, medens han
beundrer sin båd og planlægger nye store
farter, indånd duften af tjære, maling og
saltvand, og indrøm så blot, at her ligger en
stump af Deres barndoms tabte drømmeparadis. —
Sejlsport er en virkelig demokratisk sport,
der kræves intet, at sejle rundt i en lille jolle
med et hjemmeflikket sejl, er sejlsport, såvel
som at sejle med en tomastet kutter med fast
matrosbesætning, — og måske er der endda
større tilfredsstillelse ved at sejle den lille
jolle. —
At lade stå til for en god vind, have tiden
for sig, intet fast mål, i timevis lade båden
syde af sted gennem vandet, med plads til
alle sider, lys og luft, det er alle sejleres
drøm. —
Talrige sejlklubber landet over har oprettet
junior- og seniorafdelinger med specielle
øvelsesbåde, hvor man meget billigt har ad

gang til at lære alt, hvad man skal vide, for
uden risiko at føre en sejlbåd. —
For ejendommeligt er det jo, at den der i
dag køber en båd, har lov at sejle ud, hvor
han vil, uden at båden er besigtiget ved han
delen af nogen mydighed, og uden at give
nogen sikkerhed for, at han kan manøvrere
båden. Det er sejlsportens store risiko, at
mange mener, det må være ganske let at sejle
en båd, de har jo da også som drenge pjasket
rundt, og nu synes de, at det kan de sagtens
klare, — og så er det, at det uventede kom
mer, en byge, et kraftigt vindstød, båden kæn
trer og ulykken sker. —
For den, der har lært at sejle er risikoen
derimod minimal. I øvelsesbåden indskærpes
forsigtighed, enhver manøvre gentages utallige
gange, og inden man fra sejlklubben får sit
certifikat for at man kan manøvrere en sejl
båd alene, uden risiko for andre eller sig
selv, har man gennemgået en grundig skole.
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SEJLERSKOLEN
Søndag den 20. fri sejlads Sundby til Svane
møllen.
3 sømil.
Øresunds Sejlklubben »Frem, »Københavns
lait 333 sømil.
Amatør Sejlklub«, Sejlklubben »Sundet«,
De københavnske sejlerskoler fra

Kvindelig Sejlklub og Sundby Sejl-Forening
indbyder til
F Æ L L E S

F E R I E S E J L A D S

fra lørdag den 5. juli til søndag den 20. juli.
T u r e n s p r o g r a m :
Lørdag den 5. afg. fra Svanemøllehavn kl. 18.
Søndag den 6. forventet ankomst til Boge
strømmen om morgenen, og fortsætter
samme dag til Vordingborg.
65 sømil.
Mandag den 7. afg. Vordingborg til Omø.
31 sømil.
Tirsdag den 8. fridag.
Onsdag den 9. afg. Omø til Svendborg.
26 sømil.
Torsdag den 10. afg. Svendborg til Fåborg.
18 sømil.
Fredag den 11. afg. Fåborg til Ballebro.
28 sømil.
Lørdag den 12. afg. Ballebro til Sønderborg.
8 sømil.
Søndag den 13. fridag, evt. udflugt.
Mandag den 14. afg. Sønderborg til Bagen
kop.
32 sømil.
Tirsdag den 15. afg. Bagenkop til Spodsbjerg.
17 sømil.
Onsdag den 16. afg. Spodsbjerg til Fæmø.
30 sømil.
Torsdag den 17. afg. Fæmø til Nyord.
29 sømil.
Fredag den 18. afg. Nyord til Rodvig.
21 sømil.
Lørdag den 19. afg. Rodvig til Sundby.
25 sømil.
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Standerhejsning Klubhusindvielse
søndag den 18. maj

Såfremt vejr og vind skulle gøre det nød
Om Guderne vil — og hvorfor skulle de
vendig, kan der ske ændringer i sejlads ikke ville — hejser vi vor smukke stander i
planen.
top og Dannebrog under gaflen søndag den
Ledsagerfartøjer fra Det maritime Hjem 18. maj kl. 14,00, og indleder dermed den ny
meværn vil atter i år deltage i turen.
sæson, sommersæsonen 1958, men samtidig
Enhver elev på sejlerskolen kan deltage i indleder vi en ny æra i Sundby Sejl-Forening,
turen, men det tilrådes at tilmelde sig i god en ny epoke, et nyt tidsafsnit, idet vi også
på denne dag indvier vort nye, store, dejlige
tid.
Tilmelding sker til de respektive sejladsche klubhus.
Som den, der faktisk har ansvaret og æren
fer og slutter så snart fartøjerne er bemandet
for, at Sundby Sejl-Forening overhovedet
og senest 15. juni.
fødtes og fik lov til at leve, vil forhenværende
Deltagerpris er 20,00 kr. pr. deltager.
borgmester Hedebol indmure den første sten,
Et orienterende møde for samtlige deltagere
— derefter vil vor formand Willy Tangaard
finder sted i »Frem«s klubhus den 2. juli kl. Rasmussen, som repræsenterende Sundby
19,30. Alle deltagere skal medbringe syge Sejl-Forening af i dag, indmure sten nr. to,
kassebog på turen.
— og endelig vil en af vore søde junior
I alle fartøjer skal der være nødforbindings piger, Birthe Nielsen, som repræsentant for
kasse.
den ungdom, der skal bære vor forening
Private fartøjer på 3 tons og derover kan videre fremover, indmure den tredie og sidste
deltage i turen. — Fartøjsejere, der har inter sten.
A propos borgmester Hedebol. Ved stan
esse deraf, vil være hjertelig velkomne til at
derhejsningen i 1957 skænkede borgmesteren
sludre med undertegnede om det.
Ethvert fartøj skal foruden skibskompas og foreningen 200 kr. til byggeriet. Pengene
det nødvendige navigationsudstyr være for skulle ellers have været anvendt til en vinter
frakke, men da borgmester Hedebol af egen
synet med følgende søkort.
erfaring — bl. a. med Lagkagehuset — vidste,
132 — 142 — 152 — 155 — 160 — 161 —
at et byggeri let bliver dyrere end beregnet,
170 — 171 — 190.
gav borgmesteren afkald på en ny frakke og
TÆNK! over det, vi tror at kunne love en skænkede pengene til vort nye klubhus.
For disse penge har vi ladet fremstille et ur
både interessant og meget fornøjelig tur, og
så slutter vi med at feste i vort nyt klubhus. til bestyrelsesværelset. Uret er fremstillet af
»Klokkemageren«, og det kan »slå glas«. Det
P. U. V.
vil blive forsynet med en lille sølvplade med
V. Lindemann. inskription.
Vel mødt den attende maj klokken fjorten
foran det nye klubhus til standerhejsning og
indvielsesfest.

NYE kapsejladsregler
Når disse linier læses, har de fleste af vore
aktive sejlere vel nok prøvet på at sætte sig
ind i de nye kapsejladsregler, og mange har
sikkert kløet sig i nakken og måske syntes,
at det hele nu var gjort betydelig mere ind
viklet.
Som bekendt er al begyndelse jo svær og
ved de instruktionskurser, som i vinterens
lob har været afholdt af de store sejlklubber
ved Svanemøllebugten, har det da også vist
sig, at sejlerne har været lidt desorienterede.
Men hvis man ikke sluger det hele i een
mundfuld, og siger til sig selv: »Hvad er det
egentlig det i hovedsagen går ud på?«
Så må svaret blive: Retten til vejen.
Det nye kan stort set udtrykkes i følgende
2 hovedpunkter:

1. En bagbord-halse-båd skal gå af vejen
for en styrbord-halse-båd.
2. En luv båd skal gå af vejen for en læ
båd.

Nærmere herom vil fremkomme på opslags
tavlerne.
Men det er i hvert fald givet, at de nye
regler kun kan blive lært grundigt efterhån
den på selve kapsejladsbanen, og vi henstil
ler til sejlerne at være hensynsfulde overfor
hverandre i den første tid, thi det kan jo
godt være, at en og anden trods de bedste
Der er jo nok ikke tvivl om, at en eller forsætter, pludselig får et tilbagefald til de
anden ved selvstudium vil få noget galt i gamle regler.
halsen, og for at råde bod herpå vil vi kort
Hermed ønsker vi på gensyn til instrukfør vi begynder på aftenkapsejladserne af tionsmøde og første aftenkapsejlads den 20.
holde et instruktionskursus i klubhuset. — maj.
Kapsejladsudvalget.

Der er måske flere af sejlerne, som nu vil
ånde lettet op og sige: Var det dog det hele?
Ja, det er det næsten. Nu skal der kun lidt
»kød« på, og den supplerende viden må man
selv skaffe sig ved at læse reglerne omhyg
geligt. — De nye prøvekapsejladsregler kan
købes hos kassereren og koster 3 kr.
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Piratjolleklassen

To minutters
stilhed
To af foreningens æresmedlemmer, styr
mand Bendtzen og Poul Larsen er mønstret
ud på det sidste lange trip til landet på den
anden side af evigheden.
Vi kendte alle styrmand Bendtzen, det er
ikke få af os, han har sat ind i navigationens
mysterier derovre på Sundparkskolen i de
mere end tyve år, han var lærer der, og det
var kun på grund af svigtende helbred han
i fjor trådte tilbage og overlod posten til en
anden, men han fik dog lejlighed til at sætte
den nye mand i gang og vide skolen i gode
hænder, og alle vi, der har lært under styr
mand Bendtzen blotter hovedet i taknemme
lighed over at have fået lov til at være elev
hos ham.
Poul Larsen kendte vi også allesammen,
ikke alene fra hans færd jorden rundt med
Carl Nielsen i »Nordkaperen«, men lige så
meget som et hyggeligt og dejligt menneske,
der altid var parat til, med sin lut ved lænden,
at berige os med en sang eller vise, eller som
foredragsholder foran lysbillederne på væg
gen, når han tog os med ud til de fjerne
eventyrøer i det store og stille ocean.
I stum taknemmelighed mindes vi de bort
dragne og takker dem, fordi vi fik lov til at
lære dem at kende og være kammerat og
ven med dem i årene der er gået.
Æret være deres minde.
Rollo.

„HAMD1"
ildslukkeren
(Fra Sejl og Motor.)
Sejl og Motors redaktion fik forleden de
monstreret et helt nyt ildslukningsapparat
»Handy-ildslukkeren«.
Handy-ildslukkeren er en nyhed, der har
gået sin sejrsgang i USA, England og Sverige.
Handy er en ugiftig pulverslukker, der ikke
har nogle ventiler — som aldrig er helt tætte,
derfor kan der garanteres, at Handy beholder
sit tryk på ca. 5 atmosfære i årevis. Handy
er enten fuld eller tom, en halvbrugt ildsluk
ker er ikke til sikkerhed for nogen. Det ildslukkende pulver udvikler ca. 200 kubikmeter
gas, som er øjeblikkelig ildslukkende, hver
ken gas eller pulver ødelægger noget materi
ale — stof, træ eller metal. Da man af erfaring
kender den ødelæggende virkning af saltvand
og havgus, leveres Handy i en svær plastic
pose, som beskytter mod disses skadelige
virkning. Prisen er overkommelig, ja måske
endda billig — ca. 30 kr. — hvis man ser
på, hvad denne lille ildslukker kan spare for.

Til Dansk Sejlunions klubber:
Reglerne for at lette for tunge piratjoller
foreligger nu.
Efter indstilling fra det på Sejlerdagen den
16. november 1957 nedsatte Priatjolleudvalg
bestående af d'herrer skibskonstruktør Poul
A. Christiansen, København, arkitekt Axel
Damgaard og driftsbestyrer A. G. Henriksen,
begge Vordingborg, samt Ingeniør Per G.
Melcher, Dragør, har Dansk Sejlunions for
retningsudvalg godkendt følgende suppleren
de bestemmelser med henblik på at lette
eksisterende piratjoller, hvis vægt er væsentlig
over den tilladte miniumsvægt:
1. Det er tilladt at benytte sænkekøl af træ.
2. Det er tilladt at udføre dækket af 6 mm
plywood.
3. Det er tilladt at fremstille dørken af 6
mm plywood af samme form som efter
de hidtidige klassebestemmelser af 1.
marts 1956, dog således at den yderste
faste liste på 80 mm ikke er obligatorisk.
Det anbefales at låse dørken til dørkbjælkerne. Perforering af dørken er til
ladt af hensyn til udtrørringsmulighederne.
4. Det er tilladt at undlade at medføre
anker.
5. Det er tilladt at ændre stødlisternes
dimensioner til minimum 22X10 mm.
6. Minimumsvægten for joller ændret efter
disse bestemmelser er fastsat til 197 kg
inclusive sværd og dørk.
7. Alle foretagne ændringer efter disse
bestemmelser skal kontrolleres af klub
bens målere og påføres jollens målebrev.
Vejning af ændrede joller foretages i
overværelse af målerne, og vægten skal
påføres målebrevet.
Forretningsudvalget henleder udtrykkelig
opmærksomheden på, at piratjoller, hvis
vægt nedbringes efter ovenstående bestemmel
ser kan deltage i alle rent nationale kapsej
ladser, men ikke kan forvente at kunne del
tage i internationale sejladser med joller, der
opfylder de krav, som er stillet i de i Tysk
land, Østrig og Schweiz gældende fællesbestemmelser for pratjolleklassen svarende til
de danske bestemmelser af 1. marts 1956.
Med venlig hilsen
Dansk Sejlunions sekretariat.

KØB
SALG
BYTTE

Under denne rubrik optages annoncer på 4
linier for kr. 2,50 pr. gang og kr. 1,00 for
hver overskydende linie. — Henvendelse til
bladets ekspedition eller redaktion.

Kyhl indenbords motor, 2Vi—3 hk, tip-top i
orden, med alt tilbehør, stævnrør m. m.,
sælges kontant kr. 250,00. Tlf. Damsø 326.
Til Dansk Sejlunions klubber:

OK-Jolleklassen
Meddelelse vedr. udstedelse af målebrev
for OK-jollen.
Dansk Sejlunion henleder klubbernes op
mærksomhed på, at alle OK-joller, bygget
forinden klassen blev anerkendt af Dansk
Sejlunion den 16. november 1957, snarest
skal have udstedt målebrev efter de nye
klassebestemmelser, som kan rekvireres fra
sekretariatet.
For at få udstedt gyldigt målebrev og bi
beholde det evt. tidligere tildelte klassenum
mer skal følgende bestemmelser være opfyldt:
1. Spant 1 skal være vandtæt.
2. Spant 2 skal lukkes og udføres som
vandtæt skod.
3. Spant 3 skal være vandtæt.
4. Masten skal låses ved roden med en tap
på agterkanten, således som vist på den
nye tegning.
5. Jollen skal opfylde bestemmelsernes
skrogmål.
6. Det tildelte nummer skal hugges eller
brændes i kølen lige agten for sværd
kisten med ca. 5 cm høje tal.
7. Jollen skal kontrolleres af den stedlige
klubs målere, som skal udfylde måle
formularen nøjagtigt og attestere, at
jollen er bygget i fuld overensstemmelse
med de for klassen godkendte tegninger
og bestemmelser.
Måleformularen bedes rekvireret fra sekre
tariatet.
Med venlig hilsen
Dansk Sejlunions sekretariat,
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skal Jeg male

mit skiv, og

Hvorfor ?

Man siger, at få sejlere går i vandet fri
villigt, altså bader, sådan som andre menne
Ved henvendelse til en af vore kendte skibsfarve-farvefabriker
sker gør det, måske hænger det sammen med
gammel overtro om at man ikke skal udfordre
med ovennævnte spørgsmål, stillede man sig der så elskvær
skæbnen, man kan tidlig nok ryge udenbords,
digt imødekommende, at man udarbejdede og sendte os
og hvis ikke man ligefrem er kanalsvømmer
nedenstående grundige redegørelse om
eller på anden måde ude for at ironisere over
kong Neptun, så er det naturligvis også en
H V O R D A N — O G HVORFOR
noget blandet oplevelse at befinde sig i et
par badebukser midt ude på havet, medens
P. Jørgensen, laboratoriechef,
Alle pensler, strygespande og eventuelli;
skibet sejler videre aleene og ikke lader sig
sprøjteapparater skal holdes fuldstændig rene
International
Farvefabrik
A/S.
svømme op, — men man kan jo altså dratte
og fri for alle spor af gammel maling, snavs
i karret uden selv at gøre sig umage for det,
Maling til lystbåde må kunne modstå de eller fedt.
og man kan blive halet op igen og være be stærkeste påvirkninger.
Så snart som muligt efter, at malerarbejdet
vidstløs, — og hvad så?
Malingen er våd af saltvand næsten hele er sluttet, må værktøjet renses således, at
Så ikke noget, — ham der haler en op har sæsonen, og den er udsat for et ret kraftigt malingen ikke tørrer ind.
gjort sin pligt, han kan ikke gøre for, at den slid ved vandets gnidning under sejlads.
Fortynderen, der er anvendt i den pågæl
druknende dør på vejen ind til den ventende
Den er samttidig udsat for solens ultravio dende maling — som regel mineralsk terpen
ambulance, han har ingen ansvar for, at den lette stråler, både direkte og indirekte ved
tin, er udmærket egnet til rensningsarbejdet.
skindøde kunne være reddet, hvis blot han vandets reflektion, og disse stråler virker
Er malingen tørret, må der bruges farvehavde fået kunstigt åndedræt med det samme. stærkt nedbrydende på enhver farve.
fjerner.
Redningsmanden har gjort, hvad han kunne,
Det er derfor vigtigt, at der udføres et vir
så må skæbne om resten.
M A L I N G A F B U N D E N
keligt førsteklasses arbejde ved forårsmalinNu er det jo heldigvis sådan, at alle Sund gen af båden. Mange ærgrelser i løbet af
Den del af båden, der er under vandet,
by Sejl-Forenings medlemmer er fuldt for sæsonen vil da kunne undgås.
kræver på grund af den konstante berøring
trolige med at give kunstigt åndedræt, — vi
Malingen bør naturligvis være af et aner med vandet, en behandling, som afviger tem
var bare en snes analfabeter, som ikke kunne,
kendt mærke og af bedste kvalitet.
melig meget fra vanlig malingspraksis.
men vi fik set og prøvet det en søndag for
Det
er
dårlig
økonomi
at
prøve
på
selv
at
middag, foreningen havde inviteret et par
Tidligere malede, men velholdte træbunde.
friske arbejdersamariter til at demonstrere blande farven op af pastaer og olie eller lak.
Ved skrabning, stålbørstning og slibning
De følgende råd, giver sig naturligvis ikke
Holger Nielsens metode, og et par andre, som
fjernes al gammel, løs maling. Det, der sidder
var særligt anvendelige i små, vippende jol ud for at være de »eneste saliggørende«. Men godt fast, får lov at blive siddende.
ler, — det var bare en smule flovt, at arran eet er sikkert: Har De sat Dem for at udføre
Med vandfast spartelfarve udspartles alle
gørerne sådan kunne tage fejl og tro, det et førsteklasses arbejde, så viser disse anvis
ujævnheder
i flere omgange, hvis de er dybe.
havde nogen som helst interesse for et sejl ninger vej til målet.
Brug vandfast spartelfarve, ikke almindelig
glad folkefærd.
Først et par ord om forbehandlingen og
spartelfarve. Derefter Isoleringspatent og
påstrygningen:
Men den dag, man selv er så uheldig at
Kobberfarve.
Alle dele, der skal males, må undersøges
træde ved siden af skivet, så ville det nu
Det, der her er sagt, gælder velholdte bun
alligevel være rart, om den der halede en op omhyggeligt, og er der tegn på, at den gamle de: Er der derimod tale om udtørrede eller
var i stand til andet end lige netop det, og maling er ved at være ødelagt, er det tilråde farvefattige bunde, tilrådes en strygning med
vidste at selv om det tilsyneladende er håb ligt at rense helt ned og begynde malingen spec. grundfarve efterfulgt af 1—2 gange
løst, så kan det nytte, og at man først har på det rene materiale.
kobberbundfarve.
lov til at opgive håbet efter at havde givet
Alle grundfarver bør stryges med pensel,
Jernkøl og detailler af jern, der ikke er
kunstigt åndedræt i mindst seks — seks — så hvis De vil anvende sprøjtepistol, skal De rustede, behandles som nævnt for træ, dog
timer.
bruge den til de efterfølgende lag farve.
med Isoleringspatent.
Er der rust, stålbørstes der grundigt og
Med
en
pensel
kan
man
bedre
arbejde
far
Nå, det vidste du måske, men hvad du
stryges
3 gange med rustbeskyttende primer
ven
ind
i
alle
revner
og
kroge,
og
i
det
hele
derimod ikke ved er, at foreningen påtænker
at indføre undervisning og øvelse i kunstigt taget skal man ikke bruge sprøjte, hvis man — i nødsfald blymønje — men af forskellige
grunde bør det undgås. Derefter stryges 1—2
åndedræt i forbindelse med vinterens skoler, ikke har øvet sig temmelig meget først.
navigation og tovværk, og jeg tror oprigtigt
Bundfarver, der jo indeholder giftstoffer, gange kobberfarve.
talt, vi er mere end os tyve, der ikke kan det. må ikke sprøjtes med mindre man anvender Nye eller rentskrabede træbunde:
Rollo. ansigtsmaske.
Enhver erfaren bådejer ved, hvor ønske
Når De maler med pensel pas så på, at ligt det er så vidt muligt at forhindre vandet
der ikke kommer for meget maling på. Dyp i at trænge ind i træet (vægtforøgelse og for
kun ca. 1/3 af penselhårenes længde. Husk rådnelse. En effektiv behandling er 1—2
altid, at to tynde lag er bedre end eet tykt, strygninger imprægneringsvædske afhængig
og ofte er det også hurtigere.
af, hvor meget træet suger. Derefter 1—2
Slutstrøgene skal altid foregå i retning fra strygninger spec. grundfarve og endelig 1—2
stævn til stævn.
strygninger kobberfarve.
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Bunde af jern:
Hvor der optræder rust, er det nødvendigt
med grundig skrabning og stålbørstning til
rent jern.
Pletning med grundfarve samt yderligere
3 fulde strygninger med denne farve. Der
efter 1—2 strygninger kobberfarve.

Afvaskning med soda- eller salmiakvand,
efterfulgt af omhyggelig afskylning med rent
ferskvand (især hvor der er brugt sodavand),
slibning og udspartling er den underbehand
ling, der behøves.
Efter slibning af spartlingerne stryges med
understrygningsfarve. Det må bemærkes, at
der naturligvis aldrig må spartles på det rå
træ. Færdigstrygning med emaille.

Maling af vandlinie:
Efter udspartling med vandfast spartelfarve
På rentskrabet eller nyt træ.
og slibning er der to muligheder:
Efter at farven er fjernet med skrabeværk
1.
2 strygninger bælteemaille eller bedre
2. 1—2 strygninger understrygningsfarve tøj, blæselampe eller farvefjerner imprægne
res med imprægneringsvædske, grundes med
1 strygning bælteemaille.
oliefarve fortyndet med 10 pet. terpentin,
LAKERING
spartles, slibes, finspartles og slibes.
På velholdte flader.
Derefter slibstryges med understrygnings
På tidligere lakerede flader, som er ned farve tilsat ca. 10 pet. linoliefernis.
brudte, så de er matte, men fri for revner og
Meningen med slibstrygningen er dels, at
blærer og lign., og hvor laget ikke er for man med en plan pimpsten skal arbejde den
tyndt, er det i reglen tilstrækkeligt med let våde olie ind i spartelfarven for at standse
slibning, afvaskning med terpentin og der videre sugning, dels slibe de allersidste ujævn
efter 1—2 strygninger ufortyndet bådlak.
heder væk.
Derefter 1 gang ufortyndet understryg
På revnet flade.
Til at fjerne den gamle lak, findes forskel ningsfarve og færdigstrygning med emaille.
lige hjælpemidler, skrabeværktoj, blæselampe
og farvefjerner.
Af disse er farvefjerner absolut den ufar
ligste. Man skal bare huske at vaske omhyg
geligt efter med fortynder eller salmiakspiri
tus. Derefter omhyggelig slibning.
Til beskyttelse mod blåsplint og jordslåethed bør træet have et par strygninger imprægneringsvædske.
Eventuelt blanke steder slibes med sand
papir eller vaskes med terpentin.
Ved første strygning fortyndes bådlakken
med X A terpentin. Derefter 2—3 gange ufor
tyndet lak med meget let slibning mellem
lagene.
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MALING AF DÆK OG RUFTAG
På et dæk ønsker man at kunne gå og stå
sikkert, selv når det er vådt.
En dækmaling giver Dem chancen. Den er
ikke bare skridsikker, den har også andre
værdifulde egenskaber. Den forenkler malin
gen af dækket, for med kun to strygninger
får man fuld dækning og den halvmatte, fin
kornede overflade gør, at man kan undlade
finspartlingen.

Hav

HANDYildslukkeren
ved hånden

ind. holder

Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i
funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
etc.
En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
anviser nærmeste forhandler.

M A L I N G A F K Ø L S V I N E T O G SALG AF FARTØJ i forbindelse med hav
neplads og plads på land er forbudt.
UNDERSIDEN AF DÆKKET
Efter grundig rengøring — med benzin,
•
fortynder eller lign. for at fjerne rester af
mineralolie — skrabes al løstsiddende maling BALLASTJERN OG STEN må ikke henlæg
På nyt træ.
ges på broerne.
af. Bare pletter og i særdeleshed nyt træ
Her falder behandlingen i hovedtrækkene
stryges med imprægneringsvædske. Derefter
sammen med den lige omtalte, idet jeg dog
2 strygninger med en vand- og oliebestandig
vil lægge ekstra tryk på værdien af impræg
lakfarve. — Der findes typer specielt bereg
nering.
nede til kølsvin m. m.
Lakér kun udendørs i tørt og stadigt vejr,
Forchromningsanstalt
helst om formiddagen, for duggen er farlig. V Æ R O P M Æ R K S O M P Å S T Ø V
Stærkt solskin er heller ikke godt— det for
Rømersgade 20 — København K
Støv kan gøre megen fortræd.
årsager blæredannelser.
Det er ikke let at gardere sig helt, men så
Telf. Byen 3564
meget vigtigere er det da, at man gør sit
M A L I N G O V E R V A N D L I N I E N bedste.
Ikke alle bådejere vil lægge lige meget ar
Støv kan bero på dårlige aftørring. Brug
bejde og lige mange penge i malerarbejdet derfor vand og vaskeskind eller vaskesvamp
på deres båd, alle både fordrer heller ikke hellere end tvist og klude. Det kan også
lige meget.
komme fra arbejdspladsen, beskyt Dem mod
De råd jeg giver her, er absolut 1. klasses dette ved vanding. Den mindst påagtede år
behandlinger og enhver må derfor vælge der sag er måske dog støvet i nye pensler, som
af, hvad han synes passer for hans preten- altid indeholder en hel del.
tioner.
En ny pensel skal derfor vaskes grundigt
NYHAVN 53
ud, inden den tages i brug og bør mellem de
På velholdte flader:
forskellige strygninger opbevares i rå linolie
Om den gamle maling skal væk eller blive
eller terpentin, helst ikke i vand, for så sæt
siddende er et bedømmelsesspørgsmål. Men
ter der sig små lakkorn, der kommer frem ved
er farvelaget tyndt, uden revner og fast for
næste lakering.
ankret i træet, er der næppe nogen grund
1
God fornøjelse med arbejdet og god sæson!
til at fjerne det.

K. PEDERSEN & SØN

FREYTAG SEJL

SSF
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DEN

RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LI N GER I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

1male
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki
Køjesække
fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . _
også til damer 4J f 50

11,50

Yacht Club huer . .
fra
USA huer og strik-huer

14,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
11,50 Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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SEJLSPORTSHUER

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

til

den

billigste

pris

SU. 866

m
E:
AMAGER
N911 Cfl >nQTr%; *372.
^S^HALLAND5GA0E.

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 13.—5.—1958. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

R. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&MTZKE
Assurance

Konganr Nytorv 6

København IL

Udgiver: Sundby Sejl*Forening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.

JUNI 1958

18. MAJ 1958
Det gippede lidt i en, da man oppe fra
vejen så signalflagene vaje fra flagmasten
foran det nye klubhus, med Blå Peter øverst:
»Alle mand skal ufortøvet begive sig om
bord.«
Det gippede lidt igen, da Dannebrog og
Sundby-standeren smældede i vinden og
langsomt gled tilvejrs, og vi stod der på
pladsen foran vort nye hus, stod der for
første gang, og vidste, at vi var med til at
skrive Sundby Sejl-Forenings historie.

Vi der havde set, hvordan det hele flød
dagen i forvejen, havde set, hvordan en
masse travle mennesker rendte omkring som
en flok myrer, der er ved at bygge tue, havde
måske et øjeblik tvivlet lidt på, at det hele
kunne nås, men når man så så den optimisme,
som havde afspejlet sig på alles ansigter, så
vidste man, at det ikke alene kunne nås, det
skulle nås.
Ude på pladsen omkring huset var man
ved at planere og tromle og sprede guderne
vide hvor mange læs perlegrus, og inde pak
kede man ud, stillede på plads, vaskede op,
gjorde rent efter håndværkerne, syede gar
diner og jeg ved ikke hvad, — og ovre i det
gamle klubhus sad man og drak en vemodig
afskedsbajer og syntes, man skulle sige pænt
farvel og tak til det, der havde været, men
nu var en saga blot.
Man arbejdede til langt ud på natten,
havde simpelthen ikke tid til at gå hjem. I
mulm og mørke kravlede en mand rundt oppe
på flagmastens rå for at montere vindmåle
ren, et kvarter før standeren gled til tops
stod et par mand endnu og baksede med
vindrosen over kaminen, men alt blev nået,
alt klappede, alle gjorde lidt mere, end deres
pligt, og alle nåede hjem at blive klædt om
og komme ned og høre det sidste af forman
dens tale, selv om det foregik i hurtigløb.
Nu har vi huset, det er dit og mit, vi skal
allesammen være der, og skal vi ikke give
hinanden håndslag på, at vi vil værne om det
og hæge over det, og skulle vi se eller anden
begå en ubetænksomhed, lad os da ikke
være bange for at påtale det. Ikke noget med
tyggegummi under stolesæderne, ikke noget
med ølrande på de tre hyggeborde nede i
pejsekrogen, ingen snavsede sko på de pol
strede møbler osv. osv.
Velkommen i dit nye hus, — og tak i
lige måde.
Rollo.

SS F
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S. — SU. 35016
»

M F D T F M AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
MEDLEM

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratør

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x

K

I juni: hver fredag i klubhuset.
Juli: lukket på grund af ferie.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling- opgiv medlems-nr.

SU 8770
SU 3580
AM 1819

Nye medlemmer
StMid&y. Seilptcmuitj.

Husk lørdag den 9. august klokken 14,00.

FÆLLESTUREN MED
VANFØREFORENINGEN
Kan I huske den dejlige tur, vi havde i
fjor ind gennem havnen til Knippelsbro og
tilbage til vores egen havn med gæster fra
Vanføreforeningen, og kan I huske, hvor vi
allesammen nød den, ikke mindst vore
gæster?
I år skal vi også have en god dag sammen
med disse dejlige mennesker, jeg ved, der er
mange, som allerede er begyndt at glæde sig,
ja, jeg har endog hørt, at man i Vanføre
foreningen ligefrem regner den dag i S.S.F.
for en af de helt store begivenheder, en af
de helt store udflugter, en af årets dejligste
fester, og at der ligefrem er trængsel for at
komme ud hos os, — og jeg ved også, at
ingen motorbådsejer vil skuffe disse menne
skers store forventninger.
Vi regner med jer, ligesom vi gjorde ifjor,
da vi på grund af de snævre forhold i det
gamle klubhus ikke kunne invitere så mange
gæster, som vi faktisk havde plads til i bå
dene, og at mange både derfor sejlede tom

*

assereren
træffes

me, — men i år har vi vort nye, store, dejlige
klubhus, i år kan vi bruge endnu flere både
end i fjor og glæde endnu flere mennesker
fra Vanføreforeningen, men for at vide, hvor
mange gæster vi tør invitere, og for at lette
arrangørerne i tilrettelæggelsen af turen og
festen, vil vi være glade for om du ville til
melde dig og dit skiv allerede nu og lige
ledes meddele os, hvor mange gæster du vil
have med ombord hos dig.
Tegn dig på listen, som bliver opslået i
klubhuset, henvend dig til Pløk, til et af
bestyrelsesmedlemmerne, eller ring til bladets
redaktion, lad os vise, at vi stadig har hjerte
rum i S.S.F og nu også har husrum, og vi
ved jo allesammen, at den største glæde i
livet er at glæde andre.
Vi regner med hele Sundby-flåden af
motorbåde lørdag den 9. august klokken 14,
vi regner med dig, — og vi regner med godt
vejr og ikke for meget tang i havnen.
På forhånd tak for tilslutningen.
Red.

Aktive:
Oskar Andersen, Østrigsgade 23. Kjl. Kit.
Poul Brejnebøl, A. F. Bayersvej 21. Jolle
Søbjørnen.
Erik Olsen, Dianavej 21. Uden båd.
Aksel Andersen, Amager Landevej 46 B.
Kutter Solon.
Stig Eriksson Soldugsvej 17. Motorbåd
Willemoes.
Oskar Dyrehave Christensen, Siirgræsvej
76. Uden båd.
Reinhardt Hansen, Geislersgade 2. Motor
båd Limfjorden.
Juniorer:
Peder Jørgen Pedersen, Højdevej 30.
Peter Bohn, Svinget 16.
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift
ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
offentliggørelsen.

To minutters stilhed Sejlsportsblade

Flaget vajede på halv en dag jeg kom ned
i havnen, jeg syntes det var underligt og
spurgte hvorfor.
»Mavepeter,« svarede man.
»Umuligt, jeg har jo lige talt med ham.
Vi stod derovre foran masten, han havde
lagt fliser og planeeret, nu tog han pusten et
øjeblik og vi sludrede om gamle dage, om
dengang det hele begyndte, om skraldebøt
terne og »Kaffemøllen«, om prammen, som
skulle sejle det opgravede fyld ud i Sundet,

men havde tabt næsten det hele undervejs,
vi talte om pligtarbejde og boder og alt det
der fra den gang —.«
Jeg kendte ikke »Mavepeeter« som andet
end — »Mavepeter«. Han var en af de gamle
som var med til at starte Sundby Sejl-For
ening, var med fra begyndelsen, men han
skulle altså ikke få lov til at se det nye hus
færdigt. En af de gamle pionerer er faldet
fra, vi blotter hovedet og siger tak for hans
indsats. — Æret være hans minde.
Rollo.

På hylderne under de tre aflange borde i
pejsekrogen er fremlagt forskellige sejlsportsblade. Sejl og Motor, Till Rors, Die Yacht,
Yachting World, og naturligvis vort eget lille
beskedne blad. Disse blade ligger til med
lemmernes disposition, rækker fra 1. januar
til dato og vil stadig blive fulgt op, således
at S.S.F.s medlemmer kan være underrettet
om, hvad der sker i sejlsportsverdenen
hjemme og ude.
Red.
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Standerhejsning -

klubliusiiidvielse
søndag den 18. maj 1958
Den nye vindmåler oppe på den nye rå
på flagmasten spænede rundt og lod instru
mentet ved mastens fod fortælle os, at vinden
havde en hastighed af 15 sek./m, hvilket vel
nogenlunde svarer til kuling, stiv kuling, og
det fik flagene til at smelde, både signal
flagene og Dannebrog og Sundby-standeren,
og sangen fra de mange forsamlede til næsten
at blæse bort.
Men smukt og højtideligt var det at stå
der foran vort nye, dejlige klubhus og for
første gang sætte standeren på den nye plads,
det var som formanden Willy Tanggaard
Rasmussen udtalte: en stor dag for S.S.F.

Vi skylder disse mænd tak for deres ini
tiativ og for den nidkærhed, de ved enhver
lejlighed har udvist for at bekæmpe angreb
mod vort byggefond, og jeg vil også her
sige tak til mine kammerater i byggeudvalget:
Akilles Jensen,
Thorkil Sparre,
Oscar Fiitterer og
Magnus Madsen.
Det har været et stort arbejde at plan
lægge og udføre dette byggeri, hvad det har
kostet byggeudvalget af arbejdstimer, kan
ikke opgøres, men vi i byggeudvalget er
imidlertid glade for at arbejdet nu er så vidt
fremskredet at vi i dag kan aflevere huset til
medlemmerne, og vi vil også rette en tak
til arkitekterne
Jørgen Schrøder og
Erland Hansen, samt til
ingeniør Svendsen.
Vi må heller ikke glemme håndværkerne,
der har ydet et godt stykke arbejde, og en
tak skal også lyde til alle de medlemmer, der
har givet en håndsrækning under opførelsen
og indretningen, nemlig
Klokkemageren,
Rasmus Beck,
Kaj Lindquist,
Langelund og Robert Frisch.

Formanden taler ved flagmasten.

Endelig vil jeg rette en tak til vort æres
medlem, Sundby Sejl-Forenings gode ven
gennem mange år, fhv. borgmester Hedebol,
fordi De ville komme til stede her i dag og
indmure den ene af grundstenene. Vi har til
lejligheden ladet udarbejde et dokument,
som tillige med en stander, en tegning af
huset, nogle mønter og et par eksemplarer
af vort medlemsblad vil blive anbragt i et
blyhylster, som loddes til og mures ind i
huset.
Jeg vil nu tillade mig at oplæse grundstensdokumentet:

Da vi bagefter samledes inde i huset for
at overvære indmuringen af grundstenene,
udtalte formanden: »Som jeg sagde før ude
ved flagmasten, er det en stor dag for S.S.F.,
hvor vi tager vort nye klubhus i besiddelse.
Det så en overgang ud til, at det ville knibe
med at få huset færdigt, men byggeudvalget
har sat alt ind på, at vi kunne indvie huset
samtidig med standerhejsningen, og den men
te vi ikke at kunne udskyde længere.
Der er selvfølgelig enkelte småting, som
Søndag den 18. maj 1958 nedlagdes grund
mangler men de vil blive bragt i orden i de stenen til dette Sundby Sejl-Forenings nye
kommende dage, og hvor finder man noget klubhus, der samtidig indviedes. De tre
steds et fuldt færdigt hus, når det overtages? grundsten indmuredes af
Vi skal nu indmure grundstenene til vort
foreningens æresmedlem, fhv. borgmester
nye hus, og på denne dag er der nogle men
P. Hedebol,
nesker i S.S.F., som vi må sige tak til, fordi
foreningens formand,
de i sin tid tog initiativet til oprettelse af
W. Tanggaard Rasmussen
det byggefond, der danner grundlaget for
og en af foreningens juniorer,
det hus, der i dag står færdigt, og jeg vil
Birthe Nielsen.
blandt flere andre nævne folk som:
Midlerne til dette byggeri er dels frem
kommet gennem et byggefond, hvortil med
Akilles Jensen,
lemmerne har betalt siden 1945, dels ved et
Thorkil Sparre og
lån i Sparekassen for Kjøbenhavn og OmSvend Aage Rasmussen.

Borgm. Hedebol indmurer den første sten.
egn mod kaution af Københavns kommune.
Ovennævnte byggefond beløb sig ved bygge
riets begyndelse til 100.000 kroner.
I 1956 begyndte et byggeudvalg bestående
af foreningens formand W. Tanggaard Ras
mussen, foreningens kasserer T. Sparre, 2
bestyrelsesmedlemmer, O. Fiitterer og Mag
nus Madsen, tillige med et medlem uden for
bestyrelsen, nemlig tidl. formand i S.S.F.
Akilles Jensen, at arbejde med planerne for
bygning af huset.
Byggeudvalget kom i forbindelse med arki
tekterne Jørgen Schrøder og Erland Hansen,
der udarbejdede tegninger til huset, og i
samarbejde med byggeudvalget udarbejdedes
et projekt og en foreløbig finansieringsplan,
der forelagdes en generalforsamling.
Byggeriet blev vedtaget og byggeudvalget
arbejdede videre med planerne. Der blev
indhentet tilbud fra forskellige håndværks
mestre, hvorefter en endelig financieringsplan
forelagdes en ny generalforsamling, hvor
byggeriet blev vedtaget.
Byggeriet påbegyndtes den 6. september
1957. Den 6. december s. å. holdtes der rejse
gilde, og huset overdrages i dag til Sundby
Sejl-Forening.
København, den 18. maj 1958.«
Emil Hansen oplæste derpå en lille epistel
om vore udmærkede sejlerrevyer, som han
puttede i blyrøret sammen med de øvrige
ting og loddede det til, og udtalte håbet om,
at det måtte vare mange år før vore efter
kommere fandt det og åbnede det.
Derpå bad Tanggaard Rasmussen, borg
mester Hedebol, som repræsentant for den
generation, der skabte Sundby Sejl-Forening,
om at indmure den første sten. Borgmester
Hedebol udtalte: »Jeg takker Sundby Sejl-
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Forening for den store ære det er for mig
at være med her i dag og være med til at
indmure grundstenene. Jeg har været her
mange gange gennem årene og deltaget i
standerhejsninger og andre fester, og jeg har
altid været glad for at være med.
Naturligvis er det noget ganske enestående
i dag at indvie det flotte klubhus, som jeg
ønsker til lykke med, og jeg håber alle vil
værne om det. Jeg vil nu indmure den første
sten med ønsket om, at dette hus må stå i
mange år, og alttid kunne være til glæde for
foreningen, held og lykke for Sundby SejlForening, og held og lykke for de som for
står at nyde glæden og friheden til søs i den
danske sommer.«

SSF
motiv Nordkaperen af fru Bendsen, malet
af styrmand Bendsen, som desværre ikke
kom til at opleve den store dag i S.S.F.,
alle slags knob og splejsninger og bindinger
og knytninger i silke på mørkeblå bund af
Gerda og Pløk, et maleri af Landt, skænket
af Andreas Harboe, et maleri af skoleskibet
»København«, malet og givet af J. E. Niel
sen, et ur i skipperstuen malet med motiv af
det gamle klubhus, skænket af Klokkemage
ren, og et stort ur i pejsestuen hvor tallene
var erstattet af skibe og sømærker, ligeeledes
en gave fra Klokkemageren.
Der var mange andre gaver, og naturlig
vis et hav af blomster, og mange medlemmer
i S.S.F. havde skrevet sig på Klokkemage
rens liste og dermed været med til at skænke
foreningen den nye rå på flagmasten, vind
måleren, som sidder deroppe og instrumen
terne ved mastens fod og inde i huset, vind
fløjen, som er en model af Nordkaperen, og
ad elektrisk vej føres ned til de to vindroser
i pejsestuen og skipperstuen, så man der kan
se vindretningen og aflæse vindstyrken, og
så naturligvis barometret.
Der var kontante hilsener fra Carlsberg og
Tuborg, fra Sejlunionen der var så mange,
som ville sige tillykke at det var helt umuligt
at overse det, ja helt fra Amerika var der
kommet en hilsen fra Leif Olsen: den store
kobberstander, som sidder ved hovedindgan
gen og som Robert Frisch har malet.
En stor dag og en glædesdag, en mærke
dag i Sundby Sejl-Forenings historie, og
glædeligt var det at hilse på gamle ViviOlsen, som trods det, han lige har ligget syg
og endnu ikke var helt rask, ikke ville svigte
sin gamle forening, men mødte op og var

med foran masten, da standeren gled til tops.
Tak, Olsen, fordi du kom.

Nu har vi et dejligt hus, vi kan samles
der i hverdag og fest, der er pragtfuldt at
sidde og drikke sin aftenkaffe og se ud over
Sundet, man kan følge kapsejladserne fra den
store sal med de store vinduer, man har
overblik over hele havnen, vi har et sted,
hvor vi kan føle os godt tilpas, hvad enten
vi kommer i arbejdstøj med klemmerne i et
stykke pergamentpapir og køber en hånd
bajer i skipperstuen eller vi flipper op og
lader Knud servere for os i festsalen, skal
vi så ikke krydse alle små uoverensstemmel
ser af i en spand vand og smide vandet væk.

Der har været nerver på i den sidste ende,
og så skal der kun bagateller til, før man
klasker sammen, eller siger eller gør noget,
man bagefter ønsker ugjort, men hvordan
det end er gået, når disse linier læses, så
skal den gamle bestyrelse og byggeudvalget,
med Tanggaard og Sparre i spidsen, have
tak for det store, smukke hus, de har bygget
til os, og jeg vil gerne her i bladet give ud
tryk for min anerkendelse af, at de turde
give sig i lag med så stor en opgave, den
største nogen bestyrelse i Sundby Sejl-For
ening nogen sinde er gået i lag med, og vel
også større end nogen fremtidig bestyrelse
vil få. Tak ikke alene fordi I gik i gang,
men også for den smukke måde I har løst
opgaven på.
Red.

Formanden indmurer sten nummer vo.
Tanggaard Rasmussen: »Jeg indmurer den
anden sten med håbet om, at huset her må
stå som et symbol for sammenhold i for
eningen.«
Birthe Nielsen: »Jeg indmurer den tredie
sten i S.S.F.s hus, som repræsentant for
juniorafdelingen. Vi vil fremover holde
S.S.F.s stander i ære.«
Tanggaard Rasmussen: »Og hermed over
drager jeg på byggeudvalgets vegne huset
til medlemmerne i håb om, at alle vil bevare
og hæge om huset. Jeg beder alle med mig
udbringe et leve Sundby Sejl-Forening.«
Og så strømmede det ind med gaver. For
blot at nævne nogle enkelte: En flagmast
med stander fra Kastrup Sejlklub, et smukt
fad fra Sejlklubben Drogden, Kastrup. En
stor buket nelliker i nationalfarverne fra
Motorbådsklubben West, et smukt kaminsæt
fra S.S.F.s damer, en broderet stander i ram
me fra »Pigen«s besætning, en platte med
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togt 1957 Safety first
af G. ØSTERGAARD

(Fortsat.)
Større byer er næsten ens. Det er ikke til
sådanne man skal søge i sin ferie, og især
ikke hvis de ligger ved en hovedfærdselsåre,
for så er trafikken hektisk som i hovedsta
den og værre for den tilrejsende, fordi gader
ne ofte er smalle og krogede, og vel især
fordi man er ukendt med forholdene og
derfor ikke klar over, fra hvilken kant man
kan vente trafikken.
Men udenfor Vejle, et godt stykke uden
for, ligger Jelling, og i Jelling ligger Gorms
og Thyras gravhøje, og her står også rune
stenen, der fortæller om den gamle konge.
Der ud måtte vi, for hvem ved, om vi nogen
sinde mere kom ad de kanter og ingen af os
havde været der tidligere.
Vi fandt ud af rutebilens afgangstid m. m.
for den følgende dag og gik så rundt og
så på byen.
Vejle er en dejlig by en udmærket forretningsby og med en livlig trafik af alle kate
gorier. Jeg havde nær ikke fået Emil med
ombord, så travlt havde han med at »se på
vinduer«. I den retning er han værre og mere
utålelig at følges med end et kvindfolk, men
han måtte jo med, hvordan skulle jeg
klare mig uden kokken, så jeg måtte ligefrem
være listig for at narre ham den rigtige vej,
og det var vist egentlig løftet om en biograf
tur, — de gav »Klokkeren fra Notre Dame«
— der tilsidst fik ham til at makke ret.

Sundets marine-kommando
har bedt os bringe følgende:
Der har gennem de senere år været fore
taget omfattendee og kostbare eftersøgninger
på søen og fra luften efter savnede fartøjer.
For at forøge effektiviteten af disse efter
søgninger og begrænse antallet af tilfældene
af falsk alarm samt for at undgå unødvendig
ængstelse blandt pårørende anmoder søvær
net om, at følgende må blive iagttaget af de
fartøjer som sejler ud på længere stræk.
1. Forinden afgangen fra havn: at med
dele pårørende (venner eller familie),
eventuelt foreningen, hvor man agter
at tage hen og ad hvilken rute, samt
hvornår man påreegner at ankomme til
ankomststed eller være tilbage.
Jellingestenene.
Så hoppede vi af i Jelling og gik de få
skridt hen til kirken. Her lå begge kæmpe
højene og på selve kirkegården stod rune
stenen, stor og imponerende med sin ind
skrift og med Nordens første Kristus-billede.
Rundt om kirken og de kuplede høje klem
mer den lille by sig sammen, med sit semi
narium, sit hotel sit el-værk med tilhørende
smukke have, hvor svaner spejler sig i dam
mens blanke flade, og med sin gamle kro
ikke at forglemme. For her tyede vi ind, da
maverne gjorde deres krav gældende. Ser
veringen var upåklagelig, prisen rimelig, og
kokken skulle da også — bare en enkelt dag
— mærke, han havde ferie.

Næste dag var det rigtigt sommervejr. —
Rutebilen klavrede op ad smalle gader i
byens udkant og arbejdede sig op på et
Højdedrag, hvorfra man kunne se milevidt
ud over de jyders land. Det var ikke nogen
Og så køreturen tilbage, der frydede os
hovedvej, skåret efter en lineal, vi kørte ad,
mindst
lige så meget som udturen. Og hvor
men en almindelig sognevej, der slyngede
sig gennem landskabet, gik snart stejlt opad, er det en herlig fornemmelse at komme om
snart nedad, og afslørede en række af male bord igen efter sådan en hel dags fravær.
(Fortsættes).
riske panoramaer for vort blik.

&

&

Klokkemageren har ringet bladet op og
bedt os videregive en tak til enhver, som har
støttet ham i hans arbejde med de ting, som
nu sidder rundt omkring i det nye klubhus,
enten ved at skrive sig på indsamlingslisten
eller ved direkte at have lavet et stykke
arbejde i sagens interesse.

204 aktive mandlige medlemmer havde teg
net sig på Klokkemageerens liste, og det var
blevet til ialt kroner 1056,25, et meget smukt
resultat, men desværre viser det sig, at trods
det er der et lille underskud, små hundrede
kroner.

2. Afvigelser fra den opgivne sejlplan.
Er det ikke muligt at overholde det
omtrentlige ankomsttidspunkt — bort
set fra påregnelige forsinkelser på grund
af vejret — da snarest muligt at kon
takte dem, til hvem der er givet med
delelse om sejladsen. Er dette ikke
gennemførligt da, ved første anløb af
havn, at meddele ankomst til den poli
tistation, som eventuelt ængstelige på
rørende kunne tænkes at henvende sig
til.
3. Ved normal ankomst til bestemmelses
stedet at meddele ankomst til dem, der
er givet meddelelse om sejladsen.
4. I tilfælde af forsinkeelse på søen, hvor
direkte kommunikation med land ikke
er mulig, foreslås det, at sådanne for
sinkede fartøjer forsøger at praje forbi
passerende fartøjer og anmode disse
om ved ankomst til havn at meddele
det forsinkede fartøjs pårørende om
forsinkelsen.

Det er en fiks idé med søkortet og den STOF, SOM ØNSKES OPTAGET
Til barografen er snedkeren ved at lave anden maritime tavle i skipperstuen. De flan
i først udkomne nummer af bladet,
en helt ny kasse, — en gave fra ham til os kerer det smukke sømandsarbejde i midten
må være redaktionen i hænde senest
ganske godt.
— tak!
den 1. i måneden.

SSF

SIDE 6

&

l'ctuvcvi til

af BIRGIT LARSEN

HAMBORG

Kl. 1,00 tog vi til »Brunsbuttlekoog« sidste
station, og lagde os i den lille havn før
slusen. Broerne var indrettet således, at de
hævede og hænkede sig med vandet. De kald
tes også pontoner. Højvandet kom kl. 2,00
om natten, så mændene måtte op for at vi
kunne komme igennem. Inde i slusen skulle
der fortøjes, og maskinmesteren som han
populær hedder drattede i baljen 3 gange.
Han skiftede tøj 2 gange, men da han vredie
gang nød turen, blev han enig med sig selv
om, at han nok hellere måtte holde sig inden
bords. (Han havde været på kro). Efter denne
vandtur blev han kaldt »bademesteren« i
stedet for maskinmesteren.

Brunsbiittelkoog.
Vi sejlede hele natten for at nå Hamborg
Yachthafen. Om morgenen, da vi passerede
en lille by, Schulau, horte vi fra en højt
taler: »Velkommen til Hamborg« på dansk
og derefter blev »Kong Christian« spillet.
Kl. 10,00 nåede vi Yachthafen, den lå på en
ø og for at nå fastlandet måtte vi sejle med
færgen over til »Landungsbriicke«, dog kunne
man også komme geennem Elbtunnellen, men
det varede 2 timer til fods. Vi besøgte nogle
tyske venner, og blev meget gæstfrit behand
let.
Til Set. Pauli skulle vi naturligvis også,
»har man ikke været i Set. Pauli har man
ikke været i Hamborg«, siger man og kl. 2
den følgende dag tog vi båden til »Landungs
briicke« for at se på Hamborg. Hamborg er en
snavset ha\neby, men dog ikke uden charme.
Vi kiggede på Elbtunnellens indgang, pludse
lig blev dørene lukkede op og en strøm af
biler og motorcykler strømmede ud. Motor
køretøjerne bliver af kæmpemæssige elevato
rer kørt ned i tunnellen. Vi tog U-banen til
Hauptbahnhof, hvor »Akilles«s mandskab og
vi skiltes med det løfte om, at kl. 6 skulle
vi igen mødes på samme plet for at gå i Set.
Pauli. Vi gik en tur rundt i byen, og kom
ned til Alsteren, hvor en hel del små både,
især »Jollenkreutzer« sejlede rundt. Vi gik
også ind i det mægtige varehus »Karlstadt«
for at købe et par sko.

Jeg vil lige fortælle lidt om Set. Pauli, da
jeg ved, at alle tror det er et mindre pænt
sted. Set. Pauli er en bydel, der er store
beboelseshuse og en mængde mennesker lever
her. Hovedgaden hedder Reberbahn. Kvarte
ret er fyldt med restaurationer og barer af
både den dyre slags og mindre dyre. Der
ligger 5—6 biografer, og om aftenen er Reber
bahn oplyst af neonlys og der er liv og glade
dage. Har man f. eks. ikke lyst til at gå hjem
og fortære aftensmaden, så kan man købe
en rind, hvorpå kartofler og kød er spiddet,
det koster næsten intet. Vi gik rundt og kig
gede på de forskellige restaurationers mad
kort, vi skulle have noget at styrke os på
efter den lange dags traven rundt, gik ind og
bestilte dagens ret som lød på: Wienersnitzel
med gemyse og syltede pærer som dessert.
Vi nød det, og hele herligheden kostede kun
2,50 DM pro person.
Derfra gik vi hen på en restauration, som
lå i en sidegade, hvor vi havde hørt skulle
være nogle dyr. Stedet hed »Hippodromen«.
Det første vi bemærkede var en temmelig
skrap lugt af stald. Inde i midten af restau
rationen var en manege, hvor 2 kameler og
4 heste lå, mens et æsel traskede rundt op
tiggede øl. Man kunne ride på dem alle, der
var sågar 2 flasker vin til den, som kunne
ride 2 omgange på æslet. Det kostede 1 mark
for æslet og kameelerne og 50 Pfenning for
hestene. Æslet viste sig at være en rigtig druk
kenbolt, den tømte det ene glas efter det
andet og til sidst gik det også både bag-, forog sidelæns, endelig var der een, som havde
lyst til at prøve, det var forresten en dansker,
men desværre for vor landsmand var æslet
så nøgtern, at det på mindre end et sekund
havde kastet ham ned i savsmuldet. Vi hylede
af latter, men vor landsmand lod ikke sin
mark trille så nemt, han forsøgte gentagne
gange at komme op på æslet, men uden re
sultat. Æslet bed i hans jakke og slæbte ham
gennem manegen under en latterorkan, og
nu havde vor dansker ikke længere lyst til
denne leg ,og måtte sige farvel til sit mark
stykke og nøjes med at dromme sig til de to
flaskers indhold.

Hochdorn.
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Vi skulle tilbage til havnen, og der nåede
vi den sidste færge. En af Hamborgs skygge
sider er de mange hjemløse, og i havnens
ventesal sad en mængde mennesker og sov
støttet til hinanden.
Sidste dag i Hamborg! Vi skulle ud med
højvande, som kom ved 12-tiden. Vejret var
imidlertid dårligt, og Elben viste tænder. Vor
næste havn blev »Sculau«, som på udturen
havde budt os veelkommen. Melodien »Auf
Wiedersehen« nåede de lige at spille, da vi
lagde roret om og søgte ly for vejret.

„Bravo, gutter"
Falck ringede og spurgte om vi, Sundby
Sejl-Forening, kunne være behjælpelig med
at hente en strandvasker ovre ved Svaneklap
perne på Saltholm.
Naturligvis kunne vi det.
Werner kørte hjem og bankede Svend
(Bollebageren) op, og Svend var straks
parat og i tøjet, og sammen med en politi
betjent og tre Falck-folk gik de over og hen
tede den druknede, en kvinde, tidlig på mor
genen og bragte hende til Sundby-havnen,
hvor rustvognen ventede.
Svend lagde sig til at sove i sin båd, men
blev vækket ved at nogen kom springende
ned på dækket, Jan Rothberg, som hurtigt
satte ham ind i, at en båd med tre søspejdere
var kuldsejlet ude på Sundet, og Svend var
straks klar og i løbet af et halvt minut på
vej ud af havnen.
Imidlertid havde Erik (Brormand) også
observeret kæntringen og var på vej ned
mod ulykkesstedet på læns, hvor han tog den
yngste, som ikke kunne svømme, op og
bragte ham i land, medens Svend og Jan
tog sig af de to andre og bragte dem ind.
Pløk hældte varm kaffe i de lidt forkomne
drenge og masserede dem, så de hurtigt kom
til hægterne igen, — og så var den i orden.
Ingen ville have, der blev talt eller skrevet
noget om det, — man gør sin pligt, ikke
sandt, — men jeg synes nu alligevel, det
skal stå her i bladet og vil gerne tilføje et:
»Bravo, gutter.«
Red.

Klokkemageren har bedt mig oplyse i
bladet, hvem der har malet urene og vind
roserne, — men det forbyder min beskeden
hed mig.
Rollo.
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Præsentationen af

vort nye Ulubhus
lørdag den 7. Juni.
Lørdag den 7. ]uni blev vort nye
klubhus forevist indbudte fra køben
havnske sejlklubber, D. S. U., Køben
havns kommune og sejlerpressen.
Vi samledes i hall'en og gik derefter
ind i bestyrelsesværeiset, hvor Tanggaard Rasmussen bød velkommen, og
efter en rundgang i hele huset, som
blev almindeligt beundret, var S.S.F.
vært ved et stykke smørrebrød i den

store sal, hvor flere klubformænd tog
ordet og udtalte deres beundring og
glæde over vort fine, nye, store, dejlige
klubhus.
Ikke mindst var kontorchef Frederik
sen og fuldmægtig Wedel sby fra Råd
huset betagne af det smukke resultat,
hvilket var os en særlig glæde, da vi
skylder netop disse to mænd megen tak
for deres varme interesse for S.S.F.

Fra pejsekrogen.

Jeg har nu aldrig længtes ret meget efter
at været luset og laset, men jeg har stjålet
mangen dags tid fra tiden bare fordi jeg,
som han måske, har længtes efter at smide
alle pligter fra mig og være alene, sjokke af
sted for en stump sejl og give pokker i ver
denshjørnerne, bare sidde i en smule båd
et sted ude på havet og forsøge at finde ud
og slet ikke at forglemme restauratøren og
af
det. —
hans køkkenpersonale og flinke opvartere,
Det
kan jo også hænde, man midt i hver
— der blev lagt op til at foreningens gæster
skulle føle sig godt tilpas hos os, og mon dagens fortravlede jag, midt i trafikkeens
myldrende heksekeddel, hører et skib tude
ikke det lykkedes?
Min opgave var det at skrive et referat til i havnen. To korte toner. Og man spidser
vores blad, så alle mine klubkammerater øren og lytter efter den anden, venter, og så
kunne læse, hvad vore gæster havde syntes kommer det, en tone kun, ikke mere, og man
om vor nye hus, men som jeg sad der mellem venter igen en evighed for pokker, nej, og
glade mennesker og lyttede til Tanggaards dog den anden kunne jo være druknet i
tale, og vel var lige så stolt og glad som han, gadelarmen, men nej der har vi den første
var jeg ved at glemme, at jeg havde blok og igen, tre korte, og man ved, at hans skrue
blyant i lommen, sad bare og så ud over nu pisker rundt i vandet, maler det til det
havnen, hvor solen fik de nylakerede både hvideste mælkeskum i djævleblændt jag bag
til at skinne, hvor de hvide sejl lyste, og læns for at stoppe skibets fart fremover, gyser
hvor måger svævede af sted på stive vinger fordi man ved, at de to skibe nu styrer
under den blå himmel, og Øresund lå lok stævn mod stævn og om et øjeblik måske vil
brase sammen, skære sig ind i hinanden. —
kende uden for molerne.

Mon ikke der er en smule vagabond i
enhver sejler, — mon ikke den ligger et sted
dybt i os, denne lyst til at smide, hvad vi
står med i hænderne, og sejle, bare sejle, på
må og få, uden andet mål, end lige netop
Den imponerende glasfacade mod havnen. det, og uden at have lovet nogen noget om,
hvornår vi ville komme tilbage, — omtrent
Det var interessant og morsomt at lægge
mærke til, hvordan medlemmerne sprang til
og spurgte, om der var noget, de kunne gøre,
noget de kunne hjælpe til med, så alt kunne
være helt i orden og intet mangle, når vi
skulle vise vores nye klubhus frem for de
indbudte gæster.
»Gik der en rude, — det betyder intet,
den ordner Jes Schultz —«, der gik nu ikke
nogen rude, men vi manglede et par store
rammer til kortene i skipperstuen og dem
Interiør med festopdækning.
ordnede vores glarmester, — uden udgift for
foreningen, — en mand entrede op på taget vel, som den gamle skærslipper der hanker
og pudsede Nordkaperen, så den lynede og op i sin bør en forårsdag og trasker ud ad
strålede i solen, — en fandt en rive og gav den endeløse vej ikke så meget vel for at
sig til at frisere pladsen foran huset, — en komme ud at slibe folks knive og sakse,
hængde billeder op, — en skruede plader på mere måske fordi han ikke kan bekæmpe
gaverne, — en pudsede vinduer, — en satte denne dragende lokken og længsel efter at
Dannebrog, — pladsmanden satte feststande komme af sted, men mest fordi han ikke kan
ren i top og klubstandere under råen, — alle leve uden denne fornemmelse af frihed og
gav en hånd med, hvor der var brug for det, frigjorthed, hvor luset og laset den end er.

Tanggaard slutter sin tale med at bede os
råbe et trefoldigt hurra for det nye klubhus,
og det drikker vi ud på og sætter os igen,
og uden for de store vinduer ligger stadig
bådene og smiler forventningsfuldt i solskin
net med vandet klukkende mod siderne. —
»Heida« er ved at sætte sejl, han har halet
sig ud til sin bøje, nu slipper han den, har
sejlene fulde og kommer strygende ned gen
nem havnen, render i vinden, står et øjeblik
og tripper med blafrende sejl, falder til og
bruser så med udfirede skøder ud gennem
havnehullet, ud hvor man har udsigten fri
og høj horisont. —
Der bliver holdt mange taler og givet ud
tryk for mange ønsker om fremtiden og sejl
sporten, og man sidder og føler sig glad og
stolt over at være født i et land som er om
skyllet af hav på alle sider, bo et sted, hvor
man kan se solen stå op i horisonten og gå
ned i horisonten, et sted hvor udsigten er
fri til alle sider og ikke skjult af tunge, mas
sive bjerge eller dystre skove. — »Ole« fra
»Sundet« har mindet os om, at der er en
verden »uden for Verona«, en stor, skøn og
dejlig verden fuld af en masse forunderlige
ting, han sagde også, at man snød sig selv
ved ikke engang imellem at stikke af, ud
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at se sig om, måske mest for at få lejlighed
til at sammenligne, for intet er dog så dej
ligt, som at komme hjem fra en udenlands
rejse.
Jeg sad og kom til at tænke på engang,
jeg selv kom hjem. Jeg var ganske ung og
syntes, jeg havde lov til at føle mig en smule
stolt over at have tilbagelagt en halv snes
tusind kilometer på motorcykle, jeg kom
over grænsen ved Kruså i regn og mørke,
tog ind på et tilfældigt hotel, og vågnede
tidligt om morgenen og så solen stå op over
et typisk dansk fjordlandskab, med kyster
og øer som syntes at svømme i det stille,
blanke vand, — da havde jeg tårer i øjnene,
da stod jeg længe der ved vinduet og bare
følte, at jeg var hjemme, og kunne ikke lade
være at sige til mig selv: »For pokker, rejser
man da kun ud for at komme hjem?«
Sejlsportsfolk snakker skiv, taler om den
sidste nybygning og glæder sig over at være
med på prøveturen. Hedebol havde ret, da
han udtalte, at sejlsporten bør blive Dan
marks nationale idræt, et land som består af
femhundrede og en halv ø må jo da være
et sejlsportens eldorado. Ikke eet ondt ord
om en flok drenge, som finder en stump flad
eng inde på en af øerne, banker et par pinde
ned i jorden og giver sig til at rende rundt
efter en fodbold, — den friske havluft når
også ind til dem og fylder deres lunger, men
når man ser en flok juniorer krydse sig gen
nem et smalt sund, har set dem komme ind
med sejl, som er våde halvt op, eller har
mødt dem derude i vejret, hvor kun gælder
et bud: hjælp dig selv, så synes man lige
godt bedre at fornemme slægtsskabet med de
gamle vikinger og forstå deres færd over de
store have, man synes, at ungdommen må
sejle, at de ligefrem ikke må kunne lade være.
Bordet vi sidder om er pyntet med stan
dere fra de fleste sejlklubber. Jeg kan se
Frem"s stander, Kastrup's, Øst's, Triton's og
Sundet's, der er flere, også en svensk, og på
bordet ligger et par halvmodeller af hen
holdsvis en drage og en folkebåd, altsammen
gaver vi har modtaget, lykønskninger fra
folk, der, lige som vi selv, holder af sejl
sporten og derfor kan glæde sig med os og
forstå os. Alle var enige om, at det var et
dejligt hus, vi havde bygget os, vi selv synes,
det er Danmarks bedste, vi har lov at være
glade og stolte, og vi behøver ikke at rødme,
når nogen kommer og ønsker os tillykke
med det.
En stolt dag for Sundby Sejl-Forening.
Rollo.

HUSK FOTOGRAFIAPPARATET
PÅ FERIETUREN!
Den ny redaktør vil sikkert blive
glad for et par billeder.
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Vore bådtyper
a f Carl Hillers.
(Fortsat.)
Vi skal nu se lidt på hvordan N.L. målet
opstod og hvordan det tages. (N. L. betyder
National Længde).
Allerede i årene før den første veerdenskrig var der så mange forskellige fartøjstyper,
at det var meget vanskeligt at sammensætte
løb til kapsejlads, og da de smalle, dybe far
tøjer altid viste sig de mere rummelige over
legne, fandt Alfred Benzon på en ny måle
formel, N. L. reglen, der også er liniært mål,
men hvor bredden fradrages, hvilket kom de
brede både tilgode. Reglen blev dannet rent
empirisk og baseredes på, hvad de daværende
fartøjer virkeligt kunne præstere. De fik et
mål, der nogenlunde faldt sammen med den
rækkefølge, hvori de kom ind til kapsejlads.
Denne regel
L H- B +1/2 G + V S

= N. L.

2

der ikke måtte være en byggeregel, men et
slags opsamlingsmål, indført ved Dansk Sejlerdags stiftelse i Fåborg sommeren 1913
som fællesmål for alle fartøjer, der ønskede at
sejle kapsejlads udenfor deres klasse eller
ikke tilhørte nogen særlig klasse.
For at forhindre N. L. målet i at blive et
byggemål fastsattes der en tidsfrist efter et
fartøjs bygning, før det måtte deltage i kap
sejlads. Med mindre ændringer har N. L. reg
len nu virket tilfredsstillende i mere end 45
år. De enkelte fartøjers størrelse udregnes
med 1 decimals nøjagtighed fra 2,5 til 18,0
N. L.
Ved mindre kapsejladser navnlig i provin
sen bruges N. L. reglen meget endnu, mens
der ved de store kajsejladser navnlig her ved
København overvejende er klasseløb.
I ovennævnte regel er L længden, B bred
den, G girden, S sejlarealet.
Længden er fartøjets længde målt 3 pet. af
(B + G) over vandlinien. I bådens ende
punkter befæstes lodlinier, der hænger ned i
vandet. Længden overalt måles langs en
vandret linie over dækket mellem lodlinerne.
På både med udenbords ror medtages dette
ikke. Flydestokkens forskydelige træstykke
indstilles, således at dets øverste kant kom
mer til at ligge 3 pet. af (B + G) over vand
fladen. Med den indstillede flydestok måles
den vandrette afstand fra lodlinen — for og
agter — til det punkt på for- og agterstævn
eller hæk hvor øverste kant af flydestokkens
tværstykke rører båden. Disse afstande kal
des overhangene og trækkes fra den målte
længde overalt, hvorved det L, der skal ind
gå i formlen fremkommer.
B = bredden, er den største bredde, hvo?
den findes, målt udvendig på klædningen.
Lister eller andre fremspring medtages ikke.

Ved målingen anvendes lodliner, der hænger
ned fra en stok, som lægges tvært over båden.
G = girden.
Fra overkant af skandæk rundt kølen til
overkant af skandæk på fartøjets anden side
og vinkelret på vandlinien måles retgirden.
Ved at måle flere steder findes det største
mål, er der flere sådanne, vælges det, der er
nærmest ved største bredde. Målet tages
uden på lister. Fra dette mål fradrages fribordshøjderne (de lodrette afstande fra vand
fladen til overkant af skandæk) på begge
sider af båden. Resultatet er girden = G.
Dette markeres ved, at der på bådens vand
linie sættes en metalplade med bogstavet G
på det sted, hvor girden er målt.
Hver klub har sit målerudvalg, som fore
tager målingen og udsteder målebrevet, som
skal fornye hvert 3. år og fremvises ved ind
tegning til kapsejlads.
Respittabeller:
For at bestemme den tidsgodtgørelse, som
det større fartøj skal give det mindre, måtte
en respittabel udregnes, og dette blev gjort
på følgende måde:
Der valgtes et bestemt fartøj L., der var
normalt i alle henseender, og som altid var
blevet sejlet godt af samme besætning i ad
skillige år, og for dette fartøj udregnedes på
basis af talrige kapsejladser over såvel ret
linede baner som over trekantbaner, den gen
nemsnitlige sejltid i sekunder pr. sømil ved
forskellige vindstyrker og ved hjælp af den
af professor Kroman opstillede formel:
Sømiletid for Lx = Sømiletid for L.
/Lx^V n

VI/ 10
(hvor Lx er storreisen af det fartøj, hvis sø
miletid søges og n er vindstyrken i meter pr.
sekund fra 1 —10 meter) udregnedes normalsømiletiderne for hver halve N. L. fra 2,5
til 18 N. L. udregnet for de vindstyrker, der
svarer til de 4 respittabeller, og dernæst er
hele tabellen formet ved interpolation.
Forskellen i sømiletider for de fartøjer, der
sættes i løb sammen, er da lig det tidstillæg,
der skal lægges til de større bådes sejltid for
at udligne størrelsesforskellen.
Da der ved beregningen af det kendte far
høj L.s sømiletider er gået ud fra, at man ved
at krydse 1 sømil op i vindøjet udsejler en
distance på ca. 1.5 sømil, måtte man også
\^ed udregningen af respittillæggene regne
med den virkelige udsejlede distance og altså
give banens målte distance et tillæg på 50 pet.
af krydsstrækningenMen for at komme tilbage til bådtyperne.
Af klassebåde efter den førnævnte R-regel
er den bedst kendte 6-Meteren. Den var i
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mellemkrigsårene vor største klassebåd. I 1928
startede der således 28 6-metere til Øresundsugen og et konsortium havde skænket en
guldpokal, der udsattes som ærespræmie.
Dette er vistnok den eneste ægte guldpokal,
der nogensinde har været sejlet om. Den for
nemste internationale guldpokal, der i dag
sejles om i Drageklaassen er ikke ægte. Des
værre gik så godt som alle vore 6-metere til
under krigen ved en fuldstændig meningsløs
sabotagebrand på et af vore værfter. Og efter
krigen har det vacret for dyrt at bygge til
klassen, så den ses ikke så meget mere på
kapsejladsbanerne, men gør mange steder god
fyldest som turbåd.
En af de sidst byggede dimensioner er:
Længde overalt
11,63 m
Længde i vandlinien
7,16 m
Bredde
1,86 m
Dybgående
1,65 m
Sejlareal ca
46
m2
Dens mærke i sejl er for en dansk

6
D. nr.
Vi har her i klubben 6-meteren »Bonzo«,
tilhørende vort kendte medlem Martin Jør
gensen. »Bonzo« har i direktør Vetts eje
vundet olympisk sølv. Her til Danmark er der
bygget ca. 60 6-metere.
Den næste af førnævnte regler er klasse
bådene og her har vi
m Nordisk Krydser.
Længde overalt
10,66 m
Længde i vandlinien
6,85 m 2
Bredde
2,09 m
Dybgående
1,47 m
Sejlareal ca
30
m2
Mærke i sejl
N. K.
„
5%
—
eller —
D. nr.
D. nr.
I 1930 blev en ny kapsejladsbåd bragt på
bane, og efter en del diskussion blev den nye
klasse (en tredive kvadratmeter) antaget af
Skandinavisk Sejlerforbund under navnet
Nordisk Krydser (N. K). Senere er benæv
nelsen 5 r /i m kommet til.
Det er en moderne kombineret kapsejladsog turbåd. Skroget er noget mindre end 6meterens og ofte forsynet med et temmeligt
stort ruf. Den har et rummeligt cockpit og i
kahytten er der fra 2 til 4 udmærkede køjer
samt skabe til tøj, skuffer til proviant, koge
grejer etc. Det er en stiv båd med gode sø
gående egenskaber og derfor velegnet til tur
sejlads. Som kombineret tur- og kapsejlads
båd har 5% m gjort udmærket fyldest. På
kapsejladsbanen møder den stadig frem som
klasse for sig, men helt billig er den desværre
ikke. Her i klubben har vi bl. andre en gan
ske udmærket N. K. båd »Skjoldungen«, til
høreende Ejnar Olsen, men også vor tidligere
formand Erik Nilsson og nuværende besty
relsesmedlem Magnus Madsen er gamle N. K.
ejere. Der er ialt her i landet bygget ca. 60
til klassen.

International 5 meter.
N. L. mål 5,0. Mærke i sejl
Længde overalt
Bredde
Vandlinien
Dybde
Sejlareal

———
D. nr.
9,60
1,90
6,00
1,10
22

m
m
m
m
m2

»Yankee« hed den første 5 m og skønt
klassen blev vedtaget i London 1930, så den
først i 1938 dagens lys herhjemme. Der blev
hurtigt stor interesse for klassen herhjemme,
navnlig i Horsens og byerne deromkring,
senere har de spredt sig, også her til Sundet.
Vi har her i klubben haft en fire—fem styk
ker, men efterhånden er interessen kølnet,
efter sigende på grund af deres ringe dyb
gående, som gav dem for meget afdrift.
For konstruktørerne var det en morsom
klasse at tage fat på, derfor har vel også så
mange givet sig af med den. Skroget kunne
varieres meget, både slanke og brede. Men
ikke alene bådformen kan varieres, man kan
se både med vidt forskellige arrangementer
af cockpit, aptering og rig. De kan bygges
åbne med et eller flere cockpit, flushdækkede
eller med ruf, hvor der findes køjer, skabe
etc. ligesom langtursbådene. I 5-meter reglen
findes ingen bestemmelser om, hvorvidt båden
skal have ruf eller være åben. Der er 5-metere
med den sædvanlige rig med 2 eller 3 salingshorn, andre har kun et par vant uden salingshorn, og således kunne man fortsætte. 5meteren er utvivlsomt den bådtype, der over
det korteste åremål har været eksperimenteret
mest med, 5-meteren har altid givet anledning
til livlige diskussioner blandt sejlere, og må
ske skyldes de divergerende anskuelser for en
stor del de frie bestemmelser, der er givet og
som har ført til vidt forskellige både indenfor
samme klasse. Der er hjemmehørende ca. 35
både her i landet.
Sydskandinavisk kla.ssebåd S A.
P' n r '
SSA
Længde overalt
7,80 m
Bredde
1,88 m
Vandlinien
5,42 m
Dybgående
1,09 m
Sejlareal
23,71 m 2
S S A båden er den åbne type, velsejlende
og sødygtig, til en overkommelig pris og var
især et yndet fartøj blandt unge sejlere. —
Dimensionerne er stærke og rigelige overalt.
Byggeregler og bestemmelser er ret strenge,
og fartøjerne har derfor været meget ens. De
strenge bestemmelser har begrænset konstruk
tørernes muligheder for at eksperimentere
med klassen. Den optræder endnu enkelte
steder som klasse til provinskapsejladser, men
er mange steder forsynet med ruf og gør for
trinlig fyldest som langtursbåd og efter N. L.
reglen til kapsejlads. Vi har her i foreningen
een S S A båd, tidligere tilhørende Fr. Dreyer
— nu vores allesammens skræder.
N. L. mål 4,9. Mærke i sejl
J

Klokkemagerens
indsamling
Da Klokkemageren kom op på redaktionen
og ventilerede sine ideer, var der kun en
eneste hage ved dem, og det var, at de ville
koste nogle penge at føre ud i livet, men på
den anden side, vi er jo en stor forening
med mange medlemmer, så hvis bare vi hver
slap et par håndører så, — ja det har vi jo
allesammen set med hensyn til byggefonden.
Skeptikkere pegede på, at andre og større
sejlforeninger end S.S.F. ikke havde sådan
noget, og det vel var til at undvære, men
alting og ingenting kan jo som bekendt und
væres, når det kommer til stykket, og det
ville jo pynte svært og samttidig gøre sin
gavn, — og gjorde det egentlig noget, hvis
vi blev den første sejlklub, som fik disse ting
sat op?
Heldigvis var det store flertal af forenin
gens medlemmer straks med på tanken, den
første mand som så indsamlingslisten tegnede
sig straks for 200 kroner, og det gav lyst til
efterfølgelse, man gav efter evne, stort eller
lille, og det blev altså til, at Klokkemageren
trøstigt turde give sig i lag med de forbe
redende arbejder, og nu er det hele færdigt
og sidder der. Der blev et lille underskud,
men det finder vi vel også ud af, arbejdsløn
har der ikke været noget af, det der har
kostet pengene er instrumenter osv., og der
har Klokkemageren gennem sine forret
ningsforbindelser fundet ud af det rigtige til
de rigtige priser.
Og for at vi nu allesammen kan vide, hvad
det er vi har fået for vore penge (eller ærgre
os over ikke at have været med), så er det
jo altså først og fremmest råen på flagmasten,
med den trebladede rotor, som starter alle
rede ved en vindhastighed på ca. 0,5 m/s.
Ved foden af masten sidder en aflæsningsskala, hvor man kan aflæse vindstyrken, lige
som der findes en aflæsningstavle i pejse
stuen (mellem vinduerne) og en i skipper
stuen (på den røde væg).
På skorstenen over pejsen sidder en vind
fløj forestillende Nordkaperen, således at
man ude på pladsen kan se, hvilken vej vin
den blæser, og inde over pejsen sidder en
kompasrose forestillende en globe, og på
denne sejler et skib op i vinden, og ligeså
i skipperstuen, hvor vindretningsviseren er
anbragt oven over vinduerne til køkkenet
(på den røde væg).
Altså, — tre steder kan man se vindret
ningen og aflæse vindstyrken, foruden at
man jo altså et par andre steder kan se,
hvordan vejret er eller bliver og hvad klok
ken er slået, — men det er en helt anden
historie.
Red.
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Grundstødning

SSF

Land fly - eller skik følge

Det sker, en lystsejler kommer for nær til
To medlemmer er blevet ekskluderet ,if
land med sit fartøj og tager grunden. Og det foreningen. De skal fjerne deres fartøj fra
hænder også, han står så fast, at han må have
foreningens område i løbet af otte dage og
hjælp for at komme fri. Vi ser det bl. a. af
vil fremtidig blive forment adgang til for
og til i renden ind til vor egen havn.
eningens arealer.
Men det sker også for større fartøjer.
Det er hårde betingelser, men der står jo
Og selv om en sådan grundstødning er en
meget alvorlig sag, så kan den også give udtrykkelig i foreningens love, paragraf 7:
anledning til pudsige episoder.
»Dersom et medlem ved umoralsk adfærd
I mine unge dage, da jeg sejlede Atlanter eller anden grov tilsidesættelse af, hvad man
havet tyndt, hændte det på en rejse til Vest
kan kræve af enhver sejlsportmand, ikke
afrika efter jordnødder, at vi en morgen hen
efter
ganske alvorlig påtale forbedrer sig,
ad kl. 6 gik med mindsket fart, medens vi
vil
det
have eksklusion til følge.
ledte efter udløbet af den mindre flod, vi
skulle op ad for at finde lastepladsen.
Endvidere står der: »Dersom et medlem
Med farvandsafmærkningeen er det så som overtræder eller tilsidesætter foreningens
så på de breddegrader, så det er nærmest et
love eller ordensreglementer og ikke efter
held, cm man udenfor den milelange, ube
boede kyststrækninger render på de 2 sam- påtale fra bestyrelsen omgående ophører
mensurrede olietønder, der agerer anduv- hermed, kan den samlede bestyrelse ved en
ningsbøje og fortæller den søfarende, at netop flertalsbeslutning ekskludere vedkommende
her er der en rende over barren, som er medlem.
farbar, og hvor han med lidt held og en
Det således ekskluderede medlem skal dog
passende maskinkraft kan slippe gennem
på foreningens førstkommende generalfor
brændingen ind på den roligere flod.
Man sejler på loggen og kronometeret og
er der den mindste fejlvisning på nogen af
disse, kan man komme til at lede længe efter
mærker, og i vort tilfælde var der vilsyneladende noget galt, for pludselig stod vi på
barren med brændingen agterind, og hver
gang en sø kom brølende ind agterfra, satte
skibet sig så hårdt midtskibs, at både forog agterskib dirrede synligt.
Det blev en livlig dag med adskillige •—
men desværre forgæves — forsøg på at bakke
fri af barren, og hen på eftermiddagen fik
styrmanden ordre til at forsøge at skaffe
hjælp fra land.
Vi havde — foruden den 24 mands besæt
ning — 40 negre ombord, og nu blev den
ene af skibets 2 redningsbåde rigget med
mast og luggersejl, bemandet med 2 matroser,
2 negre og styrmanden, og når de drog af,
var vi ialt 59 personer tilbage på et skib, der
når som helst kunne brække midt over, og
med een eneste redningsbåd til rådighed.
En yderst alvorlig situation.
Den bemandede reedningsbåd blev firet af.
Styrmanden sad klar ved roret, og de øvrige
4 mand holdt så godt som muligt det skrøbe
lige fartøj klar af skibssiden.
I samme øjeblik, båden nåede vandet og
i den voldsomme brænding foretog sine ha
sarderede ture op og ned langs skibssiden,
stak Messepeter hovedet ud over lønningen
og prajede: »Styrmand! Det er kaffetid!«

NR. 6

samling have ret til at få prøvet om general
forsamlingen godkender eksklusionen.«

vendigt yderligere at forklare hvad et H på
en dør betyder.
Hvis de pågældende medlemmers opførsel
skal omfattes som en demonstration, er den
i højeste grad malplaceret, da det jo er deres
eget hus, deres egen plads og egen forening
— og dermed dem selv — de tilsviner, og de
opnår kun at fornedre sig selv og afsløre
deres manglende opfattelse af begrebet etik,
for vi andre lader os ikke hale ned i det
plan.
Sundby Sejl-Eorening er ikke nogen søn
dagsskole, men vi er heller ikke en tilfældigt
sammenløben bande uden moralbegreber vi
er — således opfatter jeg det i hvert fald —
en forening af gentlemen, som har samme
hobby og derfor holder sammen for i fred
og fordragelighed at dyrke vor sport, og
kan man ikke affinde sig med tonen iblandt
os, ja, så har man vel egentlig ikke noget i
S.S.F. at gøre.
Dog, — jeg vil nu helst opfatte de pågæl
dende medlemmers opførsel som tankeløs

I ordensreglementet for pladsen, paragraf hed og ikke noget som helst andet, vil helst
2, står: »Al urenlighed overalt på pladsen tro, at der har været »for megen benzin på
og i havnen er strengt forbudt.«
tanken«, og at man måske derfor har været
Ethvert medlem i foreningen får ved ind en smule opstemt og overmodig, men selv
meldelsen et eksemplar af foreningens love om ædru mand står til ansvar for fuld mands
og kan derfor ikke komme og sige, at han gerning, så synes jeg altså, at begge d'herrer
ikke vidste, at dette eller hint var forbudt, bør have lejlighed til at give foreningen en
— iøvrigt ved vel enhver gentleman, hvor undskyldning ligesom deres eksklusion bør
ledes man opfører sig og kender vel også så forelægges førstkommende generalforsam
meget til landets love, at han ved, hvad man ling, — jævnfør lovenes paragraf 7, ved
må og ikke må, så det skulle ikke være nød- rørende eksklusion.
Red.

„Fejeren" går
Jørgen Nielsen, »Fejeren«, har på grund
af manglende tid ønsket at udtræde af for
eningens bestyrelse pr. 1. juli i år.

Berigtigelse
Ved en beklagelig fejlskrivning var der i
sidste nummer af bladet kommet til at stå,
at el-slibemaskiner ikke måtte anvendes efter
klokken 12 på søn- og helligdage, — de må
overhovedet ikke anvendes på søn- og hel
ligdage i tiden fra 1. april — 31. maj.
Den nye paragraf 8 kommer så til at se
således ud:
I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage
incl., må elektriske slibemaskiner ikke anven
des på søn- og helligdage.
Eltiilslutningen til maskiner må kun fore

Det er der intet mærkeligt i, i og for sig,
det der får en til at undre sig, er den pludse
lighed, hvormed det sker, — men enhver
kan jo have nok at gøre i sit daglige virke,
så man simpelthen er nødt til at frasige sig
sine tillidshverv — for mit eget vedkommen
de ligger det jo som bekendt sådan, at jeg
-mærkede
sagde op på sidste generalforsamling (for- tages ved dobbelt-isolerede
Vi klarede os alle med livet i behold, men årsgeneralforsamlingen) og altså fratræder stik til de på pladsen opsatte stikdåser.
nu til efterårsgeneralforsamlingen, ligeledes
det er en anden historie.
Al benyttelse af elektricitet til lys og
Sailor emeritus. på grund af manglende tid.
Red. opvarmning er på det strengeste forbudt.
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tværtimod den stik modsatte vej, var lige

KØB

begyndt på ferien, så jeg gav mig til at spe
kulere over banepakker og fragtmænd, og
SALG
postbesørgelse, men det alt sammen forekom
mig lige langtsommeligt, så jeg besluttede at
BYTTE fragte
ribsene, selv om det ikke blev lige

Hav

HANDYildslukkeren
ved hånden

Under denne rubrik optages annoncer på 4 straks, men jeg turde ikke blive liggende for
linier for kr. 2,50 pr. gang og kr. 1,00 for
hver overskydende linie. — Henvendelse til ikke at have Edvard til at gå og snerre, så
bladets ekspedition eller redaktion.
jeg stak af — til Nyord. Da en fisker derovre
skulle til Sandvig og ville tage en hilsen

RIBS

med fra mig, stak jeg af til Kallehave, i
Kallehave mødte jeg »Røret«, og så stak jeg
videre til Vordingborg, og fra Vordingborg
gik jeg til Femø og Bandholm og Sakskøbing

Det var da jeg kom slentrende hen ad den
og Askø og gud ved hvorhen, — og midt
solstegte på vej ned til havnen med proviant
nede i Smålandshavet øste jeg ribsgelé, bær
fra Anna oppe ved benzintanken at Edvard,
me og råddent bundvand ud i spandevis.
den gamle fisker, stak hovedet op over
Pumpen stoppede til, der stank i båden, så
hækken og inde fra sin have prajede, om jeg
selv den mest forhærdede søulk måtte blive
kunne tage nogle ribs med for ham.
søsyg, og medens jeg lyste velsignelse over
— Ribs? spurgte jeg forundret og blev Edvard og hans forbandede ribs, har han
stående midt på vejen.

2850

incl. holder

sikkert gået småbandende rundt hjemme i

— Ja, — til Dragør.

sin have og syntes, at hans gode bekendt i Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i

— Men jeg sejler jo ikke foreløbig.

Dragør, hans gamle ven, i hvert fald i det funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
mindste nok kunne have sendt ham et par bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
ord med tak for ribsene, — det kunne de vel etc.

— Næh, men når du sejler.

Jeg nikkede, ikke spor glad for den fragt, nok være værd, — men kun torsk, flyndere En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
men Edvard er en flink fyr, vi har kendt og hængeål har fået mavepine af dem, ikke
anviser nærmeste forhandler.
hinanden lige fra den allerførste gang jeg et menneske har haft glæde af de bær, —
gæstede Sandvig, han har lånt mig sin jolle tværtimod.
så jeg kunne ro en tur til Staurby, både kirke
og havn, og han han sluppet mig løs i sin
have og ladet mig æde mig en mavepine til

Men kommer jeg en andeen gang gående
op ad en vej, og en eller anden bræger inde

Tillykke

»Kalle-jorden-rundt« fylder den 23. juni
fra en have om jeg kan tage kommissioner
i ribs og stkkelsbær og solbær og gud ved
med på ruten, så siger jeg nu hårdt og bru 50 år. — Tillykke!
hvad, — men jeg kunne altså ikke lide det
talt nej. Fanden galeme.
Rollo.
der med at skulle fragte ribs for ham til
Dragør. Der kan ske så meget, det kan blive
blæsevjr eller vindstille, jeg kommer måske
slet ikke til Dragør, men går til Sverige, —
jeg ved jo aldrig, hvad jeg finder på under De nye kapsejladsregler fås hos kassereren.

K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

vejs, og så have lasten fuld af ribs. —
— Det er bare to små kasser, trøstede han
mig, og jeg nikkede uden at sige noget, og
traskede videre ned mod havnen, ønskende
fanden ville gale halsen i på ham.
En halv times tid senere stillede Edvard

Cktina

med to store papæsker på sin trillebør og
sagde, at jeg jo ikke behøvede at sejle lige

P R Æ C I S I O N S - U R E T

straks, det var slet ikke noget der hastede,

Den rigtige tid til den rigtige pris.

bare jeg tog af sted sådan hen ad eftermid
dagen eller aftenen, så ville jeg nemt kunne
nå Dragør i morgen tidlig, og så ville rib
sene ingen skade have taget af det.
Jeg havde ikke i sinde at sejle til Dragor
hverken i eftermiddag eller nat, jeg skulle

N Y H A V N

Køb det hos

„ K L O K K E M A G E R E N "
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u
A L T I

U R E O G

FREYTAG SEJL

O P T I K

P A L Æ

5 3

3 9 4 3

S SF

SIDE 12

NR. 6

AAAA/W\AAAAAAAAAAAAAAA/VVV\A#VUVVVVV\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArøA/VUMlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Æa

d e n r i g t i g e

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER
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FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
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KONFEKTION
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fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
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11.50

Yacht Club huer ..
fra
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14,50
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28,50
11,50 Jakke m. hætte.. 30,50
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MIDSOMMERAFTEN
Aftenen var lun og stille, det var en af de
aftener, man drømmer om i lange, sure vin
terdage, luften var lys og gennemsigtig, skæ
ret fra solen blev stående deroppe i nord,
vandrede langsomt mod øst, aften og mor
gen gik næsten ud i et, og vi stod der på
molehovedet og så ud over det blanke sund
og følte os tomme, irriterede og snydt.
Der går år imellem at vejrguderne i den
grad tilsmiler os, og når de så endelig gør
det, så ignorerer man fuldstændig deres ga
ve, foretager sig overhovedet intet, lader af
tenen gå, som var det en ganske almindelig
hverdagsaften, ja, man står faktisk bare og
glor, som en ko, der er kunstigt befrugtet
og ikke begriber et kuk.
På plænen langs deres klubhus havde ka
jakfolkene dækket et langt fælles kaffebord
i det fri, havde draperet deres hus med ku
lørte lamper, de sad sammen og havde det
rart med hinanden, og da det skumrede,
sendte de heksene ad Bloksbjerg til med
sprutnik'er og eksplorer. De stod sammen
derude foran deres klubhus og sang mid
sommervisen, de tændte fakler på deres lette
lærredsbåde og roede ud på det stille vand
og ind gennem havnen op forbi vores klub
hus, hvor vores klaverbokser fik lov at sidde
og spille for sig selv, medens vi allesammen
styrtede ud for at se de tolv-femten både

glide forbi som venetianske gondoler med nen —, ikke en eneste havde gidet ofre en
faklerne spejlende sig i det mørke vand.
daler på en række papirslamper med lys,
Det er storartet at en lille søsportsforening ikke en havde tænkt på, at også han burde
på et halvt hundrede medlemmer kan fejre have gjort en indsats for at markere aftenen
sommersolhverv på så smuk en måde, me og gøre den lidt festlig, der herskede en sløv
dens en stor forening som vor overhovedet ligegladhed over det hele —, undtagen hos
ikke kan finde på noget —, hvor var vores de fremmede, som havde bemægtiget sig de
festudvalg henne, hvor var bestyrelsen, og bedste borde i restaurationen og hang der
hvor var alle de mange menige medlemmer? hele aftenen over en sodavand og bildte sig
ind, de var til offentlig dansant.
I gamle dage kunne man bruge den und
Retfærdigvis skal det dog siges, at een
skyldning, at vores klubhus var for lille og
båd var illumineret: Ingvar Jensens »Aske
elendigt at lave noget i —, den duer ikke i
pot« — og akkurat som i eventyret, var
dag, og Pløk havde forudset, at en og anden
»Askepot« den sødeste og mest naturlige
måske kunne finde på at daske ned i klub
pige i hele selskabet, men ingen skal komme
huset og havde sat tre tjenere på foruden
og fortælle mig, at vi i Sundby Sejl-ForeKnud, lavet øl- og pølse-bar ude i det fri.
ning ikke kan lave noget, fordi vi mangler
Gerda havde sat ekstra personale på i køk
sammenhold og enighed, for det ved jeg er
kenet, så den side af sagen var i orden.
løgn, vort nye klubhus er et af beviserne på,
Da jeg først på aftenen slentrede rundt på at vi står sammen, når det gælder, turen med
pladsen, blev jeg af mange spurgt, hvor bå Vanføreforeningen i fjor lige så, og der kan
let skulle være, hvornår flagmasten blev il nævnes mangfoldige andre eksempler på
lumineret, hvor vi skulle stå og synge, om godt kammeratskab og god sejlerånd, men
der kom en med et sømandsklaver og spil det er bare, som om vi savner en mand, som
lede, om formanden kom og holdt bålta ikke er bange for øretæver, en som ikke er
len —, man spurgte om så mange selvfølge bange for hånlige tilråb og dum kritik, en
ligheder, og jeg stod som en idiot og kunne som tør arrangere noget, gå i spidsen —, for
ikke svare.
vi er vel ikke gået hen og blevet så højtide
Det er dog ikke alene bestyrelse og fest lige, at vi ikke forstår at more os, men bare
udvalg, jeg langer ud efter, men lige så me går rundt og ser højtideligt kedelige ud?
get hvert eneste medlem, som har båd i hav
Rollo.

Hush

fællesturen med vanføreforeningen
lørdag

august UL 14*00
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Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Svend Hansen, Jenagade 1, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Svend Hansen og Emil Hansen
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Bestauratør

*

assereren
træffes

FA 9770
AM 8719

Juli: lukket på grund af ferie.

SU 5673
AM 3468 v

August og september: Hver fredag kl.
19.00—20.30 i klubhuset.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems.nr.

VA 533 x

SU 3580
AM 1819

PLANERINQ
Vi er nu gået i gang med planering af
pladsen omkring vort nye klubhus.
Det ligger imidlertid sådan, at vi afventer
en udtalelse fra vejinspektøren, før vi kan
gå i gang med færdiggørelsen af vejen. Ind
til da må vi desværre også stille indhegnin
gen i bero.
Det ser jo imidlertid ud til, at det er i høje
ste grad nødvendigt at få opsat hegn ved og
omkring den nye vej, og byggeudvalget vil
derfor sætte alt ind på så hurtigt som mu
ligt at få denne sag bragt i orden.
Som et led i planeringen vil det gamle
masteskur blive nedrevet. Det vil derfor væ
re nødvendigt at rydde dette for master og
andet grej snarest muligt og senest den 1.
august d. å.

K

Nye medlemmer
i SiMuUnf. SeilfoceHmtj.

Grej, der efter denne dato henligger i det Aktive:
Preben Thamdrup, Højdevej 14. Kjl. Tø
gamle masteskur, vil blive fjernet og tilintet
sen.
gjort.
Bjarne Eberhardt, Bachersvej 95. Uden
Langs den nye vej, der kommer ned til
båd.
vort nye klubhus, vil der selvfølgelig også
Eli
Sorvald.
Sorentovej 8. Mb. Relax.
blive et fortov med en række fliser. Begyn
Børge Christensen, Greisvej 62. Jolle Mik.
delsen er allerede lagt oppe ved klubhuset.
Erling Poulsen, Marathonvej 2. Pram.
Disse fliser er imidlertid beregnet for den
gående trafik og er ikke beregnet til at køre
med automobiler på. Der vil snarest blive Passive:
Johanne Rasmussen, Holmbladsgade 80.
truffet foranstaltninger til, at kørsel på fli
serne ikke kan finde sted, men indtil da vil
jeg henstille til medlemmer, som kommer i Juniorer:
Poul Metzsch, Palermovej 19.
bil, ikke at køre på fliserne.
Jørgen
Lindemann, Knivholtvej 3.
W. T. R.
Karen Jeppesen, Rode Mellemvej 94.

&

ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
skud som muligt, restauratøren skal kunne udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift
tjene til de forpligtelser, han har påtaget sig, ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
kan han ikke det, kommer vi, medlemmerne, offentliggørelsen.
til at betale, så det er vel forståeligt, at han
Jeg har hørt den snak fra båd til båd, at må regne med, at der skal være servering
almindelige medlemmer ikke skulle have råd ved de borde i den store sal, der er dug på.
til at komme i det nye klubhus —, det pas
Jeg vil iøvrigt meget kraftigt understrege,
ser ikke. Det koster ikke medlemmerne en hvad Knud også håndhæver meget strengt,
øre at sætte sig ind i de dybe stole, læse hvor stor trængsel der end er, at der absolut
alle sejlsportsbladene og ryge sine egne ciga ingen servering finder sted ved de tre hyggeretter —, ethvert medlem kan sætte sig ind borde nede i pejsekrogen, så der er altså in
i skipperstuen og spise sine medbragte klem gen som helst grund til at blive fornærmet,
Som meddelt i sidste nummer af bladet
mer, uden at han behøver købe noget som fordi Knud hjælper os med at hæge over har Jørgen Nielsen — på grund af manglen
helst til —, enhver af os kan færdes overalt vore ting og sørger for at bevare dem for os. de tid — ønsket at udtræde af bestyrelsen
i huset og bare gå og glæde sig over at være I det hele taget vil jeg gerne komplimentere med udgangen af juni måned d. å.
medejer af det —, man kan sætte sig ind og Knud, han er faldet godt til iblandt os, er
I stedet er suppleanten Svend Hansen,
se fjernsyn og gå igen, når det er forbi, uden en rar og hyggelig fyr, altid frisk og velop
»Argo«, indkaldt for at overtage »Fejeat man behøver at købe noget som helst, lagt —, Pløk kunne ikke have fundet en
ren«s job som tilsynsførende med klubhuset.
det er dit hus, så lad endelig være med at få bedre mand.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til
mindreværdskomplekser, fordi det er større
at sige Jørgen Nielsen tak for samarbejdet
Red.
og finere, end vi gennem mange år har væ
i bestyrelsen og samtidig byde Argo-Svend
ret vant til.
velkommen til arbejdet. Der vil blive fuldt
På den anden side er enhver af os jo in
op at gøre for dig i dit nye job.
teresseret i, at huset giver så lille et under
SEJL LANGSOMT I HAVNEN
W.T. R.

KLUBHUSET

VAQTS KIFTE

SSF

NR. 7

Til Dansk SejlUnions klubber
Vedr. nye bestemmelser om godtgørelse i
NL-målet for:
a. Fartøjer med indbygget hjælpemotor,
b. Fartøjer uden genuafok — samt
c. Fartøjer uden genuafok, men med hjæpemotor.
Efter indstilling fra det på Sejlerdagen den
16. november 1957 nedsatte ekspertudvalg
bestående af d'herrer skibskonstruktør Poul
A. Christiansen, skibskonstruktør M. S. J.
Hansen,, begge Kbh., automobilforhandler
Vilendal Petersen, Korsør og civilingeniør
Hans Steffensen, Helsingør, har Dansk Sejl
unions forretningsudvalg godkendt nedenstå
ende supplerende bestemmelser til NL-målereglen med henblik på at yde fartøjer med
indbygget hjælpemotor og skruetøj samt far
tøjer uden genuafok en rimelig godtgørelse
i NL-målet, jfr. Frederikssund Sejlklubs ind
sendte forslag til Sejlerdagen:

SIDE

Flagning
med udenlandske flag
Fra flere sider har jeg modtaget forespørgs
ler om, hvorfor vi ikke på vores flagmast
sætter fremmede nationers flag, når uden
landske sejlere aflægger Sundby Sejl- Fore
ning besøg.
Vi har henvendt os til statsministeriet —
som man jo skal i slige tilfælde — og an
modet om tilladelse til at flage med frem
mede flag i tilfælde, hvor vi får besøg af
udenlandske sejlere. Vi har henvist til, at
man i udlandet sætter Dannebrog, når dan
ske sejlere besøger de pågældende lande.

Hav

HANDYildslukkeren
ved hånden

a. NL-målet for fartøjer med indbygget hjæl
pemotor multipliceres med faktoren 0,981,
der svarer til en godtgørelse på 1,9 %,
hvilket er i overensstemmelse med R.O.
R.C.-målereglens bestemmelser.
b. NL-målet for fartøjer uden genuafok mul
tipliceres med faktoren 0,975, der svarer
til en godtgørelse på 2,5 %, idet ekspert
udvalget har skønnet, at en genuafoks ef
fektivitet kan vurderes til at være 2,5 %
større end en krydsfoks.
c. NL-målet for fartøjer uden genuafok, men
med indbygget hjælpemotor multipliceres
med faktoren 0,956, der svarer til en godt
gørelse på 4,4 % (summen af de under a
og b nævnte godtgørelser).
Det således reducerede NL-mål skal på
føres målebrevet af klubbens måler.
Disse bestemmelser træder i kraft med øje
blikkelig virkning. — Samtidig bortfalder
den i Dansk Sejlunions love, side 19 f. n.,
omtalte midlertidige godtgørelse på 0,1 NL
for fartøjer, der ikke fører forsejl med større
underlig end 1,2 J.
Forretningsudvalget har vedtaget at ville
prøve de nye bestemmelser foreløbig i 1958
og 1959 og henstiller indtrængende til klub
berne at indsende kopier af resultatlister fra
kapsejladser, hvor de nye bestemmelser har
været anvendt, til sekretariatet, således at
ekspertudvalget kan få lejlighed til at gen
nemgå et så fyldigt materiale som muligt,
forinden der skal træffes beslutning om at
gøre bestemmelserne permanente.
Med venlig hilsen
DANSK SEJLUNIONS SEKRETARIAT
Det må anses for en selvfølgelighed, at
cykler ikke henstilles op ad klubhuset.
Bestyrelsen.
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Statsministeriet har imidlertid givet afslag
på vor ansøgning. Vi må sætte de nordiske
landes flag, men de øvrige nationers flag
må kun sættes efter en i hver tilfælde ind
givet ansøgning, og det kan jo ifølge sagens
natur ikke lade sig gøre. Vi får jo i så til
fælde først svar fra ministeriet, når de på
gældende sejlere har forladt vor havn.
Vi agter imidlertid at føre sagen frem for
Dansk Sejlunion og bede unionen tage sig
at sagen.
W. T. R.

Rotter
Fra Sundhedskommissionens kontor for
kontrol med skadedyrsbekæmpelse har vi
modtaget følgende:
Ved et den 25/6 1958 foretaget eftersyn
fandtes tegn på rotteangreb i ejendommen.
Endvidere fandtes mangler ved ejendommens
rottesikringer, der må afhjælpes på følgende
måde:
1) Pladsen må oprenses for alt affald, og
dette må bortkøres.
2) Bag de opstillede værkstedsskure pladsen
rundt, og under dem, må foretages en
grundig oprensning, og alt affald m. v.,
der er henlagt bag og under de omhand
lede værkstedsskure, må straks fjernes.
Der skal omgående udlægges rottegift i
fornødent omfang, og de nævnte mangler
må være afhjulpet inden 21 dage fra dato,
hvorefter der atter vil blive foretaget efter
syn.
sign. Gudmund Odgaard,
Kontrollør.
Ved rottesikring kræves gennemført:

28 50

at materialer på pladsen anbringes således,
at der er mindst mulig lejlighed for til
incl. holder
hold af rotter, f. eks. skal brædder og
tømmer
henlægges således, at der under
Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i
stablerne er et frit rum på mindst 25 cm's
funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
højde og således, at der på alle sider er
bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
en fri passage på mindst 50 cm.
etc.
at redskabsskure overalt er hele og tætte, og
En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
at de, såfremt de står på ubefæstet areal,
anviser nærmeste forhandler.
og ikke hele vejen rundt er sikret på for
skriftsmæssig måde, hæves mindst 25 cm
over jorden.

Cktina
P R Æ C I S I O N S - U R E T
Den rigtige tid til den rigtige pris.
Køb det hos

at affaldsbunker i haver o.
mindst 50 cm fra hegn og
at indhegninger til affald
rottesikrede.
Se iøvrigt opslag i skabene

1. anbringes
bygninger, og
(kompost) er
på havnen.

„ K L O K K E M A G E R E N "

K. PEDERSEN & SØN

Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u
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DEN RIGTIGE

køhes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LI N G ERI OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

1'mak
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki
Køjesække
fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . »
også til damer 43,50

11,50

Yacht Club huer ..
fra
USA huer og strik-huer

14,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
11,50 Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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SEJLSPORTSHUER

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

til

den

billigste

pris

SU. 866

A

mage

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68
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YJ&KERI
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ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.
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E. LORENTZEN,
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Midsommeraften
I juli-nummeret af vort blad beklager re
daktøren sig over bestyrelsens manglende ini
tiativ, bl. a. med hensyn til det manglende
arrangement Sankt Hans aften.
»Restauratøren havde sat tre tjenere på«,
skriver redaktøren. Er der nogen med blot
det mindste kendskab til sagen, som er så
naive at tro, at det har været for medlemmer
nes skyld, restauratøren har sat disse tre tje
nere på? Den omtalte aften var Sundby SejlForenings medlemmer i hvert fald i mindre
tal i klubhuset, og havde redaktøren gidet
ofre en aften på SSF, da vi sidst havde be
styrelsesmøde, og hvor han som sædvanlig
var indbudt, ville han også have fået at vide,
at det var af hensyn til fartøjsejernes presen
ninger, sejl, lærredsdæk o. a., at man undlod
at gå med til kajakklubbens forslag om fyr
værkeri i havnen.
Endelig vidste redaktøren jo også, at Jør
gen Nielsen, der var det eneste tilbageblevne
medlem af festudvalget, havde nedlagt sit
mandat, og at det ikke med så kort varsel
var muligt at skaffe andre medlemmer til det
te udvalg. Redaktøren ved jo, at vi i lang
tid i bladet har efterlyst medlemmer, der vil
gå ind i festudvalget — men uden held.
Med mit kendskab til redaktøren undrer
det mig ikke, at han fortsat fremhæver resta
uratøren fremfor bestyrelsen. Det er vi efter
hånden vant til. Det er jo ikke første gang,
redaktøren falder bestyrelsen i ryggen med
sine artikler i bladet.
Jeg har personligt overfor Langelund givet
udtryk for dette — men øjensynligt uden
held.
Redaktøren taler så ofte i sine indlæg om
det gode kammeratskab — men jeg personligt
efterlyser noget sådant fra redaktørens side.
Langelund har været med til alle vore be
styrelsesmøder (eller i hvert fald inviteret til
dem), og vi har overfor ham åbent og ærligt
fremlagt alt, hvad bestyrelsen havde af pro
blemer, og han har altid fået vor begrundelse
for vore dispositioner i de enkelte tilfælde,
men ikke desto mindre har Langelund gang
på gang faldet os i ryggen med sine indlæg
i bladet.
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Jeg mener fortsat ikke, at bladet udelukken
de skal være talerør for bestyrelsens menin
ger, men jeg har været så naiv at tro, at vi
alle var interesserede i vor gamle forenings
trivsel, og at det ikke er redaktørens opgave
gang på gang at modarbejde den lovligt valg
te bestyrelse.
Jeg troede, at vi efter den ordinære gene
ralforsamling havde fået renset luften, men
redaktøren er altså af en anden mening.
Jeg har siddet i Sundby Sejl-Forenings be
styrelse i 10 år, og jeg kan tale med om,
hvilket arbejde det er at drive en forening af
størrelse som vor. Alene i de 10 år, jeg har
været med, er arbejdet steget kolosalt.
Jeg ved, at ingen i bestyrelsen ønsker aner
kendelse for, hvad der udføres (der sidder
sikkert mange, der kan gøre det meget bedre),
men vi havde håbet, at vi kunne gøre vort
arbejde uden gang på gang at skulle faldes
i ryggen af redaktøren.
Hvis der sker frafald i bestyrelsen på først
kommende generalforsamling, skal jeg være
den første til at forstå disse mennesker, for
mere utaknmmeligt arbejde end at være med
lem af Sundby Sejl-Forenings bestyrelse tror
jeg ikke findes.
W. Tanggaard Rasmussen.

Under mærket »Rollo«, som enhver ved
hvem er, stod i bladets julinummer en lille
forsideartikel om, hvorledes man fejrede
Sankt Hansaften i Sundby Sejl-Forening, —
eller rettere sagt, undlod at fejre den. Der
stod ikke noget om, at kajakklubben havde
foreslået et fællesarrangement, eller at S.S.F.
havde afslået det, der stod kun, at vi var
nogle stykker, som følte os skuffede og snydt,
og at vi ligesom savnede en stærk mand, som
turde gå i spidsen og arrangere noget trods
passiv og aktiv modstand, en mand, som ikke
behøvede at sidde hverken i bestyrelsen eller
et udvalg for at folde sig ud og få os ahdre
med —, men en sådan friskfyr findes altså
desværre ikke i foreningen.
Sådan omtrent stod der i den lille artikel
af »Rollo«, enhver har jo selv læst den i bla
det, ganske harmløs i sin form og uden giftig
heder og personlige angreb, men visse menne
sker læser åbenbart aviser og blade, som fan

den læser biblen og vil kunne opfatte det
læste på deres egen måde, opfatter måske i
deres storhedsvanvid alting anderledes end
almindelige mennesker, og det kan i den grad
få dem til at tabe ansigt, at de helt glemmer,
at vi andre hidtil har betragtet dem som vel
begavede gentlemen, men med et helt må
forandre vor opfattelse af dem, og end ikke
ønsker at være i stue med dem.
Min reaktion på ovenstående infame, mod
bydelige, uforskammede og hadefulde brev,
som lå i min post, da jeg kom hjem fra ferie,
var i hvert fald den, at jeg straks tog telefo
nen og bad Sparre slette mig af S. S. F.s
medlemsregister. Jeg anede intet om, at jeg
havde uvenner endsige hadske fjender, i
S.S.F., så det var noget af et chok at erfare,
at et af de mennesker, jeg regnede for en
ven, kunne få sig selv til at skrive sådan og
ydermere opfordre mig til at sætte hans gri
sede skriverier i medlemsbladet, og derved
afsløre for enhver, hvor småtskåren, snæver
synet og lille, han egentlig er, og samtidig
røbe sin dårlige sportsånd. Uden at ville det,
kom jeg til at tænke på, at netop denne mand
var den eneste, som protesterede mod ViviOlsens forslag om at bladets redaktør burde
have en mindre godtgørelse for sit arbejde
med bladet, og det slog mig med et, at hans
venskab kun havde været hykleri, og han selv
måtte være i besiddelse af netop de egenska
ber, han skylder mig for —, for ovenstående
smædeskrivelse kalder jeg i høj grad for et
bagholdsangreb.
Jeg tror ikke, det gavner sejlsporten i al
mindelighed, eller Sundby Sejl-Forening i
særdeleshed, at bladets spalter skal fyldes
med skriverier af den slags, især da jeg altid
har bstræbt mig for at gøre bladet til et lille,
hyggeligt sejlerblad, som kunne more, fornøje
og underholde mennesker, der havde sejl
sport som hobby, et lille, lokalt blad, som
dog også kunne læses med interesse af sejlere
uden for S.S.F., og jeg har som redaktør an
set det for min pligt og opgave at kritisere
og gøre vrøvl, hvis jeg syntes noget var for
kert eller kunne gøres anderledes og bedre,
og man skal vist være af det helt lille format
for at blive fornærmet og uartig over at re
daktøren tillader sig at have en mening, der
er anderledes, end den almægtige formands.
Langelund.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S. — SU. 35016

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg1: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Svend Hansen, Jenagade 1, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Svend Hansen og Emil Hansen
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratør

Svagføreturen
Den 9. august blev en dag med solskin i
mere end en forstand.
Efter den lange tid med kedeligt vejr, hvor
vi med henblik på vor sejltur med medlem
mer af svagføreforeningen skeptisk havde kig
get i vejret, oprandt dagen med solskin og
hojt vejr.
Gæsterne — ca. 65 ialt — mødte med stor
forventning, og en snes fartøjsejere havde stil
let deres både til rådighed for turen.
Vi startede kl. 15 med »Tumleren« som
førerbåd, og turen gik til Charlottenlund,
hvor vi passerede tæt forbi svagførerforeningens areal med badestrand og badehus. Her
var samlet en stor flok af foreningens med
lemmer, der vinkede og hilste fra stranden.
Herfra gik turen hjemover med et smut ind
langs Langelinie ned til Kvæsthusbroen, for
bi B' S. W ud gennem Svenskehullet og til
bage til Sundby Sejl-Forening.
I klubhuset var dækket et festligt bord, og
gæsterne blev trakteret med varme pølser og
opulent smørrebrød med en pilsner til.
Senere blev der serveret kaffe med brød
og likør til samt cigarer.
Der var musik og forskellig underholdning,
og stemningen var hoj da festen sluttede med
is og madeira..
Det var en dag, vi alle sent vil glemme.
Vi oplevede den glæde, det er, at gøre en
lille indsats for en flok mennesker, der af
en eller anden grund er handicap'et i det
daglige liv. Vi var med til at gøre denne efter
middag til en oplevelse for disse mennesker
— for de fleste af dem noget, de aldrig før
har været med til.
Jeg vil gerne her rette en varm tak til far
tøjsejerne, fordi de straks stillede sig til rå
dighed, til Pløk og hans personale for den
store indsats, der blev gjort, og endelig en
tak til vore leverandører, der gjorde det mu
ligt at beværte vore gæster så godt.
Vi håber, at alle, der hjalp os, vil melde
sig igen til næste år.
W. Tanggaard Rasmussen.
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August og september: Hver fredag kl. <!
19.00—20.30 i klubhuset.
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Husk postgiroen: 56516.
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Restauratørens
lejekontrakt

Som lovet tidligere aftrykker vi her den mel
lem restauratør Kjeldsen og Sundby Sejl-For
Min hjerteligste tak for udvist opmærksom ening oprettede kontrakt vedrørende vort nye
hed på min 60 års fødselsdag til S.S.F.s be klubhus.
styrelse og alle de medlemmer, der med lyk
Aftryk af kontrakten.
ønskning gjorde dagen festlig.
Som det blev foreslået — og godkendt —
En særlig tak til Gerda og Pløk med per
sonale for det store arbejde med det ovenud på forårsgeneralforsamlingen, fremgår det af
kontraktens § 3, at kontrakten kun er gæl
festlige bord og den velsmagende mad.
Tolderen dende i eet år. Man ønskede på generalfor
samlingen, at Pløk fik et »prøveår«. Derfor
er kontrakten udfærdiget således, at den ud
Efter den foreløbige afslutning af byggeriet løber uden varsel den 31. maj 1959.
I øvrigt kan lejemålet opsiges med 3 må
har byggeudvalg og bestyrelse taget sig en
neders
varsel til ophør 1. januar eller 1. april
velfortjent ferie. Det var efterhånden blevet
1959.
sådan, at vi drømte om byggeri om natten.
Ifølge § 5 er restauratøren forpligtet til at
Nu er ferien vel overstået, og vi går atter
kontrollere, at servering kun finder sted til
igang med det daglige arbejde.
foreningens medlemmer og disses gæster samt
Af arbejder, der står først på listen, kan til medlemmer af andre sejlklubber.
nævnes indhegning af arealet ved det nye
Hertil er at bemærke, at restauratøren skal
klubhus samt færdiggørelse af vejen.
følge de af bestyrelsen givne retningslinier
Af andre arbejder kan nævnes rotteudryd og direktiver om, i hvilket omfang, der må
delsen, dræning af graven med midtersporet serveres til andre end klubbens medlemmer.
samt nedrivning af køkken og gård ved det Dette vil altså sige, at såfremt et medlem har
gamle klubhus. Endvidere vil der blive støbt medtaget gæster, som ikke opfører sig søm
en gård til skraldespandene.
meligt, kan disse gæster af bestyrelsen ud
Endelig skal skurene fra w. c.'erne på vises af klubhuset.
Det lejede må ikke benyttes til andre for
søndre plads og hen til den lille låge flyttes
til andet sted på pladsen. Ejerne af de skure, mål end anført.
der er forsynet med medlemsnummer, vil få
Ifølge § 8 har medlemmerne — selvfølge
nærmere meddelelse om flytningen. De skure, lig — ret til at opholde sig i lokalerne uden
der ikke er forsynet med nummer, vil blive købetvang.
fjernet og tilintetgjort.
§ 10 siger, at restauratøren ikke må fore
Endelig skal joller og pramme fjernes fra tage ændringer i klubhuset eller af inventaret
arealet ved vejen. Der vil snarest blive ud uden forudgående skriftlig tilladelse fra be
lagt et areal til ny jolleplads.
styrelsen.
Restauratøren skal holde samtlige lokaler
W. T. R.
forsvarligt opvarmet samt renholde disse.
Bestyrelsen.
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H Da jeg har opsagt mit medlemsskab i |-

Mellem Sundby Sejl-Forening som udlejer
^ Sundby Sejl-Forening pr. 1. september |og medundertegnede restauratør Egon Kjeld
® i år, fratræder jeg selvsagt samme dato ® sen, boende Finlandsgade 29, som lejer, ind
^ som redaktør.
^ gås herved følgende kontrakt vedrørende leje
&
Langelund. ® mål og benyttelse af foreningens klubhus,
Amager Strandvej.
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Såfremt de udlejede lokaler ikke måtte stå
færdige til anvendelse den 1. juni d. å., skal
restauratøren ikke i den anledning kunne gø
re noget erstatningskrav gældende overfor
foreningen, men der skal i så fald finde en
dekort sted af lejen, svarende til den tid, hvor
Restauratøren er overfor myndighederne indflytningn udsættes.
ansvarlig for, at restaurationsvirksomheden
drives på lovlig måde, og har ansvaret for,
Hav
at der er ro og orden i restaurationslokalerne.
Restauratøren skal hver måned overfor be
styrelsen forevise kvittering for erlagt spiritus
afgift.
ildslukkeren

Lejemålet omfatter som vist på vedhæftede
De priser, som restauratøren måtte fast
tegning af klubhuset: serveringslokale til den sætte for sine varer, skal af restauratøren i
daglige drift, køkkenlokale med tilhørende forvejen forelægges for foreningens bestyrel
lagerrum og udenomsplads, opholdsrum for se og godkendes af denne.
restauratør samt sal med tilhørende vestibule
og toiletter.
7.
2.

Det i restaurationslokalerne værende in
ventar og service tilhører foreningen og stil
les til disposition for restauratøren. Som til
læg til denne kontrakt udarbejdes en af beg
ge parter underskrevet fortegnelse over inven
tar og service. Denne fortegnelse revideres
ved en opgørelse, der foretages i januar må
ned, samt ved lejemålets ophør. Restauratøren
8.
er ansvarlig for, at inventaret og servicet iil
Foreningen har ret til med rimeligt varsel
enhver tid forefindes, og således at enhver
at benytte de udlejede lokaler til forennigsskade bæres af resauratøren.
møder, generalforsamlinger og andre sammen
3.
komster.
Lejemålet tager sin begyndelse den 1. juni
For denne benyttelse kan restauratøren ik
1958 og ophører uden varsel den 31. maj ke kræve nogen godtgørelse.
1959.
Foreningens medlemmer skal endvidere ha
Lejemålet kan iøvrigt til enhver tid opsiges ve ret til at opholde sig i restaurationens lo
af begge parter med 3 måneders varsel til op kaler uden købetvang.
hør 1. januar eller 1. april 1959.

4
Den årlige leje er under forudsætning af
huslejenævnets godkendelse fastsat til 5.000,—
kroner.
Lejen erlægges således:
Ved kontraktens underskrift betales kroner
1.666,66 f. t. 1. juni 1958 til 1. oktober 1958,
og derefter betales 1. september 1958, 1. de
cember 1958 og 1. marts 1959 kroner 1.250,— .
For opfyldelse af sine forpligtelser ifølge
kontrakten stiller restauratøren ved indflyt
ningen et depositum på 10.000 kroner, der
indsættes på sparekassebog og forrentes med
almindelig sparekasserente, eller restauratøren
tegner en kautionsforsikring på samme beløb.
Det stillede depositum kommer til udbetaling
ved lejemålets ophør, dog først efter at restau
ratøren har forevist fornøden dokumentation
for, at skyldig omsætningsafgift er betalt.
Restauratøren er ikke berettiget til at und
lade at betale lejebeløbet på forfaldsdagen
eller gøre fradrag i dette på grund af mod
krav mod Sundby Sejl-Forening.
5.
De lejede lokaler skal benyttes til restaura
tionsvirksomhed, der skal holdes i forsvarlig
drift hele året, hvis anden aftale med besty
relsen ikke træffes.
Servering må kun finde sted for forenin
gens medlemmer og disses gæster samt til
medlemmer af andre sejlklubber mod gyldig
legitimation.
Restauratøren er pligtig til at følge de til
enhver tid af bestyrelsen givne retningslinier
og direktiver om i hvilket omfang servering
må finde sted til andre end klubbens med
lemmer.
Det lejede må ikke benyttes til andet for
mål end anført.

HANDY-

ved hånden

9.
Vedligeholdelse af det lejede påhviler
Sundby Sejl-Forening. Enhver skade skal
straks anmeldes til bestyrelsen.
Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring ved
rørende klubhuset og det deri værende inven
tar og service betales af foreningen.
Restauratøren må selv sørge for tegning og
incl. holder
betaling af egne forsikringer for restaurationspersonale og egne effekter.
Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i

2850

funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
10.
bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
Restauratøren må ikke foretage ændringer
etc.
i klubhuset eller af inventaret uden forudgå
En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
ende skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.
Det påhviler restauratøren at holde samtlige
anviser nærmeste forhandler.
lokaler forsvarligt opvarmede. Udgifterne
hertil samt til belysning og kraft i klubhuset
afholdes af restauratøren.
Restauratøren er iøvrigt forpligtet til at
renholde samtlige lokaler, og enhver påtale
desangående fra bestyrelsens side skal straks
P R Æ C I S I O N S - U R E T
efterkommes.
Den rigtige tid til den rigtige pris.

Cjktina

12.

Restauratøren er forpligtet til udenfor de
almindelige åbningstider at holde lokalerne
forsvarligt aflåsede.
Restauratøren må ikke holde husdyr, og
der skal i restaurationens lokaler opslås skilt
om, at hunde ikke må medbringes eller ind
lades.
13.
Misligholdelse af nærværende kontrakt gi
ver ret til at hæve lejemålet uden varsel og
kræve erstatning for det eventuelle tab, der
måtte opstå ved at lejemålet bringes til op
hør i utide.
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K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

SSF

SIDE 4

A

NR. 8 - 9

DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LIN GE R I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

Imcdc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Køjesække
fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . også til damer 4Jr5U

11*50

Yacht Club huer ..
fra
14,50
USA huer og strik-huer

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
11,50 Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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betyder Intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

GIK DER EN RUDE?

til

den

billigste

pris

SU. 866

RYKKERI

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

TLF. AMAGER

ASSURANCE

Ø B R O 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 28.—8.—1958. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

GRØN&WTTZKE
Assurance

Kongvnr Nytorv 6

B. NIELSEN
TINGVAULA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

Mwm

Udgiver: Sundby Sejl«Korening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Ørcsundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.

København K.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.

OKTOBER 1958

ORDINÆR HALVÅRLIG

GENERALFORSAMLING
afholdes

tirsdag den 28. oktober 1058 kl. 10.30
I KLUBHUSET

D A G S O R D E N :
Pkf. 1.

Valg af dirigent.

Pkt. 2.

Protokol og beretning.

Pkt. 3.

Lovændringsforslag.

Pkt. 4.

Andre forslag.

Pkt. 5.

Evt. byggeregnskab.

Pkt. 6.

Valg.

Pkt. 7.

Eventuelt.

Følgende er på valg:
Formanden, W. Tanggaard Rasmussen.
Kapsejladschefen, Alf Andersen (modtager ikke genvalg).
Juniorlederen, Jørgen Hillers.
1 repræsentant, Magnus Madsen.
Desuden skal vælges:
1 redaktør.
2 suppleanter til bestyrelsen (J. Boesen modtager ikke genvalg).
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være
formanden i hænge senest 13. oktober 1958.
Bestyrelsen.
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SUNDBY SEJL-FORENING
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Amager Strandvej, S. — SU. 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Svend Hansen, Jenagade 1, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: V. Lindemann, Slgurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Svend Hansen og Emil Hansen
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratør

Angående

Midsommeraften
Hr. Redaktør
LANGELUND
I din sidste forsideartikel, som du kalder
»Midsommeraften«, langer du ud efter med
lemmerne i almindelighed og bestyrelsen i
særdeleshed fordi der ikke blev samling i og
ved klubhuset Set. Hans-aften.
Hvad langer du ud efter — i det hele taget?
Og kan du tillade dig at lange ud efter
nogen?
Hvis du mener dig kaldet til at lange ud
efter nogen, da kan det kun blive efter de
228 medlemmer der i april måned ved af
stemningen om restauratørforholdet, gav
Pløk deres stemme
Vi andre 164 medlemmer, der stemte imod,
vil gerne være fri for at blive langet ud efter
af dig.
Er det ikke det sande ord, at det er Pløks
sag, du taler i din artikel? Det fremgår ikke
meget, at det er forretningens tarv, der har
ligget dig på sinde.
Med grundlag i det forekommende føler
jeg trang til at give min mening til kende, og
den kommer her.
Du har lige fra nytår i medlemsbladet gi
vet din private mening om klubhus og re
stauratør til kende og derved bidraget til
propaganda for Pløk som restauratør. Jeg
skal blot henvise til dit »Nytårsønske« i
blad nr. 1 om, at »Pløk og klubhus stadig
må høre sammen« uagtet der først i blad nr. 2
er opslået ledig stilling som restauratør, og
i blad nr. 3 skriver du din lille artikel om
»Vil nissen flytte med«.
Ved disse eensidige indlæg har du drevet
illoyal journalistik, der udelukkende er møn
tet på bestyrelsen, netop fordi du i kraft af
din »stilling« som redaktør af bladet har

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v

k

*

assereren
træffes

i klubhuset i månederne september —
oktober

— november

— december

hver fredag kl. 19,00—20,30.
Telefon: SUNDBY 3580.

VA 533 x

Husk postgiroen: 56516.
SU 3580
AM 1819

haft lejlighed til at være forud vidende om,
hvad der ville komme Det er lavt gjort af
dig, og du kan tro, at det har harmet mig og
mange andre ældre medlemmer, at du ikke
har været objektiv i dine skriverier om foreningsanliggender.
Al propaganda gav til resultat, at vi var
164 medlemmer der ønskede en restauratør
i vort nye klubhus, og der var 228 medlem
mer der ønskede en værtshusholder. — Og
det fik vi.
Med skam må man se i øjnene, at de indre
forhold i det nye klubhus ikke er ændret
en døjt fra forholdene i det gamle. Det
gamle klubhus var et værtshus i ordets rin
geste betydning, og det nye klubhus blev et
værtshus oven i købet et dyrere værtshus.
Du kan tro, det er bittert for mange af os
ældre medlemmer, der har kæmpet med
»blod, sved og tårer« igennem 12—13 år for
at holde byggefondet oven vande, og for at
se et strålende resultat i form af et nyt og
smukt klubhus, at se, at den der skal styre
klubhuset ikke har vilje eller evne til at
gøre det.
Jeg føler det ofte sådan, når jeg går forbi
klubhuset, at det »ligesom rækker tunge af
mig«.
Jeg vil ellers ikke blande mig i klubhusets
indre drift, men når dets drift angår mig og
min pengepung, så giver jeg mit besyv med.
Kan du se rimeligheden i, at medlemmerne
skal belastes med drikkepengeafgift for at
indtage deres spise- eller drikkevarer i deres
eget klubhus, og kan du se rimeligheden i
det store personale, der til daglig sværmer
omkring dernede. Dette personale skal jo
have løn, og det må medlemmerne betale.
Det er en stor misforståelse, at forholdene
blev sådan.
Klubhusets drift var — og har altid været
— lagt an på, at restauratøren og hans kone
selv skulle sørge for den daglige drift på
hverdage uden ekstra udgift for medlem
merne i form af drikkepenge, men som det
er nu, er klubhuset blevet et værtshus som
alle andre værtshuse, og når man ellers ikke

Ved indbetaling opgiv medlems.nr.

går på værtshus, hvorfor skal du så »lange
ud efter os«, fordi vi medlemmer ikke kom
mer i huset..
Pløk fik ved sin ansættelse overladt en
fint udstyret forretning med en stor kunde
kreds, men ved sin egen optræden og sin
negative indstilling til problemerne har han
skuffet mig og mange andre, og derfor kom
mer vi der ikke.
Jeg synes, at den propaganda, der er ført
for Pløk, og den hetz, der er ført imod be
styrelsen, er meget usmagelig. Den stempler
den gruppe medlemmer, som med bistand af
Pløk satte den i scene.
Pløk har efter min mening ikke været en
fin vinder i den sag.
Tvært imod.
Du ved selv, hvem hetzerne er, og bl. a.
disse glimrede ved deres fraværelse Set. Hans
aften. De kommer nemlig kun, når der skal
være balade.

Dette indlæg havde jeg agtet at sende til
optagelse i bladet for september, men så
kom der i hast et medlemsblad ind ad døren
for august og september.
Et blad, hvori der stod slige ting.
Jeg er på en måde glad for, at formandens
artikel kom i bladet før min, for mit indlæg
udtaler kun min mening om tingene, medens
formandens artikel taler på bestyrelsens
vegne.
Som det fremgår af mit foranstående ind
læg og svar til redaktøren, er Langelunds
»Midsommeraften« altså også faldet andre
end mig for brystet, og jeg har også tilladt
mig at rubricere den som et bagholdsangreb
på bestyrelsen, — et propagandanummer for
Pløk.
Det var skade, at Langelund tabte ansigtet
og gik sin vej i vrede, for er der nogen, der
har tabt ansigt, så er det vel nok Langelund.
Mage til hans svada, som svar på formandens
indlæg, skal man lede længe efter.
Den sømmer sig absolut ikke en gentleman.
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Efter den kan man jo spørge sig selv og
Langelund, om sandheden er ilde hørt. Det
har den åbenbart været, ellers ville Lange
lund ikke have taget sådan på vej, men for
svaret sig i en ordentlig og urban tone.
Det med en ordentlig og urban tone kni
ber det altid med på foreningens general
forsamlinger. Det er som om, at en bestemt
gruppe medlemmer har eneret på at svine
bestyrelsen og dens arbejde til. Sådan har
det altid været, uanset hvem der har beklædt
bestyrelsesposterne. Men det er altid den
samme gruppe, der kommer frem med deres
grovheder.
Hvis det så var god og saglig kritik, denne
gruppe fremkom med, så var kritikken kær
kommen og kunne være vejledende og op
byggende, men det er den så langt fra. Man
har indtryk af, at fortalerne for denne
gruppe gør deres yderste for at »spille for
galeriet« med uhyrligheder og klovnerier.
Noget positivt har der aldrig været i deres
anbringender. Kun ballademageri.
Det er på tide, at medlemmernes øjne åb
nes for, hvilket stort og uegennyttigt arbejde
det er at være bestyrelsesmedlem i forenin
gen. Vore kammerater i bestyrelsen er ind
valgt til disse tillidsposter, fordi vi har ment,
at de kunne bestride posterne, og fordi de
har været villige til at ofre deres fritid, og
mange gange også deres arbejdstid, til fore
ningens vel. Gratis arbejde for dig og mig!
Et af jer medlemmer, der altid pukker på
bestyrelse og sviner deres omdømme til, er
du villig til at indtræde i bestyrelsen og tage
mod alle de uartigheder, som medlemmerne
ønsker at diske op med?

SSF
være foreningens ansigt, og han har ikke
vist evne og vilje til et godt samarbejde med
bestyrelsen til gavn og glæde for foreningen
og dens medlemmer. Tvært imod har han
vist sig bagstræverisk til skade for sig selv
og foreningens omdømme.
Dette afsnit har jeg begrundet i min om
tale af drikkepenge-afgiften, og jeg finder, at
Pløks fremgangsmåde har været det samme
som at »træde medlemmerne over tæerne«.
Det var ikke for at blive trådt over tæerne,
at vi gav ham vort nye klubhus. Vi havde
ventet noget andet og mere positivt af ham.
Alle vore forhåbninger om, at »når vi fik
et nyt klubhus, skulle det blive meget
bedre«, er bristet og trådt under fode, og
det står næppe til at rejse igen med Pløk ved
roret.
Grib jer i barmen, bestyrelse, og gør jer
fadæse god igen.
Men det haster. Der må ikke ødes mere.

SIDE 3

For at omtale begyndelsen, kan dette føres
tilbage til det tidspunkt, da spørgsmålet om
nyt klubhus blev forelagt medlemmerne. —
»Pløk« var dengang en af de ivrigste mod
standere af, at vi skulle have et nyt hus.
Da spørgsmålet om besættelse af restaura
tørstillingen blev aktuel og det derfor af
juridiske grunde blev nødvendigt at opsige
den gamle kontrakt, begyndte »Pløk« sine
misvisende oplysninger om kendsgerningerne.
Jeg tænker her på, at »Pløk« dengang fra sit
faste stade i det gamle klubhus fremviste et
brev, der gav ham 5 års uopsigelighed. Det
er rigtigt, at bestyrelsen — som også tid
ligere omtalt — for at hjælpe ham havde
givet ham et brev, dateret 18.—9. 1953, hvori
der stod at man af hensyn til hans spiritus
bevilling meddelte, at hans ansættelse fore
løbig skulle løbe i 5 år.
Selve lejekontrakten er imidlertid af en
langt senere dato, og heri stod der absolut
intet om 5 års uopsigelighed — men dette

Henri Madsen, medlem 108. glemte »Pløk« at fortælle medlemmerne.

•
Henri Madsens bebrejdelse til bestyrelsen
i anledning af ansættelsen af restauratøren
tager vi til os. Den har vi måske fortjent.
Ingen er mere kede af sagens udvikling
end vi.

Jeg indrømmer at bestyrelsen fejlede i
spørgsmålet om restauratørstillingen.
Vi skulle have benyttet os af bestyrelsens
lovmæssige ret og ansat en restauratør, der
ville have været en bedre mand for SUNDBY
SEJL-FORENING, og vort nye klubhus vær
Tror du, at du kan vinde de fleste med
dig. Men vi regnede dengang med, at rund
lemmers tillid og stemme, så du kan repræ
spørget ville skabe ro om spørgsmålet.
sentere foreningen indad- og udadtil?
Jeg tror dog, at det har været godt for
Jeg tror det ikke. Du vil uværgeligt falde
noget, at »Pløk« kom med over i vort nye
igennem og blive nødsaget til at give op.
hus.
Tænk på det, næste gang du står på taler
Mange medlemmer har herved endelig fået
stolen og kværulerer.
øjnene op for, hvad det er, der egentlig fore
Det er desværre for sjældent, at der fra
går dernede i vort dejlige hus.
medlemmernes side rettes en tak til besty
Mange er de ærgrelser, »Pløk« har skaf
relsesmedlemmerne for deres arbejde. Ingen
fet os i vort arbejde. Den manglende vilje
er fuldkomne eller ufejlbarlige, det er vores
fra en mand, der sidder midt i foreningen
b styrelse heller ikke, og det har de tidligere
hele dagen, og som — skulle man da tro —
bestyrelser heller ikke været. Gudskelov.
burde være interesseret i, at forholdene blev
Et har dog været deres fælles mål at styre
så gode som muligt for os alle, og dermed
efter, nemlig at skabe de bedste og billigste
for hans forretning.
og hyggeligste forhold for os alle. Også for
Det samarbejde mellem restauratør og be
kværulanterne.
styrelse, som jeg tidligere har efterlyst, er
Jeg har ikke altid haft kun ros til besty
forblevet negativt, ja har så galt udartet sig
relsen men også ris. Og her er mere ris.
til direkte modarbejde.
Jeg vil her åbent bebrejde jer, at I ikke
Bestyrelsen var efter den ekstraordinære
stod enigt sammen og fulgte lovene, da der generalforsamling positivt indstillet på sam
skulle ansættes restauratør til vort nye arbejde og forventede ligeledes den samme
klubhus.
indstilling fra »Pløk«s side, men vi blev gang
I lod jer lede af usaglighed og barmhjertig på gang udsat for skuffelser.
hed, da I antog Pløk, uagtet I vidste, hvordan
Derfor må det nu være på sin plads at
Pløk var som medarbejder i det gamle skur. give medlemmerne kendskab til forskellige
Pløk har efter min mening ikke kendt sin kendsgerninger, som hidtil for roens skyld
besøgelsestid og ikke vist sig værdig til at er blevet fortiet.

I tiden efter, at stillingen var opslået ledig,
benyttede »Pløk« enhver lejlighed til at for
kynde, at han ikke ønskede at søge stillin
gen, og først efter, at der i slutningen af
januar 1958 var udtaget stævning imod ham
i anledning af, at han nægtede at anerkende
opsigelsen, kom hans ansøgning.
I det nye klubhus blev det ikke bedre.
Kun en negativ indstilling har vi mødt.
Komfuret var for lille. — Køleskabet —
som »Pløk« selv havde godkendt — var
selvfølgelig også for lille, til trods for, at
det, da det kom, var betydelig større end
det af ham selv godkendte.
Sådan begyndte det — og sådan har det
været siden. Jeg forstår i grunden ikke, at
»Pløk« vil fortsætte dernede, når alt er så
elendigt.
Henri Madsen har ret i, at forholdene ikke
bliver bedre, så længe »Pløk« sidder dernede.
Jeg kan til medlemmernes orientering give
blot eet lille eksempel på, hvorledes »Pløk«s
propaganda mod bestyrelsen fortsat føres:
Som følge af slagsmål i klubhuset tilskrev
bestyrelsen et medlem og opfordrede ham
til at udmelde sig, da han i modsat fald ville
blive ekskluderet. En kopi af denne skrivelse
blev tilsendt »Pløk« til underretning, idet
man samtidig påtalte hans kontraktlige pligt
til at opretholde ro og orden i lokalerne.
Denne brevkopi har »Pløk« benyttet til
at udsprede det rygte, at bestyrelsen skulle
have anmodet ham (»Pløk«) om at udmelde
sig, da han i modsat fald ville blive eksklu
deret. Han har forevist skrivelsens indhold
for medlemmerne uden at vise dem, til hvem
skrivelsen var stilet.
Og således bliver alle dispositioner og
henstillinger fra bestyrelsens side enten for
drejet eller saboteret.
Sine kontraktlige forpligtelser — af hvil
ken art de end er — tilsidesætter han gang
på gang, således at man fra bestyrelsens side
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må påtale disse overtrædelser på trods af,
at kontrakten tydeligt siger, hvilke rettighe
der og pligter han har.
Det har været bestyrelsens mening, at vi
på efterårsgeneralforsamlingen ville høre
medlemmernes mening om restauratørspørgs
målet, men jeg er efterhånden blevet af den
formening, at vi denne gang skal rette os
efter lovenes § 12 og tage sagen i vor egen
hånd. Derved tror jeg, vi tjener SUNDBY
SEJL-FORENING bedst.
W. Tanggaard Rasmussen.

FREYTAQ SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

Fra bestyrelsen
Under de kraftige regnskyl i slutningen af
august konstaterede vi alle med glæde, at
den foretagne dræning af sporarealet på
søndre plads har været en succes.

Som medlemmerne vil se, er man nu igang
med opsætning af vort nye hegn ved klub
huset. Man vil snarest og i hvert fald inden
vinteren også have vejen færdig.

3 9 4 3

Nu kommer de mørke aftener, og vi erin
drer i den anledning om, at fartøjerne skal
føre de foreskrevne lanterner.

Sejlerskolen
Vinterens kursus begynder med navigationskursus onsdag den 1. oktober kl. 19 prc.
på Sundparkskolen i Wittenberggade.
Kursusleder: Hr. navigationslærer Vang
Pedersen.

HUSK at efterse dine fortøjninger nu, hvor
årstiden kan bringe forandringer i vejret fra
den ene dag til den anden Vi erindrer om,
at enhver fartøjsejer kan blive draget til an
svar for de skader, hans fartøj forvolder på
broer samt på andre fartøjer.

•
Tovværkskursus begynder mandag den 6.
Klager over uregelmæssigheder i forsen
oktober kl. 19 prc., ligeledes på Sundpark delse af medlemsbladet rettes til medlemmets
skolen, Wittenberggade.
distriktspostkontor.
Kursusleder: Hr. rigger E. Hansen.

•
Som det fremgår af pkt. 5 på generalfor
samlingens dagsorden vil byggeudvalget for
søge at få byggeregnskabet færdigt til fore
læggelse på generalforsamlingen. Dette punkt
vil dog kun blive aktuelt såfremt det lykkes
Vilh. Lindemann. os inden den tid at få de endelige opgørel
ser fra håndværkerne.

Opmærksomheden henledes på, at sejler
skolens elever, der ønsker certifikat, skal
have aflagt og bestået prøve både i naviga
tion og tovværksarbejde.

*
*
Den praktiske sejladsprøve afholdes i år
lørdag den 27. september.

K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564
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I anledning af
redaktørens
afgang
På forsiden af det sidst udkomne nummer
af SSF ser jeg med beklagelse, at formanden
i et indlæg ikke mindre end 3 gange beskyl
der redaktøren for at falde bestyrelsen i
ryggen med sine artikler og endvidere i
samme indlæg for at anse det for sin opgave
at modarbejde den lovligt valgte bestyrelse.
Uden at ville gå i enkeltheder tror jeg, at
jeg hc*r flertallet af medlemmerne med mig,
når jeg vil vove at påstå, at vi aldrig vil
kunne få en bedre redaktør af vort med
lemsblad. Det må være enhver redaktørs
ret og pligt at skrive sin mening i bladet,
og jeg synes ikke, der er holdepunkt for de
af formanden fremsatte beskyldninger. Det
er meget beklageligt, at formanden gennem
sit indlæg har fremprovokeret en udmeldelse
af foreningen fra redaktøren, som — stadig
efter min nening — har skabt et læseværdigt
blad
Formanden nævner i sit indlæg at han
troede, at luften var blevet renset efter den
ekstraordinære generalforsamling, men han
glemmer i den forbindelse, at bestyrelsen
faktisk fremtvang et tillidsvotum udeluk
kende på grund af tidspunktet (indvielsen af
klubhuset med modtagelse af officielle
gæster fra myndighederne og de øvrige sejl
klubber).
Ingen, der kender undertegnede, vil med
rette kunne påstå, at jeg er bon-kammerat
med restauratøren, hvorfor jeg ikke tager i
betænkning at sætte formandens påstand om,
at restauratøren Skt. Hans-aften ikke skulle
have sat 3 tjenere på for medlemmernes
skyld, under debat. For hvis skyld skulle
det ellers have været? Tænk hvis medlem
merne trods bestyrelsens manglende initia
tiv ville have fejret midsommeraften i klub
huset og der så havde været for lidt betje
ning. Så skulle restauratøren nok have fået
at høre! Det er kun beklageligt, at heller
ikke medlemmerne, således som Langelund
også siger, viste noget initiativ .
Jeg tror, at de fleste af os kan se, at der
er noget galt med vor forening i øjeblikket.
Den er gået fuldstændig i stå på alle om
råder. Det gælder bl. a. det sportslige og
det kammeratlige. Med hensyn til det sports
lige — det er forfærdeligt at se, at vi som
en af Københavns største sejlklubber kun
deltager med 2—3 både ved de store sejlsportsarrangementer i København. Dette til
skriver jeg manglende initiativ fra kapsej
ladsudvalgets side. Det burde agitere mel
lem sejlerne for aktiv deltagelse. Det er jo
også en ynk at se deltagelsen i vore egne
kapsejladser
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For at skabe et bedre kammeratskab bør
bestyrelsen gennemføre sammenkomster i
vort nye klubhus, og i sejlsæsonen er det
jo meget nærliggende at gøre præmieudde
lingen med tilhørende kritik for aftenkapsej
ladserne mere festlige, således at også ikkedeltagere blev interesseret i at overvære disse
og derigennem muligvis selv fik »blod på
tanden«. Det er nu på tide, at vi får ro i vort
klubliv, således at vi kan få foreningen op
af den bølgedal, hvori den nu befinder sig.
Det tjener ikke til foreningens gavn, at med
lemsbladet, der jo også tilgår udenforstående,
til stadighed skal være udtryk for de idelige
splittelser inden for foreningen.
Til slut vil jeg anbefale, at medlemmerne
slutter op om en henstilling til Th. Langelund
om at trække sin udmeldelse af foreningen
tilbage, og om atter at indtræde på sin post
som redaktør, således at vi stadig kan få et
medlemsblad ind ad døren, som vi glæder
os til at læse.

i
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Jeg havde ellers bestemt mig til ikke at
komme med kommentarer til Øberg's ind
læg, som jeg betragter som det, det er, nem
lig et tegn på et sørgeligt ukendskab til for
holdene i vor forening.
Alligevel vil jeg fremkomme med et par
bemærkninger.
Langelund's afgang var jo af ham selv be
budet i forrige nummer af bladet ligesom han
overfor bestyrelsen og andre har meddelt,
at han denne gang definitivt ønskede at
fratræde som redaktør.

Langelund's evner har jeg ikke bestridt.
Han havde mange hyggelige artikler. Men
jeg mener ikke, bladet bør anvendes til en
ensidig propaganda for en enkelt person,
især ikke, når man som Langelund har været
fuldtud informeret om bestyrelsens indstil
ling. »Nisseartiklen« i sin tid må da i hvert
Gosta Øberg.
fald betragtes som et fint stykke propaganda
Medlem nr. 30, arbejde imod højnelsen af klublivet i SSF i
forbindelse med opførelsen af vort nye hus.

Langelund er gang på gang blevet gjort
opmærksom på det uheldige i hans »private«
meninger i bladet, og han har godt kunnet
se det skæve ved sine skriverier. Ikke desto
mindre har han så godt som hver gang alli
gevel sat en artikel i, som kun har kunnet
skade det ellers gode forhold i vor forening.
Øberg angriber også kapsejladschefen for
manglende initiativ. Hvorfor denne utilfreds
hed, når du samtidig opfordrer kapsejlads
chefen til at fortsætte.
Er kapsejlerne da efter din mening rene
pattebørn, der skal tages ved hånden til
hver sejlads. Før i tiden har man da altid
selv kunnet finde ud af at tegne sig på en
liste til de forskellige sejladser — og du fin
der da også stadig ud af det.
Det kan da ikke være din mening, at kap
sejladschefen skal rende rundt i havnen og
tigge medlemmerne om at deltage.
Øberg's elskværdige bemærkning om vort
tillidsvotum på den ekstraordinære general
forsamling skal jeg for Øberg's egen skyld
undlade at kommentere.
W. Tanggaard Rasmussen.

I

Præmie-pilke tur
s t a n d e r n e d h a l i n g og a f r i g g e r g i l d e
Lørdag den 18. oktober arrangerer foreningen en pilketur med påfølgende stan
dernedhaling og afriggergilde i vort nye klubhus.
Pilketuren starter kl. 14, og kl. 17 haler vi vor stander ned for sæsonen 1958.
Kl. 18 holder vi afriggergilde, hvor der
kr. 10,00 incl. 1 snaps og 1 øl samt kaffe.

serveres

kogt

torsk

for

en

pris

af

Da det er første gang, vi har fornøjelsen at arrangere en sammenkomst for
medlemmerne i vort nye klubhus, og da foreningen i år har bestået i 35 år, for
venter bestyrelsen fuld tilslutning.
I løbet af aftenen vil der blive uddelt præmier til vinderne i pilkekonkurrencerne.
Der vil som følge af pladsforholdene kun kunne tilmeldes et begrænset antal
deltagere i spisningen. Medlemmerne anmodes derfor om snarest at tegne sig på
listen hos restauratøren.
Samme sted finder indtegning til pilketuren sted.
Tegningsfristen for såvel pilketuren som spisningen slutter den 15. oktober, eller
for spisningens vedkommende, når listen er fuldt tegnet.
Tegning til spisning er bindende.
Velkommen den 18. oktober, — og der er bal bagefter.
Bestyrelsen.

SSF
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Nye medlemmer

Bøgelund - Jensen's
storstilede gave
til dansk sejlsport
Fra Kongelig Dansk Yachtklub har vi
modtaget følgende meddelelse:

B. Gennemgående præmie for deltagelse
i landstævnet og K.D.Y.s provinskap

»Kgl. Dansk Yachtklubs bestyrelse har
haft den glæde fra klubbens formand, direk
tør Sv. Bøgelund-Jensen at modtage med

sejlads. Udsættes for den kølbyggede
klasse- eller eentypebåd, hvoraf der er
anmeldt det største antal.

i SmuM# Sefipuxnuttj.

Aktive:

Viggo Stefen Jensen, Vintergækvej 14, st.
Uden båd.
Einstein Christiansen, Ungarnsgade 21.
Uden båd.
Carlo Jensen, Finlandsgade 19.
Motorjolle Sis.
E. E. Borregaard, Drogdensgade 5.
Motorbåd Jarl II.
Henning Erik Olsen, Saltholmsvej 1.
Motorbåd Diana.
Bjarne Hansen, Melstedvej 1. Kjl. Anni.

delelse om, at han i anledning af sin bebu

Kurt Carlsen, Nørupvej 8. Uden båd.
Chr. Larsen Strausvej 15. Kt. Maggi.

dede afgang som formand for K.D.Y. og

C. Gennemgående præmie for »Deltagel

dermed for Dansk Sejlunion i december d.å.

sen i samtlige fælleskapsejladser« af

på sin 60-års fødselsdag den 8. ds. vil insti

holdt af K.D.Y. og de øvrige klubber

tuere en fond, som skal bære navnet: »Bøge

i Københavns-området. Udsættes for

lund-Jensens Fond for dansk Sejlsport« med
en kontant indbetalt kapital på kr. 100.000.-.

klasse- eller eentypebåd under forud

Fondens midler skal administreres af en

sætning af mindst 5 anmeldte både i

bestyrelse bestående af den til enhver tid

den

sidst

anerkendte

kølbyggede

hver af sejladserne.

siddende formand i K.D.Y., næstformanden
og

bestyrelsens

tilsynsførende

ved

regn

skabet.

Else Jensen, Gullandsgade 33.
Motorbåd Marion.
Axel Siert, Nyrnberggade 18. Kt. Leif.
Juniorer:

Erik Lindemann, Knivholtvej 3.
Winnie Sørensen, Bachersvej 88.

D. Som for C. men med udsættelse for
deltagelse i samtlige dage under Øre-

Det er direktør Bøgelund-Jensens ønske,

Axel Gundorph, Englandsvej 12 C.
Uden båd.

Birthe Jørgensen, Milanovej 10 B.
Kate Pedersen, Korsikavej 2.

sundsugen.

Ifølge lovenes § 3: Nyt medlems ansøg
ning om optagelse aftrykkes i først udkomne
i forvejen er beregnet således, at renter og taknemmelighed modtaget tilsagnet om denne nummer af SSF. Protest skal skriftligt til
kapital er opbrugt på 20 år, og dette beløb storslåede gave, som vi føler vil blive af stilles bestyrelsen senest 14 dage efter of
ønsker han anvendt med en trediedel til største betydning ikke alene for K.D.Y., fentliggørelsen.
hver af 3 hovedopgaver:
men også for hele landets sejlsport, som det
at der hvert år skal benyttes et beløb, som

K.D.Y.s bestyrelse har med stor glæde og

jo i så høj grad er klubbens opgave at ar
1) Tilskud til Materiel for K.D.Y .S Junior bejde for.
afdeling.
Direktør Bøgelund-Jensen har givet ret
ningslinier for sine nærmere ønsker med
2) Tilskud til Materiel for Juniorafdelingerne
hensyn til fondens arbejde og den fundats,
i de øvrige under Dansk Sejlunions
som skal udarbejdes, og har også herigen
stående klubber.
nem vist sit ønske om, at hans gave må blive
en spore for de danske sejlere til sejlspor
3) Udsættelse af 4 årlige ærespræmier, der tens trivsel og fremgang.«
igennem deres æstetiske værdi (helst form
givne af tidens bedste kunstnere) og deres
sølvvægt — snarere end størrelse — vil
være et incitament for Kapsejlerne:
A. I den Jolleklasse, der efter Fondens
bestyrelses

opfattelse

for

tiden

er

mest i »vinden« og fortjener en op
muntring der vil aktivisere den yder
ligere, udsættes den ene som gennem
gående præmie i Øresundsugen.

Tak

Fra motorbådsklubben »SLUSEN« har vi
modtaget en hilsen med tak for den dejlige
grund til at takke direktør Bøgelund-Jensen
dag, klubbens medlemmer havde herude hos
for denne smukke gestus overfor dansk os søndag den 24. august.
sejlsport.
W. T. R.
Det var en fornøjelse at se, hvor mange
deltagere »SLUSEN« kunne samle til en
sådan fællestur, og det endda trods det sure
vejr fra morgenstunden.
Vi klubber under Dansk Sejlunion har

Vi siger også »SLUSEN« tak for besøget
— og på gensyn.
W. T. R.
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pValkyrie's togt 1957
(Fortsat.)
Torsdag den 1. august lidt over middag
fortsatte vi vor færd. Nu gik det ud af fjor
den, og nu, da vi vidste bestemt, hvorhen vi
skulle styre, fik vi god tid til at se rigtigt på
omgivelserne. Vejlefjord er en af vore smuk
keste. Mod syd havde vi Munkebjergs skov
klædte højder og mod nord det noget fladere,
men ikke mindre smukke Tirsbæk. Og ustand
selig vekslede omgivelserne, stadig nye male
riske vuer på begge bredder.
Vi holdt os i den nordlige side af fjorden,
passerede Rosenvold og drejede op efter
Bjørnsknude, og så var vi atter ude, hvor
der var vand under kølen, frisk vind af NV
og høj himmel og solskin. Snart efter passe
rede vi Askoved med kurs mod Møllegrunden og havde nu Endelave om SB. Der ville
vi ind, for derinde skulde der findes vildt
voksende kristtorntræer, og dem træffer man
ikke på hver dag. Så drejede vi rundt om
en grund, der bar det maleriske navn: Mølle
vingen, og så stod vi sydpå ret ned mod
havnen, som vi ankom til efter 4 timers sej
lads.
Den ikke særlig store, men solide havn er
bygget for enden af en 150 m lang dæmning,
der over det flade vand fører ind til byen.
Emil gik straks i land. Er man kok og hov
mester, har man altid ærinde i land, og i dag
var han ude efter fisk til næste dags middag,
og sandelig om ikke han støvede den eneste
mand op, der var i stand til at levere fisken
næste morgen. Det var det, sagde Emil, men
nu skulle han på jagt efter rabarber, for
skipperen havde fået lyst til rabarbergrød,
og skipperens ønske er kokkens lov.
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Nej, det er med at holde sig i ro nu og
lægge poten op mest muligt.

Emil gjorde kaffebordet klar til gæsterne.
Han dækkede nydeligt op med vort daglige
af G. ØSTERGAARD service, hentede kager og skar dem smukt ud,
kiggede på likørflasken med et kritisk blik og
bestemte, fiskede en del og solgte fangsten resolverede, at vædskestanden var lovlig lav.
undervejs, og vendte hjem til Endelave og
Men en sømand er som bekendt adrig råd
hjemmet, når frugten var faldet af træerne vild, og Emil er, som tidligere nævnt, gam
ude i haven. Fruen var ikke den, der mindst mel sømand. Rask snuppede han akvavit
nød dette frie og friske liv.
flasken og spædte likøren godt op. Så var der

At vi befandt os godt hos disse rare men tilstrækkeligt.
nesker fremgår af, at samtalen gik så livligt,
så det blev over midnat, før vi fik taget os
sammen til at bryde op, men endelig fik vi
da sagt tak og farvel og på gensyn næste*
aften ombord.
Det siges, at hvis en rejse skal være vel Hav
lykket, skal der ske et uheld undervejs, og
rejsen må så have været heldig, for næste
morgen skete det. Vi havde ligget uroligt om
natten, men længere inde i havnen var der
roligt, hvorfor vi fandt det rigtigt at forhale,
og herunder hoppede jeg ned i en jolle for
at holde fri, medens vi halede forbi den. Des
værre landede jeg på en åre, der lå i jollen,
åren ruiede, og så var den fod leveret. En
times tid senere var fod og ankel hævet vold
somt, og jeg havde meget ondt ved at be
væge mig, endskønt Emil straks havde lagt
en stram forbinding om foden. At han ved
den lejlighed forsøgte at jage en sikkerheds
nål gennem min Akillessene skal bemærkes
for at vise hans sadistiske sindelag. Vel er
det troligt, at fastgørelsen af bindet på denne
vis ville være solid, men jeg foretrak allige
vel at have hele nålen uden på foden.

(Fortsættes)

HANDY-

Farvel i skønne, vilde kristtorn. Det er sket
med den spadseretur ud til den anden ende
af øen for at se jer. Jeg må nøjes med synet
af det pænt klippede eksemplar, jeg så i en
have i går, men det var nu heller ikke ilde
Vi faldt da i snak med en flinker mand, med sin 4 tommer tykke stamme.
der havde bekendte i SSF og nogle gange
havde besøgt vor havn med sin kutter, og*
da vi nu sådan havde fælles bekendte, blev vi
som en selvfølge budt på aftenkaffe hos ham
og hans livige og ligeså elskværdige frue;
og vi tog naturligvis mod indbydelsen, men
først skulle vi nu finde ud af, hvor vi skulle
Bestyrelsen agter forsøgsvis at give tilla
købe rabarber.
delse til bygning af joller i det gamle klub
Rabarber er ikke noget man køber, sagde hus.
manden, det er noget mar har i haven.
Tilladelsen er forbeholdt de unge i fore
Jo, men vi havde altså ingen have ombord. ningen, og den vil blive givet på nærmere
Nej naturligvis, men stilkene stod altså i angivne vilkår.
Henning Nielsen og Børge Hansen har
hans have, og vi kunne få så mange, vi øn
påtaget sig at føre tilsyn med de unges
skede.
arbejde.
Så var det problem klaret.
Vi ønsker de unge mennesker held og
Det var en hyggelig aften, vi tilbragte hos
de venlige mennesker, og vi blev da efterhån lykke med arbejdet og siger de to medlem
den klare over, at det var et par, der lige mer tak for deres interesse for sagen.
Det er så dejligt, når man mærker lidt insom vi, kunne lide at tumle rundt på vandet.
Reglen var den, at de stod ud på togt med teiesse fra medlemmernes side og ser, at der
båden, når havens frugttræer stod i blomst, trods alt er nogen, der vil gøre et stykke
W. T. R.
sejlede hen, hvor skæbnen og vejrguderne arbejde.

Jollebyggeri

Ildslukkeren
ved hånden

2 #so
incl. holder
Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i
funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
etc.
En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
anviser nærmeste forhandler.

Gtøtma
P R Æ C I S I O N S - U R E T

Den rigtige tid til den rigtige pris.
Køb det hos

„ K L O K K E M A G E R E N "
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u
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DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LINGERI OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Imcdc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . _ _ også til damer 43r5U

11950

Yacht Club huer ..
fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,5«

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

W\AAAAAAAAAAAAA/V\AAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAA/V»AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAA<

SEJLSPORTSHUER

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

.XRYKKERI

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 29.—9.—1958. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
WNGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

'tGRØN»WTZKE
Assurance

Kong«ne Nytorv 6

Købsnharn K.

Udgiver: Sundby Sejl»Forening.
Ansvarshavende redaktør:
W. Tanggaard Rasmussen,
Suensonsgade 39.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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ORDINÆR HALVÅRLIG

GENERALFORSAMLING
afholdes

tirsdag den 28. oktober 1958 kl. 19.30

Pkt. 2.

Protokol og beretning.

Pkt. 3.

Lovændringsforslag.

Pkt. 4.

Andre forslag.

Pkt. 5.

Evt. byggeregnskab.

Pkt. 6.

Valg.

Pkt. 7.

Eventuelt.

§ 3 udgår og i stedet indsættes følgende
nye § 3:
»Foreningen kan optage som medlem en
hver hæderlig person fra det fyldte 10. år.
Medlemmerne deles i A-medlemmer, Bmedlemmer og juniorer.

Alle fartøjsejere eller medejere skal være
A-medlemmer.

D A G S O R D E N :
Valg af dirigent.

Da man mener, der blandt medlemmerne
er et ønske om optagelse af passive medlem
mer, foreslår bestyrelsen herved følgende lov
ændringer:

Juniorafdelingen optager medlemmer mel
lem 10 og 18 år. Dog kan medlemsskab i
juniorafdelingen bevares indtil det fyldte 20.
år.

I KLUBHUSET

Pkt. 1.

Forslag til
Generalforsamlingen

Følgende er på valg:
Formanden, W. Tanggaard Rasmussen.
Kapsejladschefen, Alf Andersen (modtager ikke genvalg).
Juniorlederen, Jørgen Hillers.
1 repræsentant, Magnus Madsen.
Desuden skal vælges:
1 redaktør.
2 suppleanter til bestyrelsen (J. Boesen modtager ikke genvalg).

Se de indkomne forslag Inde i bladet
Bestyrelsen.

Fartøjer, der ønskes optaget i foreningen,
skal forud synes og godkendes af havneud
valget. Udvalget må kun godkende et fartøj,
når dette er et lystfartøj i velholdt stand.
For at kunne optages som medlem skal an
søgeren underskrive et ansøgningsskema, som
derefter skal være aftrykt i først udkomne
nummer af foreningens blad. Protest mod op
tagelsen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen
senest 14 dage efter denne offentliggørelse.
Ved ansøgningsskemaets underskrift skal ind
skud deponeres. Fremkommer ingen protest,
betales indskud samt kontingent for hele
kvartalet. Personer, der er slettede eller eks
kluderede i andre sejlforeninger, kan ikke
optages i Sundby Sejl-Forening.
Ethvert nyt medlem får udleveret forenin
gens love, et emblem og en nøgle til både
pladsen.
Medlemmer af anerkendte sejlforeninger
kan mod medlemsklubbernes garanti få vin
terplads i Sundby Sejl-Forening for deres
fartøj. Afgiften fastsættes på generalforsam
lingen i marts. Pladslejen for ovennævnte er
beregnet for tiden 1. oktober—1. maj; efter
1. maj beregnes en daglig afgift, der fast
sættes af bestyrelsen.«
§ 4 udgår og i stedet indsættes følgende
nye § 4:
»A- og B-medlemmer samt juniorer beta-

SSF
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SUNDBY SEJL-FORENING
Y
l

Amager Strandvej, S. — SU. 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Svend Hansen, Jenagade 1, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S
Sejladschef: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Svend Hansen og Emil Hansen
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratør

\ IVassereren
træffes

PA 9770
AM 8719

November og december: Hver fredag <1

SU 5673
AM 3468 v

«'

VA 533x

7Z

SU 3580
AM 1819

*

IIK
7
7

kl. 19,00—20,30 i klubhuset.

!|
<>
<>

i!

Telefon: SUNDBY 3580.

!;

Husk postgiroen: 56516.

![

U
Ved indbetaling opgiv

medlems-nr.

S
I

ler et af generalforsamlingen nærmere fastsat
Herudover vælger generalforsamlingen 2
indskud.
revisorer samt 2 revisorsuppleanter og 2 sup
Ved overflytning fra en medlemsgruppe til pleanter til bestyrelsen.
Revisorerne vælges for 2 år, 1 ved hver
anden medlemsgruppe med større indskud
betales forskellen mellem de respektive ind marts-generalforsamling.
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
skud. Dette gælder også, såfremt medlemmet
For at være valgbar til tillidsposter skal
tidligere har været A-medlem.
vedkommende have været A-medlem i mindst
•
2 år.
Bestyrelsesmedlemmer, kasserer, redaktør
På grund af stigende arbejde inden for be
styrelsen foreslås denne udvidet med 1 re samt revisorer er kontingentfrie. Kassererens
præsentant. Der vil herefter kunne afses 2 vederlag fastsættes af generalforsamlingen i
repræsentanter til at varetage klubhusets in marts.

Undertegnede foreslår herved
Martin Andreasen
som redaktør af foreningens medlemsblad.
Den pågældende er villig til at modtage valg.
sign. Gunnar Østergaard.

Sammen med de valgte repræsentanter ned
teresser, der efter at vi har fået vort nye hus
sætter bestyrelsen et kapsejlads-, et skole, et
er steget betydeligt.
I den anledning foreslås følgende nye § 10 junior- samt et festudvalg.

•

•
Undertegnede stiller herved forslag til ge
neralforsamlingen om, at »medlemsbladet
S.S.F. nedskæres betydeligt både i det redak
tionelle stof og i udgivelsen«.
sign. Henri Madsen, 108.

I anledning af den nuværende kapsejlads
chefs tilbagetrækning foreslår jeg herved føl
Til medlem af disse udvalg kan foruden de gende:
i foreningens love:
»Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, valgte repræsentanter vælges medlemmer
I stedet for een kapsejladschef vælger gene
udenfor bestyrelsen.
der består af
ralforsamlingen et udvalg, bestående af føl
Disse udvalg er kun rådgivende.
gende 3 medlemmer: 1 leder og 2 medhjæl
1 formand,
pere, Einar Olsen, Otto Larsen og Henning
1 kapsejladschef,
•
Nielsen.
1 skolechef,
Bestyrelsen foreslår indskud for B-medlem1 juniorleder samt
Det var så min mening, at Einar Olsen
mer fastsat til kr. 25,00.
5 repræsentanter.
skulle fungere som leder, medens Otto Lar
sen og Henning Nielsen skulle vælges som
Konstitution af de 5 repræsentanter fore
•
medhjælpere.
tages af bestyrelsen.
Som følge af forslaget om udvidelse af be
Med hilsen
Arbejdet for de 5 repræsentanter fordeles
styrelsen foreslår denne herved
sign.
Sven Malm.
således:
Jørgen Hillers
1 sekretær,
som repræsentant til bestyrelsen.
2 havneudvalgsmedlemmer og
2 klubhusudvalgsmedlemmer.
*
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er
formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen foreslår herved
Børge Hansen
Generalforsamlingen vælger særskilt kasse som juniorleder.
reren og medlemsbladets redaktør. Kassereren
•
vælges i marts.
Bestyrelsen vælges for et år således:
i oktober
formanden,
kapsejladschefen,
juniorlederen,
2 repræsentanter;
i marts
skolechefen og
3 repræsentanter.

Undertegnede foreslår under punkt 6 valg
følgende som formand
medlem nr. 30
Gosta Øberg
som repræsentant
medlem nr. 126
Martin Jørgensen.
Medlem nr. 173
sign. S. A. Larsen.

Benzintanken

Omkring den 1. oktober bragte bestyrelsen
i erfaring, at restauratøren uden varsel og
uden at angive nogen grund havde indstillet
salget af benzin og petroleum.
Bestyrelsen kunne naturligvis ikke forsvare
denne handlemåde overfor medlemmerne, der
må have krav på at kunne købe brændstof
ved tankene, og foreningen har derfor fra den
1. oktober og indtil videre selv overtaget sal
get af benzin og petroleum.
Tanken passes som hidtil af Carl Hansen.
Bestyrelsen.

N R . 10 a

Restauratøren
opsagt
På bestyrelsesmødet den 25. september d. å.
vedtog bestyrelsen eenstemmigt at opsige kon
trakten med restauratør Kjeldsen.

SSF

Nye medlemmer ^
i SwM/Jby- Se^wewM-q.

Aktive:

Et samarbejde mellem »Pløk« og bestyrel
Køkkenchef Rasmus Schmidt, Amagerbro
sen er — som det også fremgik af forrige
gade 148, motorbåd O.III.
nummer af bladet — umuligt, og da kon
Skibstømrer
Chr. Jacobsen, Parmagade 40,
trakten på mange punkter ikke overholdes
motorbåd
Anette.
af restauratøren, har bestyrelsen af hensyn til
Stud. polyt. Ole Jacobi, Regensen, St. Kan
medlemmernes tarv ikke set anden udvej end
nikestræde 2, spidsgatter Kiwa.
at opsige kontrakten til ophør den 1. januar
Vinduespolermester
Frithjof Poulsen, Land
1959.
gildevej 7, motorbåd Irene.
Restauratør Kjeldsen har gennem sin sag
Sporvejsfunktionær Jens Vitkov, Tyrolsfører meddelt, at han ikke kan anerkende
gade 4, jolle Sprøjt.
opsigelsen, idet han påberåber sig at være
erhvervsbeskyttet.
Det har derfor været nødvendigt at udtage
stævning i henhold til lejelovens bestemmel
ser.
W. T.R.

Sejlerskolen
Kursus i navigation og tovværk finder sted
på Sundparkskolen, Wittenberggade, og så
vel juniorer som seniorer kan endnu tilmel
des.
Tovværkskursus afholdes hver mandag kl.
19-21,40.
Navigationskursus afholdes hver onsdag kl.
19—21,40.
NB. Deltagelse på ovennævnte kursus er
ikke betinget af at være elev på sejlerskolen.
Alle er velkomne.
Sejladschefen.

Det er en dårlig
fugl, der besudler
sin rede
Det må da være en selvfølge, at man ikke
henstiller cykler og knallerter op ad klub
huset.
Der er tidligere her i bladet gjort opmærk
som på dette, men øjensynlig uden held.
Synes du, det pynter med alle de knallerter
ved hovedindgangen?

Selvfølgelig vrider man ikke sit våde tøj
i klublokalerne. Men det er der da vel heller
ingen, der kan finde på. Man sætter sig da
heller ikke med vådt tøj i de polstrede møb
ler.

Juniorer:

Bent Knudsen, Ørevadsvej 15.
Henning Lorentzen, Skotlands Plads 5.
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redaktør uanset om der var opstået en kon
trovers mellem ham og bestyrelsen eller ej.
Bestyrelsen er altså ganske uden skyld i lians
afgang.
Så kommer kapsejladserne.
Jeg anser dig, Øberg, for en af vore ivrig
ste kapsejlere, og så synes jeg ikke, du kan
være bekendt ikke at vide, hvad der sker
udenfor banerne. Du skriver, at vi kun stil
ler med 2 å 3 både til de store kapsejladser.
Dette er ikke rigtigt. Såvidt jeg husker, har
vi i år været oppe imod en halv snes både,
og jeg vil gerne oplyse dig om, at for få år
siden var der til de store kapsejladser til
meldt op imod 260 fartøjer, medens tallet i
år var nede på 140, altså en omtrentlig halve
ring. For få år siden havde vi her i forenin
gen en lille halv snes folkebåde, lige så mange
joller, 6 å 7 drager, 4 5-metere plus NL-både
etc. Kan du med rette bebrejde kapsejlads
udvalget, at langt de fleste af disse både er
solgt, en stor del af NL-fartøjerne har fået
maskine. Tvinge medlemmerne til at sejle
kapsejlads kan vi jo desværre ikke. Men
prøv selv, der er ingen, som forbyder dig at
tage en tur rundt i havnen og agitere; det
har vi andre gjort så tit.

Ifølge lovenes § 3: Nyt medlems ansøg
ning om optagelse aftrykkes i først udkomne
nummer af SSF. Protest skal skriftligt til
stilles bestyrelsen senest 14 dage efter offent
Har du heller ikke opdaget, hvorfor så
liggørelsen.
relativt få af vore fartøjer deltager i de store
sejladser. Det har vi i udvalget vidst længe.
Det skyldes ikke manglende dygtighed hos
vore sejlere, men problemet er sikkert af ren
økonomisk art.
Prøv engang at stille dig på trappen uden
for vort dejlige klubhus med de berømte 3
tjenere og se ud over vor dejlige havn. Du
vil da hurtigt blive overbevist om, at langt
de fleste af vore fartøjer er turbåde. Gør det
samme eksperiment f. eks. i Hellerup. Der
er forholdet omvendt.
Med hensyn til at gøre det lidt festligt til
Jeg er meget ked af at skulle gribe til pen kapsejladserne behøver jeg kun at henvise
nen for at svare på din artikel i sidste num til søndag den 28. september med omtrent
mer af vort blad. Men som medlem af såvel fuldt hus til såvel frokost som kaffe.
Desværre mister vi Alf Andersen som kap
blad- som kapsejladsudvalget føler jeg det
som min pligt at give både dig og alle med sejladschef. Han vil ikke mere, og jeg for
lemmerne en detailleret oplysning om, hvad står ham godt. Han har gjort sin pligt og en
der er sket, da du — som formanden ganske hel del mere overfor SSF. I de 10 år Alf
rigtigt skriver — er ganske ukendt med kends Andersen og jeg har arbejdet sammen (jeg
gerningerne.
tror Alf har været der dobbelt så længe),
har han aldrig svigtet. Han er mange gange
Først sagen Langelund.
kommet direkte fra sit arbejde uden at have
For ca. 1 år siden opsagde Langelund sin
fået hverken vådt eller tørt. Søndag startet
stilling som redaktør med fratrædelse til oktil de store kapsejladser kl. 8 og kommet
tober-generalforsamlingen 1957, da han ikke
hjem kl. 22, når vejret har været flovt, eller
mente at kunne få tid til at fortsætte.
der har været mange protester. Mandag aften
På ovennævnte generalforsamling gik Lan i Svanemøllen for at sætte både sammen til
gelund ind på at fortsætte imod, at han bl. a. den følgende søndag og tirsdag aften til kap
fik et bladudvalg til at hjælpe sig.
sejlads her etc., og det skylder kapsejlerne
Dette skete sidste efterår. Altså lang tid ham tak for.
før der nogensinde var opstået uenighed mel
Jeg personlig vil sige Alf Andersen tak
lem ham og bestyrelsen. Senere har Lange for godt samarbejde. Han er ikke den store
lund bl. a. overfor mig udtalt, at han i dette taler, men så meget mere påskønnelsesværdig
efterår definitivt ønskede at træde tilbage er den aldrig svigtende interesse og det ar
som redaktør på grund af manglende tid. bejde, han har udført for SSF.
Med andre ord: Langelund var gået af som
Du kritiserer den mand, Øberg, skønt du

Åbent brev til
G. Øberg
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aldrig nogensinde selv har udført noget ar
bejde for vor forening. Havde du gjort det,
var du sikkert blevet klar over, at det er
betydeligt nemmere at sidde hjemme ved sit
skrivebord og kritisere.
Du skriver, at bestyrelsen fremtvang et til
lidsvotum på den ekstraordinære generalfor
samling. Jeg synes, at de — inclusive Sparre
— fik et så dundrende tillidsvotum som jeg
ikke mindes at have set før noget sted, og
lad os gøre det igen den 28. ds.
Hvorfor fik bestyrelsen dette tillidsvotum?
Fordi vi mere besindige medlemmer — det
være sig ung eller gammel — syntes de for
tjente det.
At der stadig findes enkelte uansvarlige
medlemmer, som gør alt for at besværliggøre
arbejdet for bestyrelsen, er kun beklageligt,
men det har jo samtlige bestyrelser i tidens
løb været ude for.
En bestyrelse er altid glad for kritik, når
blot denne kritik er sund og saglig. En sådan
kritik kan ofte virke inspirerende, men vi ser
gang på gang enkelte medlemmer stå op og
kritisere bestyrelsen i en ligefrem hadsk og
provokerende tone, som er langt under sømmelighedsgrænsen.
I år har SSF bestået i 35 år, og de skiftende
bestyrelser har ført den frem bogstavelig talt
fra en muddergrøft til vi i dag står som en
af landets bedst rustede sejlklubber på alle
områder.
Såfremt denne uberettigede — ja til tider
hadske — kritik fortsætter, risikerer vi, at in
gen fornuftige medlemmer vil have med for
eningens ledelse at gøre, hvorfor resultatet
nemt kan blive, at bestyrelsen kommer til at
bestå af en flok analfabeter, der hurtigt vil
sejle foreningen økonomisk i sænk.
Med sejlerhilsen
din
Carl Hillers.

Torskegildet
den 18. -10. <958
Hvorfor kunne det ikke blive nogenlunde
godt vejr, når vi nu så mange havde glædet
os til en dejlig pilketur. Sundet var i oprør,
høj sø og godt med luft, så vi, med de små
både, følte ikke trang til at sejle ud og ligge
og rulle, og i den stærke strøm, ville det hel
ler ikke blive nemt at holde selv en nogen
lunde svær pirk til bunds. Men gudskelov,
var der nogle raske gutter, der ikke tager det
så nøje med lidt sø og luft og et dejligt saltvandssprøjt i ansigtet. Det blev ialt 6 både,
der startede med meget små chancer for at
få torsk. Kl. lidt i 17 kom gutterne i havn,
og vi to som skulle veje torskene kunne straks
se, at resultatet var sløjt, på den måde de
forskellige kom ildegrinende til vægten med
2, 3, 4 og højst 5 små, bittesmå fisk, den

SSF
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Stort andespil
AFHOLDES I KLUBHUSET

lørdag den 8. november kl. 19,30
Mange fine gevinster

- og der er bal bagefter

Adgang mod forevisning af medlemskort
Bestyrelsen
ftAAS\AAAAAftAASW\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASW\AAAAAAAA/W

største vejede 1003 gram, og den mindste,
en stakkels undermåler, kun små 200 gram.
Resultatet viste, at man tilsammen havde lan
det 14 små torsk, og det var jo ikke ret meget
til nogleogfirs sultne mennesker. Hvad nu?
Skulle vi nu nøjes med dem og spise godt
med kartofler til? Uha — uha! Nej, Pløk
havde heldigvis været forudseende og sat
himmel og jord i bevægelse for at skaffe os
torsk, skønt der så godt som ikke fandtes
torsk i hele København og omegn. (Tak for
det, Pløk). Kl. 18,25 kunne vi med rolig
samvittighed ty til det veldækkede bord —
fin hvid, brandvarm torsk, masser af smeltet
smør og rigtig sennepssovs, og da vi havde
hilst på hinanden med en dejlig kold øl og
et ønske om en rigtig munter aften, gik vi
ombord i torsken med en glubende appetit.
Ih, hvor det smagte, der blev vel nok taget
fra. Når jeg skævede til torskefadene, hvor
man fyldte tallerkenerne, tænkte jeg, alt det
torsk, han — og han øser op, kan han umu
ligt spise, men omforladelse — en portion til
og nok en til, jeg tænker i øjeblikket mest
på Omø rødspætten — uha — uha — men
hvad, vi andre var vist ikke bedre. Som be
kendt skal torsk svømme, og det kom de og
så til ved hjælp af nogle gode snapse. Hu
møret blev højt hos os alle, og vi sang og
spillede, så det rungede i vor smukke nye
festsal. Tak for mad og kaffe, og så op og
danse til en rigtig slagmusik, og det varede
ikke længe, før der var propfyldt hus af
glade og lystige mennesker. Sikken stemning,
magen har jeg ikke oplevet længe, gid det
stadig må gentage sig, når vi kalder til fest,
det styrker sammenholdet, tror jeg.
Om sider holdtes pause, og der uddeltes
præmier. 1. præmie tilfaldt Tage »Bucaner«,
2. præmie tilfaldt Svend Puk.
Pilketurens eneste kvindelige deltager, fru
Thomasine Condor, overraktes en præmie.
Nå, på'en igen med musik og dans og højt
humør til kl. 24,30. Ingen skulle hjem, og

da musikken er dyr, samledes ind til en ekstratime, det gav så meget, så ingen ville hjem
før kl. 2Vi, men da var vi også trætte og
sagde godnat og takkede hinanden for den
mægtige aften. Jeg slutter min artikel med en
tak til de medlemmer, der skænkede os de
fine præmier, og auktionsgenstandene, som
gjorde os i stand til at indkøbe ca. 12 signal
flag, en fin begyndelse, samt en personlig tak
for det noble og ovenud festlige torskegilde.
Emil.

Valkyrie's
togt
1957
af G. ØSTERGAARD
(Fortsat.)
Gæsterne ankom, beså vort skib fra for til
agter under Emils kyndige vejledning, beun
drede vore gode pladsforhold, som især fruen
var begejstret over, og blev så bænkede ved
bordet. Jeg var spændt på, hvordan det ville
gå med likøren, men den gled godt nok ned.
Kun bemærkede fruen, at den var lidt krads.
Ak ja, den akvavitflaske var nu kokkens
trøst. Ikke sådan at forstå, at han ligefrem
pimpede. Det var langt fra tilfældet. Men da
hans morgen-aperitif slap op, stillede han
Gud hjælpe mig, derefter hver morgen med
brændevinsflasken, og der skal nu et godt
bryst til at begynde dagen med brændevin og
småkager.
Den første dag spurgte jeg spagfærdig og
overrasket, om det virkelig var hans mening,
vi skulle begynde dagen med brændevin på
fastende hjerte?
Jo, sagde Emil, vi ska have noget at skylle
spindelvævet ned med.

Nr. 10 a

SIDE 5

S SF

Den 3. august kl. 6 stod vi ud af havnen
med Nykøbing S som næste mål. Vi holdt
syd om Samsø og havde på dette stræk sø
og svær dønning næsten tværs om BB. Så
kom vi lidt i læ af Samsø, fra vi havde pas
seret Vestborg fyr, til vi var tværs af Ballen
med kurs mod Snekkeløbet. Derefter fik vi
igen svær sø, men nu agten for tværs, og så
rullede vi da op efter Odden.

Så begyndte motoren at halte og gik vel et
halvt minut senere i stå, men Emil, der pas
sede knagerne, drejede resolut agterenden op
i søen, medens der endnu var styrefart, og
jeg selv, med min indpakkede og forbistrede
ømme pote, kom igang med at rive dørken
op rundt om den strejkende motor og fik om
sider adgang til filtret, fik det skilt ad, renset
cg samlet igen.

efter Rørvig. Det var helt rart at komme lidt
ind i land efter sidste dogns ophold på søen.
Nu er det sådan, at jeg har en stående
ordre på ikke at passere Helsingør uden at
gå i havn og hilse på mine gamle venner der,
så Helsingør måtte da blive næste anløbs
havn.
(Fortsættes)

Om SB havde vi kending af Refsnæs, for
ude dukkede Sejrø op, og kort efter dukkede
også Odden frem af disen, først som en ud
visket, blå tåge, men senere tog den form og
trådte tydeligt frem i solskinnet under den
blå himmel.

Medens dette sted på, og det gik stærkt,
for vi skulle jo helst igang, inden vi havnede
inde på revet, strøg sejleren forbi os med
kurs mod Gniben. Gad vist, hvad han tænkte
om den underlige måde, vi flakkede rundt
på?
Nå, hele operationen stod vel kun på nogle
få minutter, men de føltes forbandet lange,
og glade var vi, da der atter kom liv i rok
ken og styrefart på båden.
Nu var der ikke mere at betænke sig på.
Ingen grund til at lede mere efter Snekkelobet, for nu var vi næsten ude ved Gniben,
og så kunne vi jo ligeså godt gå udenom.
Derefter havde vi en snes mil øst over
med søen behageligt agterind til Isefjorden,
og fra indløbet til fjorden var der læ og
smult vande de sidste 10 mil til Nykøbing S,
som vi nåede til lidt før kl. 17 efter en næ
sten 11 timers rejse og med en distance på
81 sømil agterude denne dag. Turens længste
stræk.
Særlig ambulant var jeg jo ikke, og begge
var vi vist lidt trætte. I hvert fald holdt vi
os pænt i ro resten af dagen, men næste mor
gen var Emil forsvundet i land, og da han
vendte tilbage — han er rørende — havde
han på en søndagsstille tømmerplads hugget
en pind og fremstillede i løbet af et øjebik
en dejlig, solid stok, som han overrakte mig,
for at jeg kunne have noget at støtte mig til,
når vi skulle i land.
Ja, så var vi da på de hjemlige kanter
igen. Nu kunne den resterende distance over
ses, og vi havde hele 8 dage at tage af endnu,
før vi skulle være hjemme. Så vi havde god
tid.
Og søndagen drev vi så i Nykøbing og
omegn, med en lille udflugt pr. rutebil op

Hav

Forude dukkede et hvidt sejl frem og stod
som en skinnende trekant mod det dybblå
vand. Efterhånden blev trekanten større, og
vi blev klar over, at det var en medgående
båd, da han ellers skulle have passeret os ret
kort efter, vi først fik ham i sigte. Om han
— ligesom vi — var på vej mod Snekkeløbet,
eller om han skulle norden om Gniben,
kunne vi ikke afgøre, dertil var vor egen sej
lads for urolig, sådan som vi skar ud i sø
erne.
Da vi var så langt fremme, at vi begyndte
at se efter kosten ved Snekkeløbet, nåede vi
op på højde med sejleren og kunne da se, at
han førte — jeg havde nær sagt naturligvis
— SSF's stander. Men hvem var den enlige
sejler? Vi kunne ikke genkende båden og
var for langt fra den til at kunne læse dens
navn eller kende manden, men vi hilste hin
anden, som sejlere gør, der mødes på havet,
og vel nok endda lidt mere hjerteligt, da
hilsenen gjaldt en klubkammerat.
Så gled han agterud, men hvor var de for
bistrede koste? Med det blotte øje kunne vi
ikke se dem, og i kikkertens begrænsede synsfeldt cyklede omgivelserne igennem med en
sådan fart, at man intet kunne opfatte. Hvor
for er det ikke også flovt og havblik, når
man har brug for det til at finde kostene ved
Snekkeløbet?
Var vi alligevel kommet nordligere end be
regnet?

H A N D Y -

ildslukkeren
ved hånden

incl. holder
Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i
funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
etc.
En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
anviser nærmeste forhandler.

Cktma
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Den rigtige tid til den rigtige pris.
Køb det hos

HUSK GENERALFORSAMLINGEN
den 28. oktober
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K. PEDERSEN & SØN
Kontigent for oktober kvartal d. å- skal være betalt for

Forchromningsanstalt

at få adgang til generalforsamlingen.

Rømersgade 20 — København K
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DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LI NG ER I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Imalc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål .. „
også til damer 43r50

11950

Yacht Club huer ..
fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning

arbejdstøj

i
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17. ARGANG NR. 1 1
modning herom til bestyrelsen, der ville se
velvilligt på sagen.
Efter at enkelte andre medlemmer havde
haft ordet angående forskellige ønsker, tak
i bladet drøftedes. Formanden oplyste, at kede dirigenten for god ro og orden og
man i bladudvalget var indstillet på, at bla motiverede et leve SSF, det netop på denne
dets sideantal skulle indskrænkes, medens aften havde bestået i 35 år.
ref.
man var af den formening, at det burde ud
komme hver måned. Henri Madsen trak her
efter sit forslag tilbage.
Kassereren forelagde nu byggeregnskabet,
der var omdelt i salen.
Østergaard og Henri Madsen udtalte deres
påskønnelse af byggeudvalgets arbejde, og
Ja, så nåede vi lørdag den 8., og så skulle
forsamlingen udbragte et trefoldigt leve for vi jo til andespil igen, jeg er jo optimist, så
byggeudvalget.
jeg troede på en stor og festlig aften, måske
Regnskabet godkendtes med alle stemmer endda med en dejlig stor fed and eller bare
imod 2.
en lille trøstgevinst under armen med hjem.
Man gik herefter over til punkt 6 — Valg. Jeg har nu ellers aldrig selv været så heldig,
Som formand havde Svend Aage Larsen så derfor fik jeg lokket Marie og Jytte med til
foreslået Gøsta Øberg i stedet for vor nu andespillet, det kunne jo være, der var lidt mere
værende formand.
held ved dem, tænkte jeg. Andesteg — uhm!
Østergaard, Henri Madsen, Akilles Jensen Jeg var lidt ængstelig for, at siddepladserne
m. fl. gik imod Svend Aage Larsens forslag, hurtig skulle blive optaget, så kl. 18,30 var
og ved skriftlig afstemning genvalgtes Tang- vi klælt om,smækkede døren og ud på gaden.
gaard Rasmussen med 133 stemmer imod Men jøsses hvor det regnede, ja det lige
Øbergs 38.
frem væltede ned, så der var ikke andet for
Svend Aage Larsen havde ligeledes fore os at gøre end at hyre en taxa. Og herregud,
slået Martin Jørgensen i stedet for Magnus det blev kun stakkels fire kroner, sidste gang
Madsen.
var det fem kroner for nøjagtig samme tur.
Formanden m. fl. gik imod forslaget om en Det er det samme, som vi giver fra Lombardiny mand i bestyrelsen og ved afstemningen gade til hovedbanen, så vi slap billigt og
blev Magnus valgt med 115 stemmer mod nåede tørskoede inden døre. Der var allige
Martins 47.
vel ikke kommet ret mange mennesker, så
Som kapsejladschef valgtes Einar Olsen i man begyndte så småt at sige til hinanden:
stedet for Alf Andersen, der ikke ønskede »Næ, folk vil ikke ud i det herrens vejr, i
genvalg.
aften bliver de hjemme ved fjernsynet, pok
Børge Hansen valgtes til juniorleder i ste kers osse«. Men pessimisterne fik snart noget
det for Jørgen Hillers, der ligeledes ønskede andet at se, for pludselig myldrede folk ind,
at trække sig tilbage.
ja næsten til trængsel, de fleste med pjask
Som redaktør valgtes Martin Andreasen, vådt overtøj, og i løbet af en lille time, var
idet denne dog stillede som en betingelse at alle pladser besat. Svend og jeg havde i for
få hjælp af bladudvalget. Den nye redaktør vejen gættet på, at der nok skulle komme
ville redigere bladet — ikke skrive det.
ca. 150, men tro om I vil, der var langt over
Formanden takkede for valget og håbede 200, og hvor jeg glædede mig over, at mange
nu på et bedre klubliv.
af vore gamle medlemmer igen møder op til
Under punkt »Eventuelt« rettede Sejrbo vore fester, hvor er det dejligt at se.
og formanden en tak til Jørgen og Carl Hil
Nå, omsider blev klokken 20,30, så nu
lers for deres store og uegennyttige arbejde skulle det gå los. Salget af plader gik stry
for foreningen.
gende, og snart kom den første banko, og
Restauratøren ønskede at fratræde straks. så gik det strygende, kan I tro, og med hver
Formanden henviste ham til at sende en an banko fulgte klapsalver og hurra og åh og

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen afholdtes tirsdag den
28. oktober i klubhuset.
Formanden bød velkommen og Akilles Jen
sen valgtes til dirigent.
Efter at sekretæren havde oplæst en ud
førlig protokol, fik formanden ordet for at
aflægge beretning.
Han mindedes først tre medlemmer, der
siden sidste generalforsamling var afgået ved
døden, nemlig:
Edvard Jensen,
Harry Petersen og
K. O. Broch
og udtalte et: Æret være deres minde.
Formanden omtalte derefter opsigelsen at
restauratøren og redaktørens fratræden samt
foreningens overtagelse af benzintankens drift.
De forskellige arbejder, der er udført i
havn og på plads omtaltes, ligesom der blev
gjort rede for de arbejder, der ligger for.
Beklagede at henstillingen om udrensning
bag skurene af hensyn til rotteplagen ikke
havde båret frugt.
Efter omtale af kapsejladserne samt af ar
bejdet på sejlerskolen og i juniorafdelingen
rettede formanden en tak til alle, der havde
ydet SSF tjenester i det forløbne år.
Under kapsejladser takkede formanden Alf
Andersen for hans snart gennem 25 år ud
førte arbejde for foreningen.
Efter formandens beretning fik forskellige
medlemmer ordet.
Einar Olsen oplyste bl. a., at pladsmand
Madsen og Otto Larsens hustru hver havde
givet en ærespræmie til kapsejladsen. Einar
Olsen takkede giverne.
Efter at forskellige andre talere havde haft
ordet, godkendtes protokol og beretning.
Man gik herefter over til behandling af
de i forrige nummer af bladet aftrykte forslag
til lovændringer.
Såvel forslaget om optagelse af passive
medlemmer som forslaget om udvidelse af
bestyrelsen med 1 mand vedtoges med en en
kelt ændring i det første forslag.
Indskud for passive medlemmer ansattes
til 25 kr.
Henri Madsens forslag om indskrænkning

Andespillet
den 8. november 1958

SSF
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Amager Strandvej, S. — SU. 35016

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg1: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Svend Hansen, Jenagade 1, S
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
Sejladschef: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup
Festudvalg: Svend Hansen og Emil Hansen
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratør

sørens osse, jeg manglede kun een, og I ved
nok hvad man siger i sin skuffelse. Og så
dan gik små 2 timer, og alle gevinsterne var
væk. Tre gange måtte tre vindere trække lod
om gevinsten, godt var det med vore trøst
præmier, ingen følte sig skuffet.
Hurtig blev de lange borde fjernet, og mu
sikken tog fat, og så blev der stemning over
alt, især på dansegulvet. Der var det helt
tosset med rock an roll og ryst og ryst, så
ingen af os ældre turde vove os ind i svær
men. Jeg forsøgte flere gange at få musikken
til at spille en gammeldaws, men det kunne
man næsten ikke få dem til og selv, når der
kom en enkelt vals, blev også den rocket.
Det var synd for alle de ældre, der havdt
kriblen i fødderne. Jeg kunne godt tænke
mig, vi engang imellem fik en aften med rig
tig gammeldaws, såsom fingerpolka, den top
pede høne, hambo, vals, skottis, sekstur, og
hvad de nu hedder alle de gamle. Det ville
sikkert glæde mange ældre medlemmer, som
ikke kan følge med i moderne rock, jeg tror,
der ville møde mange op til en sådan aften.
Men nok om det. Aftenen blev en mægtig
succes — vellykket i alle retninger, og jeg
skal hermed på festudvalgets vegne takke alle
deltagerne for den herlige festaften. På gen
syn!
Emil.

KLUBHUSET
Tværpindene på klubhusets
stole er selvfølgelig ikke be
regnet til fodstøtter.

Inventaret er også dit, så
vær skånsom over for det.
Skal vi ikke være enige om
ikke at henstille cykler op ad
muren på vort nye klubhus.
Bestyrelsen

1

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
SU 9542
AM 9485

K

*

assereren
træffes

November og december: Hver fredag
kl. 19,00—20,30 i klubhuset.
Telefon: SUNDBY 3580.
Husk postgiroen: 56516.

SU 3580
AM 1819

Nye medlemmer
i SouaMåø, Seitfocmmq.

Aktive:

Snedker Egon C. Kristensen,
Rathsacksvej 20, V,
motorbåd uden navn.
Snedker Børge Andersen,
Julius Blomsgade 18, N,
kutter »Rosita«.
Martin Olsen, Bremensgade 57, S,
uden båd.
Styrmand Otto Thøger Larsen,
Øresundsvej 50, S,
jolle uden navn.
Inkassator Carl Eriksen,
Prags Boulevard 6, S,
spidsgatter »Ondo«.
Kontorassistent Ib Tjørnhøj-Thomsen,
Frederiksberg Bredegade 1 D, F,
kragejolle »Rikke«.
Murerarbejdsmand Holger Mortensen,
Frankrigshusene 8, S,
motorbåd »Sis«.
Lærer Ernst Nielsen,
Søndre Skole, Store Magleby,
jolle »Myggen«.

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Dragen „TIP"
solgt til Canada
Når Ole Berntsen skiller sig af med »Tip«,
skyldes det ikke, at han lægger op, men at
han i den stadig tilspidsede kamp i drage
klassen må følge med og stadig forny sig.
— Den nye, danske drage, som Ole Bernt
sen og hans to kammerater nu vil søge at
komme til tops i, bliver bygget af Børresen
i Vejle. De har netop været derovre for at
se kølen blive lagt. Til påske skal den være
klar. Næste sommer gælder det for alvor,
idet kapsejladserne da er udtagelse til olym
piaden 1960 i Rom. Blandt andet foregår
kampen om guldpokalen, d.v.s. det uofficielle
verdensmesterskab for drager her på Øre
sund.
Den nye drage koster 24—25000 kr., hertil
kommer sejlene. De vil ligesom deres hårde
ste konkurrenter benytte Dacron. Men disse
koster også en halv snes tusinde, så man kan
fastslå, at der fra vor tidligere olympiske
trios side vil blive gjort, hvad gøres kan for,
at det igen kan blive dem, der vælges som
Danmarks repræsentanter i drageklassen 1960.
Kampen tegner dog hårdere end nogensinde
med i alt 5—6 danske både i topklassen. Ca
nadierne betalte 22000 kr. for den berømte
»Tip«.
Carl Hillers.

Juniorer:

Ole Bernhardt Jakobsen, Koreavej 22, S.
Torsten Beer, Oxford Allé 3 A, S.
Bjarne Hurup Nielsen, Søndre Skole,
St. Magleby.
Hans Wilson Berthelsen, Amagerbrog. 26, S.
Søren Schram, Ålekistevej 22, Vanløse.
Ifølge lovenes § 3: Nyt medlems ansøg
ning om optagelse aftrykkes i først udkomne
nummer af SSF. Protest skal skriftligt til
stilles bestyrelsen senest 14 dage efter offent
liggørelsen.

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ
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Ny
redaktør
Med dette nummer af bladet har vor nye
redaktør — Martin Andreasen — overtaget
redaktionen i samarbejde med bladudvalget,
der foruden redaktøren består af G. Øster
gaard, Carl Hillers, Emil Hansen samt en
repræsentant for bestyrelsen.
Som det blev meddelt på generalforsamlin
gen vil Andreasen redigere bladet. Stoffet må
medlemmerne komme med. Men det skulle da
også være mærkeligt, om der ikke blandt så
mange medlemmer var en eller anden, som
havde noget på hjertet.
Af økonomiske grunde vil bladet — så
fremt ikke særlige forhold spiller ind — frem
tidig udkomme med et mindre sideantal.
Vi byder den nye redaktør velkommen til
arbejdet og ønsker ham god vind fremover.
W.T.R.

Bestyrelsesmøde
På bestyrelsesmødet den 6. november bød
formanden de to nye bestyrelsesmedlemmer
— Børge Hansen og Einar Olsen — velkom
men og udtalte håbet om et godt samarbejde.
Forskellige arbejder i havn og på plads
drøftedes.
Københavns kommune er tilskrevet angå
ende det nye hegn.
Fra Freytag forelå tilbud på levering af
Der er i år 14 25-års jubilarer, nemlig:
1 stel nye sejl til øvelsesbåden.
Chr. Henriksen,
Sundklubmøde afholdes den 11. november
Oscar Lauth,
og Sejlerdagen den 15. november på LangeJørgen Henriksen,
liniepavillonen. Formanden, kapsejladschefen
Arne Johannesen,
og Magnus Madsen deltager.
Chr. Petersen,
Da det kan være vanskeligt at få samlet
B. Pagel,
hele bestyrelsen, vedtog man at fastsætte en
H. Bønneland,
bestemt aften til bestyrelsesmøde. Indtil vi
Carl Frederiksen,
dere bliver det den sidste onsdag i hver må
E. Madsen,
ned.
O. Fiitterer,
Endelig drøftede man ansættelsen af en ny
Duran Højlind,
restauratør.
—o
Th. Østergaard,
Carl Hansen,
Hav
Axel Thomsen.

Fra bestyrelsen

HANDY-

Moforskuref
Da det er konstateret, at flere bådeejere
har flere motorer, hvoraf nogle opbevares i
motorskuret, henledes opmærksomheden på,
at der ikke må henstå reservemotorer i motor
skuret.
Skuret er beregnet for medlemmer, der øn
sker at foretage reparationer på deres motor.
Det er ikke oplagsplads for gamle motorer
og reservedele.
Motorbådsejerne opfordres i den anledning
til selv at være havneudvalget behjælpelig
med at holde orden i skuret. Udskiftede re
servedele o. lign. bør ikke efterlades.

SIDE 3

Der vil foran benzintanken blive opsat et
skilt, hvorefter fartøjer ikke må henligge ved
tanken, udover den tid hvor de indtager
brændstof.

ildslukkeren
ved hånden

W.C.erne på nordre plads vil blive ned
lagt.

De skabe, der ikke er forsynet med med
lemsnummer, vil blive fjernet og tilintetgjort.

Havneudvalget.
Der efterlystes en vaskeflåde i havnen.

C&ttina
P R Æ C I S I O N S - U R E T

Den rigtige tid til den rigtige pris.
Køb det hos

„ K L O K K E M A G E R E N "
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u
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K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

2850

Følgende tre elever har bestået prøven på
incl. holder
sejlerskolen:
Svend Kaas,
Et let tryk og den giftfri pulverslukker er i
Martin Andreasen,
funktion. Ilden slukkes øjeblikkeligt. Den
Alfred Christensen.
bedste ildslukker til både, biler, sommerhuse
etc.
10 juniorer har bestået den afholdte junior
prøve:
Ole Larsen,
Svend Aage Hansen,
Lilian Empacher,
Walther Andersen,
Ole Juul Andersen,
Per Flemming Andersen,
Erik Jeppesen,
Kjeld Stjerndrup,
Helge Egon Johansen,
Erik Villy Hansen.

En gros: A/S NORDISK ARGON, Mi. 5005
anviser nærmeste forhandler.

For fremtiden skal alle ind
læg og artikler til medlems
bladet være indsendt til redak
tor M. Andreasen, Nyrnfoerggade 50, 3. sal, inden den 1. i
hver måned.
Bladudvalget

SSF

SIDE 4

NR. 11

f\AAAAAAAAAA/W\AAAAAAAA/\AAAA/V\A/\AAAA/\AAAAAAA/\/\A AAA/VA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/t

Æ*

DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LIN GERI OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

Imalc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . _ _A
også til damer 43r50

11,50

Yacht Club huer .. m fra
14,50
USA huer og strik-huer
Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

11,50

fra

Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArf»AAAAAAAAAAAAA/VAAAAAAA/V\AAAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAArf

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

V
W

f
Mm/iecui

(L

GIK DER EN RUDE?
betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris

AMAGE!

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

HALLANDSGADE
^ N9 11
~A

ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 22.—11.—1958. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

b. nielsen
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&WTZKE
Assurance

Kongvnr Nytorv 6

Kabenhan K.

Udgiver: Sundby SejUForening.
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, AM 8384 u
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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IITEMZZO
Vi kom til Krik i frisk vejr med vind fra
NV og løb op i læsiden af brohovedet, hev
en ende ind til en knægt, der tilfældigvis stod
der og fik ved hans hjælp hold på forskibet,
men agterenden blæste ud fra brohovedet. En
mand kom løbende ud fra broen, fangede
den ende, jeg hev ind til ham, og lidt efter
var vi godt fortøjede.
Manden og drengen kom ombord, og vi fik
os en hyggelig passiar. I samtalens løb rø
bedes det, at det var far og søn, at sønnen
var dårligt gående, hvad vi iøvrigt allerede
havde bemærket, og at han sidste sommer
havde ligget på sygehuset hele sin ferie og
nu gik og kedede sig. Han var lovet en tur
med et skib, der skulle til Norge, men det
havde ikke ladet høre fra sig.
Det var ikke så godt.
Han kan komme med os et par dage, sagde
vi, for vi skal til Thisted, men undervejs skal
vi et smut ind til Jegindø, hvor vi har ærinde,
og der bliver vi natten over. Men fra Thisted
kan han vel få en rutebil hjem.
Det, mente faderen, ville drengen nok være
glad for, og vi tvivlede ikke, da vi så knæg
tens øjne lyse. Så det blev altså aftalen.
Næste dag indfandt drengen sig og så me
get modfalden ud, for faderen mente ikke,
det blev til noget med sejlturen den dag.
Dertil blæste det nok for hårdt.
Blæsten var ganske rigtig taget til, men vi
trøstede ham med, at der ikke var mere sø,
end vi fandt tåleligt, og så gik han kendeligt
oplivet hjem efter den nødvendige bagage.
Han vendte tilbage fulgt af moderen, der
havde bagt en kage til os, og som vel nok
ville se, hvad det var for et par fyre, hun
skulle betro sin søn til. Vi må vel have vir
ket tilstrækkeligt tillidsvækkende, for hun
gjorde da ingen indsigelser, og kort efter
strøg vi sydpå i den afmærkede rende, der

ved G. Østergaard

løber klods af land i østsiden af Nissum
Bredning.
Vinden var trukket over i vest, så vi lå
tværs i søen og rullede ganske bravt, men
vor nye mand fandt det helt fornøjelig og
nød tilsyneladende turen.
Vi nåede ud af renden, slap forbi Røjensø Odde, og var nu i den brede del af far
vandet med kurs efter Oddesund, og her var
bredt nok til at søen kunne løbe sig stor,
hvad den ikke havde muligheder for i den
smalle ende mellem Agger og Krik, hvor
vanddybden tilmed var ringe.
Bygerne fulgte rask efter hinanden, vi fik
nogle ordentlige overhalinger, og våde blev
vi, mens vi rullede sydpå, men vi holdt os
dog på ret køl og slap omsider under Oddesundbroen, fik så søen agterind et stykke tid
på strækket ud til Jegindø Tap og var delvis
i læ, da vi herfra stod nordpå op efter Jegindø
havn.
Knægtens far havde ret, vist var det hårdt
vejr, radioen meldte vindstyrke 7 og 9 i by
gerne. Vi fandt det derfor rigtigst, at drengen
ringede hjem, så forældrene kunne sove
roligt, og fik ellers aftenen til at gå med at
sætte en ny spids på drengens pibe.
Han var en flink og høflig dreng og yderst
velopdragen, og ville hjælpe til overalt. Faldt
noget på dørken, dykkede han straks efter
det, og den følgende morgen ville han abso
lut til bageren efter morgenbrødet. Vi tænkte
på hans dårlige ben og så for os de svære
læderbandager, han var iført fra knæ til hæl,
og protesterede. Men alle vore indvendinger
var spildte, fyren lånte på stedet en cykel og
spurtede i modvind op ad bakkerne de 2 km
til bageren.
Rask dreng. Ham var vi kommet til at
holde af.
Det var vel nok en herlig tur, sagde han.
Det var lige noget at skrive en stil om.

Næste dag var det flovet meget, og vi fik
en fin sejlads op gennem Vilsund. Efter at
vi havde tilbagelagt det første stykke vej med
stadig skiftende kurser, fik han overladt rattet
og opgivet en kurs at styre efter, og det var
tydeligt, han nød at være den, der sejlede
fartøjet. Kursen holdt han fint og var stolt
over at de koste, vi skulle passere, kom nøj
agtig som de burde, og han passede trofast
sit job til vi skulle gå i havn i Thisted.
Ja, Knud, sagde vi, så er rejsen til ende for
dit vedkommende, så nu skal du jo så af
mønstres. Det er vel bedst, du får et bevis
for, at du har gjort tjeneste her ombord.
Jo, det ville Knud da gerne have.
Vi udfærdigede da en skrivelse gående ud
på, at Knud Bagge Johansen havde været
mønstret som 2. styrmand her ombord på
rejsen fra Krik via Jegindø til Thisted og til
føjede en smuk anbefaling. Dokumentet blev
behørigt underskrevet og overrakt ham med
pålæg om, at han skulle vise det til hans for
ældre, hvilket Knud med tak lovede.
Og så skal du have dine hyre, sagde vi.
Knud så forvirret ud og stammede, at det
da nærmest måtte være ham, der var i gæld
til os.
Nej, sagde vi, når man gør tjeneste som
2. styrmand, har man krav på hyre, det kan
du vel nok begribe.
Rød i hovedet protesterede Knud kraftigt,
men til ingen nytte. De 10 kr. måtte han tage
imod, enten han ville eller ej.
En undersøgelse på stedet gav til resultat,
at der var endnu halvanden time til Knuds
rutebil gik, så vi havde god tid til eftermid
dagskaffen, og det lykkedes at få ud af ham,
at turen hjem til Krik kostede kr. 4,95.
Naturligvis fulgte vi ham til rutebilen, vi
ville nok se ham vel afsted, og så stak vi
ham rejsepengene.

SSF
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55?
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S. — SU. 35016

55?

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Futterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Futterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Svend Hansen, Jenagade 1, S
Xapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
Sejladschef: Duran Højlind, Obdams Allé 25, S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup
Pestudvalg: Svend Hansen og Emil Hansen
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratør

Nej! Det ville Knud ikke tage imod. Ikke
på nogen måde. Han havde været så glad
for sejlturen, og vi havde allerede givet ham
så meget, så han var helt flov, sagde han.

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
SU 9542
ATVT 9485
SU 4375

SU 3580
AM 1819

Nye medlemmer

~~

i StMid&y. Se{lpicmmq

Jamen Knud, det kan du nu ikke blive fri
for, for du ved jo nok, der står i søloven,
at hvis du afmønstres et andet sted end der,
hvor du er påmønstret, så påhviler det rede
riet at sørge for din hjemrejse. Og du kan Aktive:
vel nok forstå, vi ikke vil have vrøvl med
Varmester Karl Just,
myndighederne.
Hyltebjerg Allé 29,
Så bøjede Knud sig for de fremførte argu
motorbåd »Elvi«.
menter, og lidt efter vinkede han ivrigt til os,
mens bilen forsvandt ud af syne.
Niels Thorsen,
En lille, rar dreng, der havde haft en dej
lig oplevelse, kørte hjem.

Nyhavn 40,
kragejolle« Araian«.

Tilbage stod vi to mandfolk og følte, at
for os havde oplevelsen været mindst lige så
vidunderlig.
G. Østergaard.

Maskinarbejder Kaj Weng,
Lille Istedgade 5 A,
motorbåd »Tity«.
Rigger Jan Andersen,
Lergravsvej 43,
uden båd.
Maskinarbejder Eyvind Ove Jessen,
Frederiksberg Allé 23,
kragejolle »Gutte«.

mm.

K
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assereren
træffes

55?
55?
55?
55?
55?
55?
55? December: Fredag den 12. og 19. fra
55?
55?
kl. 19,00—20,30, Højdevej 39, 3. th.
55?
55?
55?
$ Januar: Hver Fredag fra kl. 19,00—
55?
58
20,30 i klubhuset.
&
55?
55?
Telefon: SUNDBY 3580.
55?
55?
55?
Husk postgiroen: 56516.
55?
55?
55?
55? Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
55?
55?
55?

MUH
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Klubaftener
Som af formanden bebudet på efterårsgeneralforsamlingen agter vi at begynde det
nye år med afholdelse af klubaftener hver
torsdag.
Vi lægger ud torsdag den 8. januar kl. 20
med en filmaften.
John Berg (»Fisker«) fra »FREM« vil kom
me cg vise et par af sine sejlerfilm.
Torsdag den 22. januar vil vor kasserer
sammen med hr. Nordahl Olsen fra motorbådsklubben »WEST« fortælle og vise lys
billeder fra en tur med motorbåd til Ham
borg.
Det er indtil videre vor agt at arrangerer
film, foredrag og lignende hver anden tors
dag. De øvrige torsdage er der ingen arran
gementer; her møder vi blot op og snakker
»skiv«, spiller kort eller hygger os på anden
måde i kammeratligt samvær.
Notér allerede nu ovennævnte data.

Eventuelle protester mod optagelse af oven

55? 55? 55?55? 55?55? 55?5«? 55?55? 55?55? 55?55? 55?55? 55?55? 55?55? 55?55? 55?55? 55?55? 55?55?

Velkommen til klubaftenerne.

nævnte som medlemmer skal være bestyrel

Bestyrelsen.

sen i hænde senest 14 dage efter offentlig
gørelsen.
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Bestyrelsen vil ikke i
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Ny
sejlladschef
Da vor sejladschef, Vilhelm Lindemann,
skal ud at sejle på langfart, har Duran Høj
lind lovet at overtage ledelsen af sejlerskolen.
Vi byder Duran velkommen til arbejdet.
W.T.R.

SIDE 3
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Vi har
modtaget
Den i novemberbladet omtalte syndige
uorden i motorrummet kan afhjælpes på den
ne måde: Pladsmandens grej flyttes over til
hans hus på Sdr. Plads. Der laves en ramme
af tommer langs den nordre væg til placering
af motorer under reparation. I passende højde
— også på nordre væg — laves en hylde,
hvor mindre motordele og tilbehør kan op
bevares, medens man arbejder med sin motor.
Bænken langs sdr. væg er på denne måde fri
og tilgængelig for reparationsarbejde.

Sidste
skrig i

Fra bestyrelsen LystsejLeRe
Bestyrelsesmøde afholdt den 27. november
i klubhuset.
Protokollen oplæst og godkendt.
Fra installatøren forelå tilbud på belysning
af vejen. Futterer forhandler med installatø
ren.
Pladsmandens ansvar ved optagning og ud
sætning vil atter blive undersøgt med henblik
på muligheden for at tegne en forsikring.

Det vedtoges at lade påsætte skinner på
Vi læser i bladet, at der savnes en flåde dørtrin ved yderdøre. Der søges indkøbt en
i havnen. Vi har jo en i forvejen. Hvorfor bonemaskine.
bliver den ikke gjort i stand?
Der er oprettet kontrakt med Edgar Hur
Medlem 542, V. Hansen. tigkarl angående stillingen som restauratør i
klubhuset.
I relation til Pløks udtalelser på general
Til orientering oplyser havneudvalget, at
forsamlingen, hvorefter han ønskede at fra
vor gamle flåde er så dårlig, at det skønnes,
træde omgående, har formanden henvendt sig
at den ikke kan repareres. Man prøver p. t.
til Pløk om dette spørgsmål. Pløk fandt dog
at skaffe materialer til en ny flåde. Vi har
ikke anledning til at svare på formandens
allerede fået lovning på 2 gi. olietønder fra
henvendelse.
Argosvend, men der skal bruges flere, så
Da sejladschefen, Vilhelm Lindemann, skal
hvis du kan hjælpe os, så modtager havne
sejle på langfart, har Duran Højlind lovet at
udvalget gerne dit tilsagn.
overtage jobbet som sejladschef. Formanden
Havneudvalget.
bød Duran velkommen til arbejdet. Linde
mann takkede for det gode samarbejde, der
havde været i bestyrelsen i den tid, han har
H U S K
været sejladschef.
Man vil undersøge mulighederne for til
at masterne skal være afriggede forinden de
henlægges i masteskuret, — og husk, det næste vinter at arrangere et motorkursus.
Juniorlederen ønskede 1 stel nye sejl og 2
er forbudt at hænge masterne op i tagspærene.
fokke til juniorbådene. Sagen stilles i bero
af økonomiske grunde.
Formanden aflagde beretning om Sundklubmødet
og Sejlerdagen.
CERTI NA
Der vil fra januar blive arrangeret klub
aftener hver torsdag aften. Der lægges ud
P R Æ C I S I O N S - U R E T
den 8. januar med en filmaften. Man vil indtil
videre lave et arrangement med film, foredrag
Den rigtige tid til den rigtige pris.
eller andet hver anden torsdag. De øvrige
torsdage vil forme sig som almindelige klub
Køb det hos
aftener uden særlige arrangementer.
ref.

„ K L O K K E M A G E R E N "

Nu skal amerikanerne til at sejle originale
kinesiske djunker. De første 12 er allerede
ankommet til Californien. Djunkerne er 10 m
lange, bygget af mahogni og har originale
kinesiske bomuldssejl, der dog er forstærket
med nylon. På siderne er der håndmalede
billeder af ildsprudende drager og ærværdige
mandariner. Kun på et par punkter skiller
de sig ud fra deres søsterskibe i Kina. I USA
bliver de forsynet med påhængsmotorer, elek
trisk lys og moderne toiletbekvemmeligheder.
Og amerikanerne er overbevist om, at de nok
skal vinde indpas som familiebåde. Prisen er
ca. 20.000 kr. Mon det er noget for os her i
S.S.F., eller hvad mener havneudvalget om
plads til sådan et par gavtyve. Bådtypen er
som bekendt god nok. Kineserne har bygget
dem i over 2000 år. Så længe holder ingen
af vore klasser. Og hvad mener I, hvis de
startede til en kapsejlads her i klubben. Jeg
kan i ånden se dem komme lænsende ned
mod startlinien i 10 sekundmeter luft. Den
høje dommerkomité ville sikkert sætte sig
på halen af bare forskrækkelse og hurtigst
muligt stikke ankeret fra sig, slå fuld kraft
for at nå havn, troende sig hensat til kina
kysten, hvor, som vi alle ved, djunkerne før
i tiden optrådte som sørøverskibe.
Carl Hillers.

Hvis bladet udebliver — ret henvendelse
til postvæsenet.

Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u
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For fremtiden skal alle indlæg og

Salg af fartøj i forbindelse med havneplads
er forbudt.

artikler til medlemsbladet være ind
sendt til redaktør M. Andreasen, Nyrn-

K. PEDERSEN & SØN
Forchromningsanstalt
Rømersgade 20 — København K
Telf. Byen 3564

berggade 50, 3. sal, inden den 1. i hver

Al adgang til foreningens areal er forbudt
uvedkommende.

måned.
BLADUDVALGET

Vær lige så nænsom over for foreningens
grej, som du er over for din egen båd.

SSF
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JllIIORAFDELINGEN
Juniorrådet har valgt to redaktorer til at
skrive i vort medlemsblad, eller rettere, at
samle stof til juniorspalten. Det er to piger:
Lilian Empacker og
Birgit Larsen.
Vi ønsker dem held med deres opgave.
Juniorlederen og juniorrådets sekretær —
Kjeld Stjerndrup mødte mandag den 1. de
cember til tovværkskursus for at se 10 junio
rer bestille noget under rigger Hansens kyn
dige ledelse. Vi kunne kun finde seks, men
man kan jo have talt forkert.

&
Vi kikker op en anden gang og tæller efter.
Husk kammeratskabsaftenerne hver torsdag
kl. 19,30 pr. (undtagen 1. juledag og nytårs
dag).

£
Der var mødt temmelig mange juniores op
til vor første kammeratskabsaften, og vi
håber, at tilslutningen fortsat vil blive lige
så stor.
Kjeld Stjerndrup startede med at byde alle
velkommen, hvorefter John Sidal blev valgt
til dirigent. Herefter delte Børge førerbevi
serne ud til de juniores, der havde bestået
førerprøven. Lasse Gustavsen gav derefter et
kort rids over, hvorledes man havde tænkt
sig, at juniorafdelingen skulle ledes, efter at
juniorrådet er blevet dannet. Han fortalte
også lidt om specialgrupperne, d.v.s. grup
per, der får en særlig opgave, f. eks. at lave
fendere eller pagajer.
Protokollen med referaterne af juniormø
derne blev oplæst af Benny Oemig.
Listen over fordelingen på bådene blev
oplæst af Erik Hillers, og enkelte blev for
flyttet på andre både efter eget ønske.
Valther Andersen nævnte en lille smule
om vinterens arrangementer og opfordrede til
at komme med nogle forslag angående disse.
Der indkom en mængde gode indfald, og
juniorrådet vil i nærmeste fremtid prøve at
arrangere disse ønsker til vore kammerat
skabsaftener. Herefter kom kaffen på bordet
og samtalen gik livligt til kl. 21, hvor vi af
brød mødet tilfredse med aftenens forløb.
Med alle disse reformer vil jeg håbe, at vort
kammeratskab vil trives og styrkes, og at
vore klubaftener vil blive succes.
Birgit Larsen, Kjeld Stjerndrup.

Den 19.-12. runder vores allesammen Ingvard 60 års mærket. Selv om han ikke har
været medlem i så mange år, har navnlig vi
på søndre mole lært at skatte ham som en
udmærket kammerat, der ved sin stilfærdige
og rolige optræden har skaffet sig mange ven
ner, og vi håber, han mange år frem i tiden
må have glæde af den sport, han og hans
udmærkede hustru dyrker med så megen
glæde, og som sommeren igennem bruger bå
den som deres andet hjem.
Hjertelig til lykke!
Ingvard, Carl Hillers.

En stat i staten
Ja, hvad er nu det? Jo, ser I, vi er en
kreds af medlemmer, der efterhånden er ble
vet kede af, gang på gang at læse i bladet,
at cykler ikke må henstilles op af klubhuset,
og lige så mange gange bliver det overtrådt.
Hvad har vi så gjort? Jo, vi har startet en
cyklefjernerforening indenfor S.S.F., hvor det
er hvert medlems pligt, at fjerne enhver cykle
eller knallert, som står op af klubhuset og
stille dem udenpå lystmasten overfor hoved
indgangen — også kaldet gabestokken. Og
der kan i finde jeres jernhest til spot og spe
for alle os andre. Lad os håbe at ovennævnte
forening hurtigt bliver overflødig, inden mu
rene bliver fuldstændig ødelagt. Vi er alle
klar over, at der mangler cyklestativer, men
vi er lige så klar over, at når 99 pet. af os
kan finde plads til vore cykler, hvor de stod
før klubhuset blev bygget, så skulle 1 pet.
nok også kunne. Det hele er jo kun et tids
spørgsmål, for, som det fremgik af forman
dens beretning på generalforsamlingen, vil
pladsen omkring klubhuset blive bragt i or
den og cyklestativer opsat lige så hurtigt vor
økonomi tillader det. Altså, bort med cyk
lerne op af klubhuset.
Carl Hillers.
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Sejlerdagen afholdes i år atter på Langeliniepavillonen. Fra Sundby Sejl-Forening
deltog foruden formanden Magnus Madsen
og Einar Olsen.
Dansk Sejlunions formand, direktør S. Bø
gelund Jensen bød velkommen og aflagde
beretning for det forløbne år, og omtalte
bl. a. heri den danske sejlsports smukke
placeringer i de udenlandske sejladser.
Formanden omtalte mesterskaberne i de
forskellige klasser.
Omtalte endvidere bl. a. Sundby Sejl-For
enings bygning af nyt klubhus. Forretnings
udvalget ønskede til lykke og udtalte sin
anerkendelse af det store arbejde, der er ud
ført.
Der er nu 85 klubber tilsluttet Dansk Sejl
union med ca. 16.000 medlemmer.
Dansk Sejlunions instruktionskursus var i
år besøgt af 35 klubber med 70 deltagere.
Til slut rettedes en tak til Dansk Idræts
Forbund og Danmarks olympiske Komité for
støtte til Dansk Sejlunion. Endvidere takkede
formanden søværnet, fyrdirektoratet og told
væsenet for imødekommenhed og assistance
landet over.
Efter frokosten forevistes en film fra lands
stævnet ved Fredericia 1958.
Da direktør Bøgelund Jensen på KDYs
generalforsamling i december i år fratræder
posten som formand og dermed som formand
for Dansk Sejlunion, rettede formanden for
Københavns Sejlunion, Knud Lindberg, på
dansk sejlsports vegne en varm tak til Bøge
lund Jensen for hans arbejde og interesse for
dansk sejlsport. Bøgelund Jensen fik overrakt
et meget smukt sølvfad, hvori var indgrave
ret navnene på alle under Dansk Sejlunion
hørende klubber.
Under punktet »Valg« afgik den ene af
Københavns repræsentanter i forretningsud
valget, nemlig »Sundet«s tidligere formand
Axel Olsen. Formanden takkede Axel Olsen
for hans store indsats for dansk sejlsport.
I Axel Olsens sted valgtes formanden for
Øresunds Sejlklub »Frem«, Laurits Andersen.
København er herefter repræsenteret i for
retningsudvalget ved:
Knud Lindberg, K.A.S., og
Laurits Andersen, Frem.
Som suppleanter for disse er valgt:
Vilhelm Wieder, Dragør, og
W. Tanggaard Rasmussen, S.S.F.
På sejlerdagen fastsattes endvidere datoerne
for de større kapsejladsarrangementer i sæso
nen 1959, men herom vil kapsejladschefen
fortælle senere.
ref.
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Valkyrie's
togt
1957
af G. ØSTERGAARD

Sluttes.
Vi drog af mandag morgen kl. 7, stod ud
af Isefjord, forbi Spodsbjergs høje lerskrænt,
hilste i forbifarten ud mod vor gamle, tro
faste ven, fløjtetønden, og nu gik det rask
fremad i dejligt sommervejr, solskin, blå him
mel og en svag brise, der lige svalede til
strækkeligt til at gøre tilværelsen behagelig.
Og derinde om SB passerede så hele den
kendte kyst revu. Den lave strand ved Nød
debo og Liseleje, så hævede kystlinien sig,
og der kom Tisvilde hegn, som herude fra
ser vældig stort ud. Dernæst de høje skrænter
omkring Tisvildeleje med sommerhus ved
sommerhus på toppen, og så den mere triste
kyst forbi Rågeleje. Længere fremme Gilbjerghoved og bag det det idylliske Gilleleje
og Nakkehoved med sit hvide fyr.

Videre fremme det smukke kystpanorama
forbi Hornbæk, og forude det majestætiske
Kronborg. Og derude Nordhavnen, hvor vi
gjorde fast efter en 5 timers rejse.
Om eftermiddagen hilste vi på mine gamle
venner, der som altid tog hjertelig imod både
mig og hele min besætning, og som helst
havde beholdt os i flere dage.
Det lod sig dog ikke gøre, for jeg havde
lovet Emil, at vi skulle tage til Rå, for at
han kunne få hilst på sine bekendte der. Føl
gelig tog vi det lille trip derover den næste
dag. Jeg kom dertil for første gang og måtte
indrømme, at der var en ganske ejendomme
lig men smuk indsejling, og en idyllisk lille
by at vandre rundt i. Og vi befandt os da
også så godt, at vi ikke havde tænkt os at
drage videre foreløbig.
Men da vi henad middag onsdag den 7.
august blev overfaldet af et pludseligt uvejr,
hvorunder haglene piskede ned i sådanne
mængder, at vi 2 timer efter uvejrets ophør
måtte skovle de sidste dynger overbord, så
havde jeg ligegodt fået nok af idyllen og
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Bestyrelsen for Sundby Sejl=Forening,
redaktør og bladudvalg,
ønsker alle medlemmer med familie
en rigtig glædelig jul.

m

mm

fandt det klogest at flytte til en sydligere egn.
Vi lettede og stod ned til Lomma.
Lomma har en elendig havn, faldefærdige
kajer, endnu elendigere toiletforhold og in
gen vand på havnen. Den lange række huse
langs landevejen til Malmø, som udgør byen,
var ikke spændende, men der gik rutebil til
Lund, og der tog vi op den følgende dag
og gjorde indkøb, så på byen og dens gamle
solide domkirke.
Og så var der blot tilbage at stikke tværs
over sundet, så var ferieturen til ende. Og
sådan skete det lørdag den 10. august.
Klokken lidt over 10 formiddag lå vi atter
fortøjede i SSF.
Den sidste frokost kom på bordet, den sid
ste akvavit blev skænket op — flasken slog
lige til — og så gav vi hinanden et ærligt
håndslag med tak for godt kammeratskab
på turen, Emil cg jeg.
Tilbage er så blot at gøre turen op i tal,
og disse tager sig da sådan ud:
Hele turen over Præstø, Omø, Svendborg,
Ærøskøbing, Marstal, Sønderborg, Augusten
borg, Deyvig, Brandsø, Middelfart, Vejle, En
delave, Nykøbing S, Helsingør, Rå, Lomma,
SSF var på 477 Sm., og sejltiden havde væ
ret 64,3 timer.
Gennemsnitsfarten var 7,42 knob og for
bruget beløb sig til 392 liter solarolie, hvil
ket svarer til en udgift af 129,5 kr.
Pr. time lå forbruget på 6,08 liter eller
201 øre pr. time eller 27,2 øre pr. Sm.

Ny restauratør
Bestyrelsen har fra 1. januar 1959 antaget
Edgar Hurtigkarl som restauratør i klubhuset.

Den
forsvundne båd
fundet

Som medlemmerne måske erindrer, blev der
i august måned — fra lystbådehavnen ved
Langelinie — stjålet en havkrydser, som net
op var søsat. Fartøjet blev eftersøgt overalt,
også her i foreningen blev vi anmodet om at
holde udkig efter den. Men den var som sun
ket i havet. Nu er den fundet på et værft
udenfor Hamborg under navnet »Ica« af
Bremen. En ung mand fra Travemunde havde
henvendt sig på værftet og fortalt, at han
havde lånt den af sin onkel, som var på
forretningsrejse i Amerika, og anmodet om
at få den på land, hvilket var sket forme
delst 200 D-Mark i pladsleje.
En tysk sejlsportsmand genkendte den ef
ter en beskrivelse i »Die Yacht«, hvor den
også var efterlyst, satte sig i forbindelse med
G. Østergaard.
ejeren her i København, som omgående rej
ste derned, og da han overfor det tyske po
liti punkt for punkt kunne beskrive båden,
var der ingen tvivl. Ydermere sås skrue
hullerne fra dens oprindelige navn »Vind«
stadig, efter at bogstaverne var fjernet. Båden
var lidt skrammet og snavset, bar spor af at
der var holdt gilder ombord, men ellers fej
lede den intet. Man kan forstå ejerens glæde
over atter at se sit kære »skiv«, ikke mindst
da han selv havde bygget den og ikke havde
forsikret.
Carl Hillers.
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Sefl^acti-^iåMixdi^utg,
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER
FLØJLS BENKLÆDER

Alt i
HERREEKVIPERING
LI NGER I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

7male
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki
Køjesække
fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . også til damer 43r50

11,50

Yacht Club huer ..
fra
14,50
USA huer og strik-huer

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
11 9 50 Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4302 - 8635
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SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

GIK DER EN RUDE?

V

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til

(L

Amage

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

den

HAUANOSOAOt

ASSURANCE

billigste

pris

EYISKERI
AMAGER
*•372

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
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Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

GRØN&WTZKE
Assurance

Kong«nr Nytorv 6

København K.
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