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Betragtninger ved 
årskiftet 

Med det overvældende tempo, udviklingen 
har, er det næsten umuligt at sammenfattede, 
hvad året bragte, og endnu vanskeligere er 
det at danne sig et billede af, hvad året vil 
bringe. Men en kendsgerning er det, at vi 
lever i en tid, der som ingen anden inde
bærer utallige forandringer på alle områder 
— forandringer der rigtigt udnyttet vil være 
fremskridt til gavn både for de mange og for 
den enkelte. Men hvorom alting er, så kræver 
en så rivende udvikling sin betaling, og be
talingen er ofte rastløshed og nervøsitet. 

Rastløsheden rammer især de unge, fordi 
de måske kommer til at mangle et ståsted; 
alting forandres jo stadigvæk, og inden de 
rigtig får fæste, er alting igen ganske foran
dret, og de må videre, uden egentlig at 
have nået at bygge noget på det foregående. 
— Og nervøsiteten rammer oftest de ældre 
(som jo slet ikke behøver at være gamle), 
fordi de har så svært ved at erkende, at det 
er så forandret og går så hurtigt altsammen, 
at man slet ikke mere har noget foregående 
at sammenligne med; det havde man jo tid
ligere, og når det nu mangler eller kommer 
til at ligge for langt tilbage, ja så er nervø
siteten der. 

Sådan er altså de betingelser øjeblikket 
giver os at leve på. Og de kan faktisk blive 
skæbnesvangre, om vi ikke direkte er op
mærksomme på at stritte imod al denne om
siggribende tendens til at gøre alting ensartet 
og til at slette det personlige præg bort. 
Nu gælder det mere end nogensinde at have 
noget, man kan kalde sit eget, at have noget 
man kan interessere sig for, og det har vi jo 
bl. a. i vores sejlklub. 

Vi er jo et folk, der er trænet i at sætte 
så meget ind på så lidt, altså et folk, der kan 
tage lidt modgang. Jeg tænker på de mange 
og undertiden dyre anstrengelser med at for

berede sommer og sommerferie — som så 
drukner i regn og blæst. — Men hvor er det 
opmuntrende at se, at jo dårligere vejret var 
sidste gang, jo mere forbereder man sig på 
næste tur uden ringeste garanti for, at vejr
guderne så er venligere stemt; hvad de jo 
heller ikke altid er. 

Lad os ønske, at S.S.F. må være et person
ligt anliggende for hver enkelt af os, så øn
sker vi noget godt både for os selv og for 
vor familie. Vi kan jo allesammen lide at 
komme ned i vores havn og nyde det dej
lige, frie og uforglemmelige samvær. Selv i 
denne tid har havnen sin charme. Bådene 
står på land tæt side om side, og de har det 
hyggeligt, de står egentlig og stifter nye be
kendtskaber. Både, som ikke ligger ved siden 
af hinanden i vandet, står nu og hygger sig i 
helt andre selskaber på land, og nye bekendt
skaber mellem deres besætninger opstår om 
kort tid, når forårsarbejdet tager sin begyn
delse. Og læg så mærke til den morsomme 
måde, det hele udfolder sig på. Når man 
skal skrabe båd, gør de andre vrøvl, for de 
skal lakere, og når man kommer derned, får 
man besked på at få lidt mere fart på, så 
man ikke sinker de både, der snart er fær
dige til at gå i vandet — og meget andet i 
samme tone. Man skulle tro, det var en sur 
tid, men det er det jo slet ikke, for selv den 
mest gnavne af dem allesammen er den første 
til at hjælpe, om man har brug for en hånds
rækning, og det er netop det, der kendeteg
ner vores kammeratskab, enten det er under 
forårsarbejdet eller i havnen om sommeren 
eller hvor vi ellers mødes under S.S.F.s 
stander. 

Lad den være vores samlingsmærke — og
så for vore varmeste nytårsønsker. 

Ernst Christiansen, 
S/F Laura. 

Den 

Amager Strandvej 
I »Politiken« kunne man den 1. december 

1958 læse følgende: 
På Amager Strandvej kvæstedes i aftes be-

lysningsmontør Ejgil Johansen, Nordre Røse 
Vej 2 A, ved en påkørsel bagfra, da han kom 
gående sammen med en bekendt ad Strand
vejen i vejbanens højre side. De to mænd 
gik i samme retning som den kørende trafik, 
hvilket var årsag til ulykken. 

Bag dem kom en vogn fra den amerikanske 
ambassade, på vej til lufthavnen for at hente 
nogle gæster. Diplomatvognen havde blændet 
lygterne ned for den modgående trafik, og 
føreren bemærkede ikke fodgængerne, før det 
var for sent. 

Johansen blev ramt af vognen, der kun 
kørte med en hastighed af 30 km/t. Han blev 
ved påkørslen slynget hen ad vejbanen og 
blev indlagt på Sundby hospital til observa
tion for kraniebrud og kvæstelser på rygsøj
len. 

Denne ulykke viser, hvor farlig Amager 
Strandvej er på strækningen mellem Praghs 
Boulevard og Øresundsvej, hvor jo iøvrigt 
medlemmer af vor forening færdes i særlig 
grad. — En snarlig regulering af fortov og 
cykelsti er meget påkrævet, og man må håbe, 
at de respektive myndigheder er opmærksom
me herpå. Et beskedent forlangende er imid
lertid, at eksisterende dybe- og skarpkantede 
huller i vejrabatten fyldes ud, da disse hul
ler er livsfarlige for cyklister at køre over i 
mørke. 

E. Olsen. 

Det vil glæde annoncørerne, hvis du — når 
du handler hos dem — nævner, at du er 
medlem i Sundby Sejl-Forening. 
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Kapsejladschefen 
har ordet 

Selv om der lige er afholdt jollestævne i 
sundet, er vor egen kapsejladssæson endnu 
ret fjern, men kapsejladsudvalget er allerede 
nu igang med tilrettelæggelsen. 

Kapsejladsudvalget består foruden af un
dertegnede af: 

Otto Larsen, 

Henning Nielsen, 

Erik Pedersen og 

Egon Johansen. 

Sidstnævnte har vi ønsket med i udvalget 
for at han, som den ganske unge sejler, kan 
skabe den fornodne kontakt med vore andre 
helt unge sejlere. 

Vore interne sejladser er endnu ikke fast
lagte, men de sædvanlige 3 fællessejladser 
blev på sejlerdagsmødet fastlagte således: 

14/6 59 fælles kapsejlads ved Skovshoved 

16/8 59 fælles kapsejlads ved Dragør 

6/9 59 fælles kapsejlads ved Svanemølle

bugten. 

Da de forskellige arrangerende klubber til 
dækning af udgifterne ved disse sejladser bi
drager efter deres medlemsantal, vil jeg her
ved opfordre vore sejlere til at deltage noget 
mere flittigt i disse arrangementer, end til
fældet har været de senere år. Desværre or 
der for at bringe omkostningerne ned, på 
sundklubmødet i november f. å. vedtaget, at 
der kun udsættes een præmie for hver 5 
anmeldte både, og i løb, hvor der uddeles 
ærespræmie, skal denne erstatte 1. præmien 
(vandrepræmier betragtes ikke som ærespræ
mie). 

Endvidere er det vedtaget, at alle kapsej
lende joller skal være forsynet med 62% 1 
polystyrol pr. mand, uanset om jollen er for
synet med vandtæt skodt. Opdriftsmidlet skal 
være fordelt ligeligt i bådens udstrækning. — 
De joller, som ikke er forsynet med opdrifts-
middel efter ovenfor anførte bestemmelser, 
vil ikke kunne deltage i vore kapsejladser. 

Prøvekapsejladserne, som vi sejlede efter i 
sommer ,er nu blevet internationale med nog
le få ændringer. 

Det kan sluttelig siges, at der bliver lagt 
op til en sæson med endnu hårdere konkur
rence, og den enkelte sejler må derfor gøre 
en ekstra indsats for at kunne få del i det 
nu mere sparsomme sølvtøj. Kapsejladsudval
get har derfor besluttet også at ville stille 
sig til rådighed for de sejlere, som kunne 
ønske lidt »fiduser« ved trimningen af deres 
fartøj. 

Henvendelse herom kan rettes til under
tegnede eller et af de andre udvalgsmedlem
mer. 

Einer Olsen, 

kapsejladschef. 

Ny mand 
• 

i 
kabyssen 

Som medlemmerne vil have læst i forrige 
nummer af bladet og i øvrigt ved selvsyn 
konstateret, har vi fra 1. januar fået ny re
stauratør. 

Edgar Hurtigkarl vil af en stor del af med
lemmerne være kendt fra sin tid som over
tjener i Amager selskabslokaler, hvor Sund
by Sejl-Forening igennem mange år har holdt 
sine generalforsamlinger og fester. 

Hurtigkarl var allerede i fjor ved husets 
bygning ansøger til stillingen, og det var den
gang bestyrelsens agt at overlade ham driften 
af restauranten, men begyndelsen blev jo lidt 
anderledes. 

Nu, hvor vi forhåbentlig kan oparbejde 
det klubliv, vi gennem årene har savnet, by
der vi Hurtigkarl og hans hustru velkommen 
til arbejdet. 

Vi håber, de vil finde sig til rette og kunne 
skabe hygge i vort dejlige hus. 

Den mand, der påtager sig opgaven at være 
vært hos os, må have forståelsen af at være 
bestyrelsens repræsentant i klubhuset. Et sam
arbejde mellem restauratør og bestyrelsen er 
absolut nødvendigt for, at vi alle kan få fuld 
glæde af vort hus. 

Såvel bestyrelse som restauratør møder med 
den bedste vilje til samarbejde. Nu mangler 
vi blot den største faktor i dette samarbejde, 
nemlig medlemmerne. 

Vi er klare over, at restauratøren vil kunne 
få 600 arbejdsgivere, men vi tror, at Hurtig
karls branchekendskab og hans elskværdige 
væsen vil medvirke til, at vi alle vil føle os 
tilpas, når vi kommer i klubhuset. 

Vi må stadig erindre, at huset er vores, og 
det kræver ikke så lidt af det enkelte med
lem. Vor optræden og adfærd må bære præg 
af, at vi er i vort eget hus og behandler det 
som sådant. 

Det er bestyrelsens agt i de kommende 
måneder at søge arrangeret ugentlige klub
aftener, hvor vi kan mødes i kammeratligt 
samvær og drøfte vore fælles interesser. Vi 
vil arrangere nogle filmaftener og lidt dans 
dernede. 

Det gælder jo om at udnytte huset, så vi 
alle kan få glæde af det. 

Vi håber herigennem at opfylde et længe 
næret ønske hos medlemmerne. 

Altså: Velkommen i klubhuset. 
Bestyrelsen. 
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Filmaften 
Torsdag den 4. december afholdt junior

afdelingen en filmaften i klubhuset. Aftenen 
var måske ikke det, vi havde ventet. En af 
grundene var, at den bestilte film var udlejet, 
og i hast blev en anden, og mindre god, sendt. 
Efter filmen var der kaffebord med kamme
ratlig diskussion. 

Juleballet 
Da forslaget om afholdelse af et julebal 

fremkom, blev det modtaget med stor be
gejstring. Dagen blev fastlagt til lørdag den 
20. december. Billetter å 3 kr. solgtes hos 
Gerda samt enkelte af juniorafdelingens med
lemmer. Ca. 45 personer var mødt op, der 
iblandt var kastrup-juniorerne repræsenteret. 

Vi indledte vor fest med at danse om jule
træet. Salen var smykket med gran og kulørte 
bånd. Efter at vi havde danset om juletræet, 
satte vi os til bords, hvor kaffen stod parat. 
Derefter gik dansen til kl. 1 incl. den sidste 
time fik vi ekstra. Ind imellem blev der ser
veret forfriskninger. Nogle venlige medlem
mer, Peter Ras, Pløk og pladsmanden havde 
skænket os et tilskud til festen i form af pen
ge og sodavand. Dette gjorde festen ekstra 
vellykket. 

Tak 
Vi vil gerne rette en tak til Pløk og Gerda, 

fordi vi måtte låne salen, samt for det tilskud, 
vi fik. Vi takker Pløk for den samarbejds
vilje, som han altid har vist junioraf delingen, 
og håber at vi kan komme lige så godt ud 
af det med den nye restauratør, hr. Hurtig
karl, ligesom vi ønsker ham held og lykke 
og velkommen i Sundby Sejl-Forening. 

Vi vil også gerne takke Peter Ras og Mads 
for deres tilskud. Det var kærkommet, og 
satte tydeligt sit præg på festen. 

Program for jannar 
Den 8. januar afholder foreningen film med 

foredrag, hvor juniorer også er velkomne. 
Torsdag den 15. januar afholder junior

afdelingen kammeratskabsaften i klubhuset. 
Denne aften er særligt beregnet for de nye 
juniorer, som ved denne lejlighed får indblik 
i teoretisk sømandsskab, gennemgang af ju
niorbåden med grej, søvejsregler m.m. Vi ser 
gerne, at også de ældre juniorer møder op. 
Bagefter er der som sædvanligt fælles kaffe
bord. 

Torsdag den 22. afholder foreningen igen 
klubaften. Denne gang vises der lysbilleder 
fra et togt til Hamburg, og også denne gang 
håber vi, at mange juniorer vil møde op. 

Torsdag den 29. er der atter kammerat
skabsaften med kapsejladsregler og taktik. 

Klargøring 
Juniorrådet minder alle juniorer om, at man 

ikke kan regne med at få tildelt tidspunkter 
for øvelsessejlads, hvis man ikke deltager ak
tivt i klargøringen af bådene. Desuden skal 
man, for at opnå førertilladelse, i mindst to 
år have deltaget tilfredsstillende i dette. — 
Husk, at de flittigste af jer kommer med på 
pinseturen. Henvend jer til jeres bådsmand 
snarest muligt. I kan træffe dem i havnen 
hver søndag. 

De juniorer, der har meldt sig til special
grupperne, kan vente at blive sat i gang i 
denne måned. 

a \ U £  

Sejlads eller tovværk 

navigation eller voksværk 

vinter eller sommer 

junioren kommer. 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 

Decemberstemning 
En dag kort før nytår cyklede jeg en iur 

ned til vor sejlforening — ikke bare for at 
se til »skivet« — men nærmest for at få bragt 
tankerne til at løbe i andre baner end dem, 
de har løbet i den senere tid. Jeg tænker på 
julehandelen og al det med julegaver til tante 
Dora, onkel Hilmer, ja og faster Laurette 
o.s.v. o.s.v. Når den så rigtig koger deroppe, 
er det rart, man kan køre her ned på plad
sen, hvor man har et fristed — kan slappe 
af og være sig selv. 

Efter anbringelsen af min cykel i stativet 
(ikke op af klubhuset), travede jeg en tur ud 
på pladsen, det var koldt og gråt i vejret, 
men i betragtning af årstiden var det alligevel 
et dejligt vejr. Her ude på pladsen åndede alt 
fred og ro, ingen hammerslag, ingen høvl
spåner, der fløj om ørerne — næ, hvert 
»skiv« stod på sine bukke og drømte om den 
dag, de igen kunne stikke næsen i deres rette 
element, nymalede og fine, parat til at bringe 
deres ejere ud på nye eventyr i den kommen
de — og forhåbentlig meget bedre — som
mer end 1958. 

Jeg driver ned langs midtersporet, og efter 
at have sagt go' daw til Mads og nogle af 
hans gutter videre ned mod det nye maste
skur, hvor jeg ser en enlig mand med et vil
freds og glad udtryk i ansigtet gå rundt om 
sit lille, pæne »skiv«. Jeg smuttede stille forbi 
ham og drev ud af mod den søndre mole. 
Alt medens jeg gik, tænkte jeg på manden 
og hans »skiv« — ja på os alle, som lider 
af det at være sejler, hvilken værdi det har 
for os: sommerens sejladser, ophaling, klar
gøring igen, klublivet, kammeratskabet, ja, 
kort sagt, alt det, vi ikke kan undvære, det, 
der er med til at give livet mening og ind
hold både for konerne og os: Havnen, ski
bet —stort eller lille — giver os et fristed, 
hvor man glemmer hverdagslivets besværlig
heder. 

Langs broen ligger endnu nogle både, der 
ikke er kommet op for vinteren. Et par af 
dem lå og gnavede både sig selv og broen 
i stykker, nå, de blev rettet op, og jeg fort
satte ud til molen, medens jeg gættede på, 
at manden inde på pladsen sikkert ville være 
henrykt for at eje et af de skibe og værne 
lidt mere om dem. 

Her ude ved kajakklubben var det koldere, 
det blæste herude, og søen var urolig, ude på 
sundet gik nogle store dampere — nogle ind
ad for at holde jul, andre på vej ud mod 
fjerne lande — ja, man får udlængsel, når 
man selv har sejlet, det kribler i en for at 
komme af sted, se noget nyt, opleve noget, 
det er en underlig, uforklarlig følelse, man 
får, men alligevel. — Jeg mindes julen 1957, 
den fejrede vi på søen — nærmere betegnet 
et sted mellem New York og Philadelphia. 
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Vi, der havde frivagt, klippede og klistrede 
julestads, pyntede op i salonen, og der lug
tede af mad i hele skibet, så selv bådsen var 
i julehumør. Kl. 18,00 var vi alle samlede hos 
skipperen, hvor vi fik andesteg og flæskesteg 
med hvidvin samt is som dessert, bagefter 
kaffe med cognac og brune kager. Kl. 20,00 
dansede vi om juletræet — ja, vi havde et 
juletræ, det havde vi med i frysebox lige fra 
København for at holde på nålene. 

Vi sang nu alle de kendte julesange, og 
alle vi store mandfolk gik rundt med hin
anden ved hånden omkring juletræet mere 
eller mindre blanke i øjnene — ja, selv skip
per måtte have sin 6 personers lysedug frem 
for at pudse næsen. Derefter kom bådsen ind 
som julemand og delte gaver ud til os alle, 
det var fra en skole i København. Vi fik van
ter, sweater og meget mere i den dur, men 
det kunne vi ikke bruge i den varme. Der
efter holdt han en tale om dem derhjemme, 
og jeg tror ikke, der var et tørt øje iblandt 
os. Men julestemningen er svær at holde på, 
når man går ud af skibets salon, og solen 
skinner udenfor, og det er 28 graders varme, 
men det var alligevel en dejlig jul. 

Ja, man havde kammerater, og man mær
kede virkelig, hvad kammeratskab er, der var 
nogle, der var så gamle, at deres børn var 
på ens egen alder, nogle der var yngre ond 
en selv, men alle gjorde de, hvad de kunne 
for at skabe så god en jul for alle, som 
mulig. 

Nytår blev fejret i New Orleans, det gik 
efter den gamle opskrift: Sprut, skraller og 
tudehorn. Kl. 24,00 dut hylede alle skibs-
sirenerne i havnen uden undtagelse, og de 
næste par dage gik med at pleje tømmer
mænd og andre skader fra orgiet. 

Det er sent nu, pladsen er tom, det er "be
gyndt at småregne, bådenes silhuetter :ræ-
der skarpt frem mod klubhusets oplyste vin
duer, det er med at komme hjem til middagen. 
Cyklelåsens smæld slår igen mellem bådene 
og dør hen. Jeg lader endnu engang blikket 
glide over pladsen, hvor lysene nu er tændt. 
Et skib tuder ude på sundet — et skib, som 
jeg gerne vil... Nå — jeg må hjem. Herude 
på vejen suser bilerne forbi — forbi vor lille 
oase ,som jeg håber, vi i det nye år må øse 
megen glæde af. 

Erling H. Andreasen 

li </// 

Nytårshilsen fra 

sejlerskolen 
Vi skiftede årstal, — det er, hvad vi fore

løbig ved om det nye år. 

I virkeligheden oplever vi jo hvert år det 
samme endda i så høj grad, at der, hvis ikke 
ydre forhold spiller ind, kunne være tale om 
et da capo. Det er således det samme pro
gram, der skal gennemgås i 1959, som blev 
praktiseret i 1958. »Skuden« skal gøres i stand, 
— forsvarligt og godt — så den, som sæd
vanlig, kan være en værdig repræsentant for 
S.S.F., hvor den end viser standeren i den 
kommende sommer. Den skal rigges og ind-

| rettes således, at de elever og lærere, der be
nytter den, har det størst mulige udbytte og 

, virkelig kommer til at holde af den. 

j Og dog er der forskel. Nuancer, der en
keltvis ikke skinner igennem, men sammenlagt 
former sejlerskolen så den danner et møn
ster ,som på længere sigt gerne skulle passe 
så godt ind i S.S.F.-mosaikken, at den ville 
savnes, om den ikke var der. 

Blandt »nuancerne« skal fremhæves, at 
; skolen har påmønstret en ny sejladschef, idet 
J »Duran« har overtaget hvervet efter at »Far
bror« har været nødt til at frigøre sig, så
ledes som det blev omtalt i decembernumme
ret af S.S.F. Vi byder »Duran« velkommen 
til jobbet, som vi ved, han vil røgte til glæde 
og tilfredshed for sejlerskolen i særdeleshed 
— og vor forening i almindelighed, — og 
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her skal så samtidig lyde en tak til »Farbror« 
for hans indsats, — den var kort, men effek
tiv. 

Som det også fremgår af vort blad, vil tors
dag aften fremtidig være klubaften, og det 
skal nok vise sig at være det første rigtige 
skridt på vejen til det klubliv, vi har sukket 
efter så længe, og som vort dejlige klubhus 
er skabt til at danne rammen om, — bl. a. 
ved hjælp af vor nye restauratør, som sejler
skolen her hilser og byder velkommen, idet 
vi håber på godt samarbejde og forståelse 
til glæde for alle parter. Det er så meningen, 
at sejlerskolens elever og lærere samles på 
disse aftener, således at der kan blive lejlig
hed til at drøfte skolens anliggender, — kri
tisere — diskutere — planlægge — mindes — 
skændes, kort sagt — hygge sig sammen. 

Der er adskilligt at mindes med glæde fra 
1958, — de fleste af os har det vel heldigvis 
som soluret i Søllerød slotshave, — det er 
kun de lyse timer, der tæller; — lad os da 
ønske for samtlige medlemmer i Sundby 
Sejl-Forening, at 1959 vil bringe mange lyse 
timer. — Sammenhold og godt kammeratskab 
vil bidrage dertil. — 

Sejlerskolen ønsker hermed S.S.F. et godt 
nytår 1959. 

P.L. 

Den rette 
sportsånd 

efterlyses 
Hør, sig mig engang, hvor bliver du af 

kammerat, du, som havde glæde og gavn af 
»Øveballen« i sommer, og du, som tænker 
på at benytte det dejlige skib til sommer, tro 
ikke »Øveballen« er gået i hi, fordi den er 
kommet på land, den byder på god under
visning i, hvorledes et skib skal vedligehol
des, så snyd ikke dig selv, du vil jo gerne 
være sejlsportsmand, men hvordan ligger det 
med sportsmanden, det er vel næppe sådan, 
at han viger udenom pligterne — pligterne 
over for skibet og kammeraterne? 

Desværre kender vi ikke alle hinanden på 
sejlerskolen, men dette kan der rådes bod på 
ved at møde op på de forenings-klubaftener, 
sejlerskolen fastsætter til deres specielle møde
aftener. På disse aftener vil vi — foruden at 
stifte bekendtskab med hinanden — diskutere 
arbejdet på skolen, først og fremmest skibet 
og dets vedligeholdelse, dernæst den nye 
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C E R T I N A  

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

sæson med dannelse af nye hold, 24 timers 
øvelsessejlads, fællesferietur og meget andet, 
men alt dette skal jo ikke klares på een af
ten, da vi gerne bagefter skulle nyde gavn 
af de arrangementer, foreningen byder på. Vi 
starter torsdag den 8. januar og så fremdeles 
den første torsdag ihver måned. Jeg vil sige 
Wilhelm Lindeman tak for det arbejde, han 
har gjort for skolen, og fordi han på ikke så 
få af os elever har givet en rigtig saltvands
indsprøjtning. Tak skal du have Wilhelm. 
Godt nytår! 

Elev, medlem 610, Bendt Kolbye 

Nye medlemmer ~ 

i SbuidAy. SeføMeMtify 

Aktive: 

Fotograf Leif Nielsen, 

Vesterbro 3, Ålborg. 

motorbåd Anbejo. 

Jord- og betonarbejder Herluf Hansen, 

Mjøsensgade 14, S., 

motorbåd Karin. 

Elektriker Ib Nielsen, 

Brohusgade 4, København N., 

kragejolle Alice. 

Ifølge lovenes § 3 skal nye medlemmers 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først ud
komne nummer af S.S.F. Protest skal skriftligt 
tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter of
fentliggørelsen. 

( 75a. 

Ved årskiftet 
På tærskelen til det nye år vil det sikkert 

være på sin plads et øjeblik at løbe fartøjet 
i vinden og se, hvad det gamle år bragte os 
af godt. Det mindre gode bør vi lade ligge 
og hurtigst muligt glemme. 

Året 1958 gav os et dejligt nyt og stort 
klubhus, som vi vist alle er tilfreds med. Vi, 
der har siddet i byggeudvalget, har i hvert 
fald bestræbt os på at skabe et hus, som 
kunne danne en værdig ramme om vor for
ening, og det synes at være lykkedes. 

Selvom sejlsæsonen 1958 ikke var af de 
bedste, tror jeg ikke kapsejlerne kan beklage 
sig over antallet af arrangementer landet over. 
Vejrmæssigt er det jo heldigvis den slags som
re, vi hurtigt glemmer. 

Det nye år starter vi med en ny restauratør, 
som vil gå ind for, at vi kan få det klubliv, 
vi har savnet. 

Vi lægger — som meddelt i sidste nummer 
af bladet — ud med klubaftener hver torsdag 
i klubhuset, og vi regner med stor tilslutning, 
såvel på de torsdage, hvor der arrangeres 
film, foredrag og lignende, som på de tors
dage, hvor vi blot møder op og hygger os. 
Der vil også blive nogle »lørdagsaftener«, 
hvor vi vil få lejlighed til at »røre benene«. 

I øvrigt ligger der fuldt op af opgaver, der 
skal løses i det kommende år, bl. a. planering 
af pladsen omkring huset, lys på vejen, evt. 
flytning af mastekran, men alt afhænger her 
som alle andre steder af økonomien. Vi reg
ner dog med at få arbejdsro til at udføre så 
mange af de påkrævede arbejder, som øko
nomien tillader. 

Alt i alt tegner det hele lyst og venligt, 
og bestyrelsen håber, at tiden nu er inde til, 
at vi alle går ind for vor forening. 

GLÆDELIGT NYTÅR 

Bestyrelsen. 

K assereren 
træffes 

I KLUBHUSET 

hver fredag kl. 19,00—20,30 

og søndag den 1. februar kl. 10—12 

Husk postgiroen: 56516. 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Som følge af jul og nytår holdt bevillings
myndighederne først møde den 6. januar. 
Vor nye restauratør — Edgar Hurtigkarl •— 
kunne derfor først få sin bevilling denne dag. 

Da der endvidere skulle gøres grundigt rent 

i klubhuset, var det nødvendigt at lukke fra 
den 1. til den 7. januar. 

Vi forsøgte ved henvendelse til myndig
hederne at opnå en dispensation, således at 
restauratøren kunne åbne den 4. januar, men 
der findes ikke lovhjemmel for noget sådant. 

Det blev derfor nødvendigt at holde lukket. 

Vi fortsætter klubaftenerne hver torsdag 
aften .Den 5. og 19. februar vil der blive 
filmaftener. Programmet for disse aftener er 
endnu ikke fastlagt, men opslag herom vil 
fremkomme i klubhuset snarest muligt. Fil
mene begynder kl. 20. 

Efter sidste generalforsamling har vi bragt 
i erfaring, at vort medlem, P. V. Pedersen, 
m/b »Bob«, også i år havde 25 års jubilæum. 
Pedersen har fået sin jubilæumsnål. Til lykke. 

Øresunds Sejlklub Frem har solgt sin ene 
øvelsesbåd — FREM II — til yachtklubben 
»Furesøen«. 

Stof til bladet skal være indsendt inden 2. februar til M. Andreasen, Nyrnberggade 50 — S. 
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Ethundredesyvogtredive sømil 
e l l e r  

den forsvundne snapseflaske 
Vi drøftede problemet i forvejen, Emil og 

jeg. Ikke sådan at forstå, at vi var uenige, 
for det var vi langtfra. Vi var rørende enige 
om, at vi burde gennemføre den ret lange 
tur fra København til Ålborg i eet stræk, så 
det var kun tilrettelæggelsen, der var på dags
ordenen. 

Hvis vi fik godt vejr — og det var der 
gode muligheder for, eftersom det i de sid
ste 3 uger havde været smukt sommervejr 
med svag østlig brise, — skulle vi kunne 
klare den ca. 135 sømil lange tur på 18 ti
mer og med et forbrug på omkring 110 liter 
brændstof. Tankene rummede ialt 180 liter og 
yderligere 40 liter kunde vi have i transport
dunke, så brændselsspørgsmålet blev vi hur
tigt færdige med. 

Motoren skønnedes at være så driftsikker, 
som man kunne forvente. Uheld — endda 
alvorlige — kan jo indtræffe for enhver, men 
sådanne må henregnes til det absolut ubereg
nelige og derfor indiskutable. 

Aftenen før vi skulle afsted, fik vi instal
leret en radiopejler. Med den kunne vi da 
pejle Saltholm flak, og da dette lå indenfor 
synsvidde, var det muligt at kontrollere pej
leren, der fandtes at fungere korrekt. 

Provianteringen havde Emil sørget for. Alt 
var husket, end ikke den halve flaske snaps 
var glemt, men den fik nu for resten sin egen 
historie. 

Vor personlige udrustning var ligeledes 
bragt ombord, og afsejlingstidspunktet skøn
nedes passende at kunne sættes til kl. ca. 15. 
Det ville medføre, at vi ville være ude af 
sundet og på vej op i Kattegat inden mør
kets frembrud. 

Det gik dog ikke slet så strålende, som vi 
havde forestillet os, selv om alt tegnede så 
strålende, da vi startede. På det tidspunkt — 
d.v.s. lørdag den 5. juli 1958 kl. 15,30 — var 
det stadig varmt sommervejr med let østlig 
brise, hvorfor vi rullede det meste af pres-
senningen over cockspittet sammen. Det er jo 
dejligt med lidt frisk luft, og man ser og 
hører bedre i fri luft end under en pressen-
ning. 

I Skovshoved, hvor vi gik ind for at tanke 
op, var der trængsel, så det tog over 45 mi
nutter at få den lille forretning overstået, 
men så gik det også strygende op gennem 
sundet. Aftensmaden indtoges ved 21-tiden, 
da Kronborg lå et stykke agterude, og til 
dette det sidste måltid inden den lange nat 
tog vi hul på den halve snaps og klinkede 
på en behagelig rejse. 

Der skulle gå flere dage før vi igen for
nyede bekendtskabet med de livgivende drå
ber. r 

Vi pejlede nu efter Kattegat syd fyrskib, 
der skulle ligge forude på vor kurs op gen
nem den minestrøgede rute. Endelig skulle vi 
få lidt glæde af de mange penge, der var in
vesterede i pejleren. Ifølge fyrfortegnelsen 
skulle fyrskibet udsende signalet K. G., men 
i den retning, vi mente fyrskibet skulle ligge, 
d.v.s. ret forude, kunne vi kun opfange sig
nalet G stadig gentaget, og et sådant signal 
angaves ikke i fortegnelsen. Senere, da^vi 
havde fyrskibet i sigte forude, viste det sig, 
at det var Kattegat syd fyrskib, som udsendte 
signalet G. Heldigt for os var det, at vort 
kompas var ualmindeligt roligt, og at vi sto
lede på det fremfor pejleren. 

Men forinden var jeg blevet sendt til køjs 
for at sove et par timer, og jeg reddede mig 
da også en god times søvn, men vågnede ved, 
at båden opførte sig meget uroligt. Nå, det 
var vel en af rutebådene til eller fra Ålborg, 
der var passeret og havde sat det kraftige 
skvalp op, så jeg blev liggende og ventede, 
båden skulle falde til ro igen, men da dette 
ikke skete, tørnede jeg ud kl. 22,30 for at få 
årsagen opklaret. 

Det var sørgeligt at konstatere, at man ikke. 
kunne overlade en så gammel sømand som 
Emil vagten, før han straks skulle ødelægge 
det gode vejr. Der var intet skib i sigte, men 
det var begyndt at blæse op fra NV, og vi 
stampede allerede op i en ret grov sø, men 
det var til gengæld en fornøjelse at se de 
forskellige lysbøjer, der afmærker ruten, tone 
frem på klokkeslet som perler på en snor. 

Det blev ikke til mere søvn for mig den 
nat, men det var jo en trøst, at Emil fik endnu 
mindre. Skadefryd er også en slags fryd. Emil 
forsøgte at få sig en lur kort efter min af
brudte, men han dukkede op igen et kvarter 
senere og meldte, at han simpelt hen var ble
vet smidt ud af køjen og havnet på dørken, 
så han foretrak at holde mig med selskab. 

Så stod vi da der side om side resten af 
natten og morgenen med i den tiltagende ku
ling. Efterhånden blev vi gennemblødte, for 
vi tog ikke så lidt vand over, og da vi først 
var blevet så våde, som man nu engang kan 
blive, gaa ingen af os lukke pressenningen 
over. Enkelte gange havde vi hele forskibet 
30 cm under vand, når vi røg ind i en større 
sø, og så var det jo anseelige slatter, vi tog 
indenbords, og efterhånden føltes bådens be
vægelser da også temmelig døde. 

Vi forsøgte forgæves at lænse vandet ud. 
Forgæves, fordi det meget bundvand under 
krængningen slog op i proviantskabet, lettede 
dørken og opløste alt forefindende indpak
ningspapir og skyllede det bort. Ja, selv nogle 

•øgede sild, som Emil havde ventet sig meget 

af til søndagsfrokosten, opløstes og forsvandt 
i en sådan grad, at end ikke rygbenene nogen
sinde senere kom for dagens lys. Og alt dette 
opløste papir m.m. blandede sig med bund
vandet til en lind vælling, der ustandseligt 
stoppede pumpens sugerist. 

Nu kan man vel indvende, og med rette, 
at vi kunne have mindsket fart og derved 
fået adskilligt mindre vand over, men dels 
kunne vi, som nævnt, ikke blive mere våde,, 
end vi var, og dels ville vi nok se, hvor stor 
forsinkelse vejret forårsagede, og af disse 
grunde foretrak vi at holde på uden at ændre 
motorens gang. 

Ved sekstiden lavede Emil en kande stærk 
kaffe. Guderne må vide, hvorledes han bar 
sig ad med at jonglere med vandkedel, kaffe
kande, kaffedåse, kopper, skeer, brød og smør 
uden uheld i det vejr, men han udførte kunst
stykket, og jeg kan garantere for, at vi nød 
den skoldhede drik, der våkte de sjunkne 
livsånder og satte humøret adskillige grader 
op. 

Dog, fremad gik det trods alt. Vi passerede 
Ålborg bugt fyrskib og stod op efter Hals 
Barre og kom på denne kurs næsten tværs 
i søen, så vi rullede fælt med det meget vand 
indenbords. Det blev roligere og mere be
hageligt, da vi var kommet gennem den af
mærkede rende og sluppet ind i Langerak. 
Så her havde Emil det alligevel lettere, da 
han tryllede en kærkommen frokost frem. 

Havde vi ikke, efter den våde og kolde 
nat, fortjent en enkelt snaps til frokosten? 
Jeg nævnte det, men Emil blev helt forlegen, 
og indrømmede nølende, at flasken var borte. 
Så var den vel havnet under dørken? Men 
det erklærede Emil ikke kunne være tilfældet. 
Det ville være en fysisk umulighed for fla
sken at komme derned. 

Jo, men findes der da ikke skår af flasken? 
Nej, slet ingen skår. 
Vel, så er der kun den mulighed tilbage, 

at du har drukket snapsen i smug i nattens 
løb og hevet flasken overbord! 

Men det ville Emil dog ikke gå med til. 
Træt var han. Han sov stående med hove

det hvilende på albuerne, som var placeret 
på dækket bag vindspejlet. Og her kurede 
armene — og hovedet — i slingeragen fra 
side til side, så albuerne var slidt ud af strik-
ketrøjen, da jeg purrede ham ved indsejlingen 
til Ålborg havn. 

I Ålborg lystbådehavn 
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Snart gled vi støt gennem havnen og under 
de to store broer, smuttede ind i lystbåde
havnen, hvor vi fortøjede kl. 12,15 efter en 
rejse på 137 sømil gennemsejlet på 20 timer. 

Trætte var vi begge, så det er vel forstå
eligt, at vi efter en kop kaffe og en likør gik 
til køjs for at nappe os et par timers hårdt 
tiltrængt søvn. 

Da der igen kom liv i os, gik vi igang med 
at lænse båden og få renset »vællingen« ud, 
så vor gode båd var klar til det næste stræk. 
En pejling viste, at vi havde brugt 112 liter 
brændstof, hvad der var i god overensstem
melse med det kalkulerede forbrug, og at der 
var 168 liter i behold, så vi kunne klare os 
et par dage endnu, før vi behøvede at fylde 
op. 

I de følgende dage var det skralt med Emils 
humør, og adskillige gange daglig vendte han 
tilbage til problemet: Den forsvundne snaps. 

Nå, jeg var måske også lovlig hård ved 
ham, for jeg vedblev hårdnakket at påstå, 
han havde tømt den den første nat for at 
holde varmen, og den beskyldning tog han 
sig nær. Ja, det gik endda så vidt, at jeg på 
banegården i Løgstør overraskede ham i at 
studere tavlen med afgangstider for forbin
delse til København, medens han samtidig 
mønstrede portemonæens indhold. 

Heldigvis for mig måtte han opgive at røm
me, men så blev han også så gal i hovedet, 
at han gik ombord, huggede hul i kahyt-
dørken, tog fat i kanten af hullet og med en 
voldsom kraftanstrengelse fik held til at løfte 
den af fugtighed fastklemte dørk. 

Og der under lå snapseflasken. Hel og 
uskadt og med indholdet i god behold. 

På trods af den fysiske umulighed. 
G. Østergaard. 

På Løgstør banegård 

Fastelavnsfest og 
tøndeslagning for børnene 

Søndag d. 8. februar kl. 13,00 

Festudvalget 

Det gamle masteskur 
Efter flere opfordringer til at tømme det gamle masteskur, var 

der endnu master, bomme og forskelligt grej tilbage da skuret 

blev revet ned. - Dette er nu lagt ud på pladsen, og ejerne må 

fjerne det omgående, da det i modsat fald vil blive tilintetgjort. 

Bestyrelsen 

Vi begynder på 

18. 
Som medlemmerne har set, begynder vi 

med dette nummer af S.S.F. på 18. årgang af 
medlemsbladet, og vi har altid kunnet glæde 
os over medlemmernes interesse. Hver gang 
vi er i klubhuset, er der altid nogle, der vil 
sludre lidt med os om bladet. Nogle vil have 
bladet udvidet til 12 eller 16 sider, men dertil 
må vi desværre sige nej. Meningen med bla
det er jo den at vække medlemmernes inter
esse for S.S.F.s indre anliggender, følge be
styrelsens daglige arbejde og så, for at bøde 
lidt på det tørre stof, beretninger om andre 
medlemmers oplevelser, der kan have noget 
at sige eller lære os. 

Vi har jo de store sejlsportsblade, og det 
er jo ikke meningen, vi skal konkurrere med 
dem. Nej, bladet skal samle medlemmerne 
om klublivet, og i bladet skal alle kunne 
fremkomme med deres ønsker og synspunkter 
vedrørende vores gamle klub. 

Vi benytter lejligheden til at takke alle, 
som har skrevet i bladet, og det er vort håb, 
at vi i det nye år må få endnu mere stof 
fra medlemmerne, så vi kan få det helt rig
tige medlemsblad til gavn for os alle. 

Redaktør og bladudvalg ønsker hermed alle 
medlemmerne i S.S.F. et rigtigt godt nytår. 

M. Andreasen. 

Mangler der et blad 
Medlemmer, der mangler eksemplarer af 

bladet fra året 1958, kan afhente de mang
lende numre hos hr. E. Lorentzen, Albaniens-
gade 2 . 

Føj 
Hvordan kan det være, at folk fuldstændig 

mister deres levemåde, når de kommer ind på 
et offentligt toilet? Forleden dag fandt jeg et 
askebæger ude ved midtersporet. Det viste 
sig at stamme fra herretoilettet i klubhuset. 
Her var det med vold brækket af. Knagen 
er også brækket, og hvor er proppen til hånd
vasken, for slet ikke at tale om de nydelige 
klosetbørster, der blev opsat på alle toiletter. 

Hvad er det dog for noget grisseri? 

Husk at 
alt brandfarligt affald skal fjernes efter arbej
dets ophør af hensyn til brandfaren 
mere end Y2 kg benzin eller anden brandbar 
væske må ikke efter vinterophaling forefindes 
i noget fartøj 
det er forbudt at henstille benzin eller anden 
brandfarlig vædske på pladsen. 

Hjertelig tak for den ven

lige opmærksomhed ved min 

tiltrædelse som restauratør i 

klubhuset. 
E .  H u r t i g k a r l  
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HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt t 
H E R R E  
L  I  N  G  E  
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R  I  O  G  
K T I O N  

Imalc 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satim 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål . - _ A 

også til damer 4Jr50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11950 

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

Køjesække 

fra 11,50 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i  arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V\AAAA/\AAAArf»AAAAAAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAA/*A/\AAAAA/»AAAAAAAAAArf 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
KASTRUPVEJ 125, 1. - SUNDBY 288 x 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 17.—1.—1959. 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  
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Forårsfest 
Aftenunderholdning og bal 

lørdag den 7. marts kl. 19,30 
Amager Selskabslokaler, 

Markmandsgade 9*11 

Skuespillerinden 

Hannah  Bjarnhof  

Sangkvartetten 

Four  Pa l s  

Tryllekunstnerparret 

El lon i  &.  D ipzy  

SJ-

Efter underholdningen bal til 

Gamby's  orkes ter  

Billetter a kr. 3,00 

fås hos restauratøren og bestyrelsen. 

Inte t  b i l l e t sa lg  ved  indgangen  
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S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  
I Amager Strandvej, S. — SU. 35016 

• MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K PA 9770 
Næstformand: O. Futterer, Middelgrundsvej 39, S AM 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S. .. 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg: O. Futterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S AM 3468 v 
Tilsynsførende med klubhuset: Formanden og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S. SU 1417 v 
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S SU 9485 
Sejladschef: Duran Højlind, Obdams Allé 25, S SU 4375 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup 
Pestudvalg: Henning Nielsen og Emil Hansen 
Pladsmand Madsen 
Bestyrelsesværelse — SU 3580 
Restauratøren privat AS 3083 

H E D E B O L  
død 

Den 20. januar afgik Sundby Sejl-Forenings 

ven, vort æresmedlem, fhv. borgmester Peder 

Hedebol, ved døden, 84 år gammel. 

Hedebols indsats og interesse for vor for

ening kender alle. 

Ved hans død vælder mange minder ftem 

om hans varme hjerte. 

Det var sjældent han svigtede os ved en 

standerhejsning. Og når han besøgte os, beså 

han altid med stor interesse alt, hvad vi kunne 

fremvise af nyanskaffelser. Helt ud i den 

yderste krog af pladsen skulle han, og de 

gamle medlemmer, han mødte på sin vej, 

hilste ham altid med ærbødighed. Han var 

manden bag vor forening. 

Hedebols hjerte var til det sidste hos 

Sundby Sejl-Forening, og jeg tror, det var 

en stor glæde for ham at deltage i indvielsen 

af vort nye klubhus, hvor han indmurede den 

første sten. Det må for Hedebol omtrent have 

været at se kronen på sit værk — at se sit 

hjertebarn blive voksen. 

Vi vil heller aldrig glemme hans ord ved 

standerhejsningen i 1957, da han overrakte 

foreningen sin gave til klubhuset, for hvilken 

vi har købt uret i bestyrelsesværelset. Her 

mærkede vi en varme og en interesse for den 

sag, som var hans, såvel som den var vores. 

Ved Hedebols bortgang har Sundby Sejl-

Forening mistet en af sine bedste venner. 

Æret være hans minde! 

W. Tanggaard Rasmussen. 

K lYassereren 
træffes 

FEBRUAR og MARTS 

i klubhuset hver fredag kl. 19,00—20,30 
langfredag undtagen 

samt søndag den 1. marts kl. 10—12 
i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Klubhuset i 
marts 

Torsdag den 5. marts viser vi bl. a. den 
fremragende farvefilm fra Øresund 1952, op
taget af den kendte sejlsportsmand Svend 
Aage Barding fra K.A.S. 

Den 19. marts får vi besøg af olympiade
sejlerne Ole Berendsen og Chr. Biilow. De 
vil — som optakt til kapsejladssæsonen — 
vise deres farvefilm fra kapsejladsbanerne. 

Vi anbefaler også kapsejlerne at møde op, 
da Ole Berendsen vil kommentere filmen med 
småfinesser. 

De øvrige torsdage hygger vi os i klub
huset med ild i pejsen. 

Husk 
Benzinskemaerne 

Fartøjsejere! I er vel klar over, at det er 
af meget stor betydning for vor forenings 
økonomi at I alle, der har motor i båden, 
udfylder og tilbagesender de tilsendte ske
maer. Husk, begge eksemplarer skal under
skrives, og skulle der være nogle fartøjsejlere, 
som ikke har modtaget skemaet, så henvend 
dig omgående til formanden, PA 9770 — få 
et udleveret og tilbagesendt senest mandag 
den 16. februar. 

I år må der ikke mangle skemaer — det 
betyder nemlig penge for foreningen. 

M. A. C. 

* 
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Kammeratskabsaftener 
Denne måneds kammeratskabsaftener har 

ikke været gennemført efter programmet. — 
Torsdag den 13. januar var grunden den, at 
juniorerne kun mødte meget fåtallige op til 
tiden, men aftenen blev fordrevet med for
skellige diskussioner, spil o. lign., og vi tror 
ikke, at der var nogen, der kedede sig. 

Torsdag den 29. januar kunne vi ikke nå 
at få arrangeret et foredrag på grund af for
beredelserne til ballet den 31. Men juniorerne 
fandt sammen og hyggede sig foran pejsen, 
der var tændt for første gang. Senere lånte 
vi Hurtigkarls radio og flyttede ind i skipper
stuen. Disse aftener er altså ikke spildt, men 
til støtte for kammeratskabet i juniorafdelin
gen. Efter henstilling fra restauratør og junior-
leder, må vi bede jer om at lade være med 
at optage de bedste pladser i klubhuset om 
torsdagen, da klubbens sejler-aftener især er 
forbeholdt senior-medlemmerne. Der er nær
mest tænkt på sofaerne og de små borde ved 
pejsen. 

• 

Juniorreglementet. 

Da det har vist sig, at det gamle junior
reglement ikke er blevet overholdt på ret 
mange punkter, har juniorrådet udarbejdet et 
forslag til et helt nyt reglement, som vi har 
mulighed for at overholde. Dette forslag, der 
adskiller sig i væsenlig grad fra det gamle, 
er i øjeblikket hos bestyrelsen, der først skal 
godkende det. 

• 

Specialgrupperne. 

Specialgruppen, der har med syning af fen
dere og sejlposer at gøre, har lagt forberedel
serne til igangsættelsen, og gruppen venter 
kun på et lokale. (Håber at få et på Sund
park skole.) 

Bådebyggergruppen går igang med at lave 
pagajer, så snart der er skaffet træ og værk
tøj. 

Værktøj. 

Da det kniber med værktøj til grupperne, 
håber vi, at nogle af juniorerne har sejlmager
handske og nåle, eller save, høvle, raspe m.m. 
de eventuelt vil låne grupperne. Hvis I har 
dette, bedes I henvende jer til enten Olsen 
eller Lilian (sejlmagerværktøj) eller Tømrer 
Ole (bådebyggerværktøj). 

* 

Lørdagsballet. 

Lørdag den 31. januar afholdt juniorafde
lingen i samarbejde med restauratøren et bal. 
Denne gang havde vi inviteret juniorer fra 
henholdvis Kastrup, Frem, KAS og Sundet 
til at deltage. Der var mødt 124 juniorer og 
gæster op, og dansegulvet var hurtigt fyldt, 
da Rågeleje jazz-orkester begyndte at under
holde. Bølgerne gik højt hele aftenen, og 
særligt da hele salen under orkesterets ledelse 
stemte i med »When the Saints go marching 
in«. Ved halvtolvtiden brød vi af for at be
gynde et »halvfransk« lotteri, som Hurtigkarl 
udtrykte det. Som præmie var udsat fire halve 
spegepølser, der var skænket af Jan Roth-
berg. Der blev samlet en femogtyveøre ind 
hos dem alle, og de heldige, der blev ud
trukket, gik hjem med pålæg til de næste 
fjorten dage. Dansen fortsatte til lidt over et, 
efter at vi havde fået en ekstra time. Da vi 
sluttede denne succesfulde aften, enedes vi 
om, at vi snart skulle afholde en lignende. 

Kapsejladsregler 
og 

taktik 
Sejlklubben »Sundet« afholder en række 

diskussionsaftener om dette emne under ledel
se af Kell Bay. 

Man lagde ud onsdag den 21. januar, og 
der fortsættes onsdagene den 18. februar og 
18. marts begge aftener kl. 19,30 i »Sundet«s 
klubhus. 

Elever fra vor sejlerskole er hjertelig vel
komne. De nye kapsejladsregler bør medbrin
ges. 

Kapsejladsudvalget. 

Vellykket start 
Ja, så har vi haft 2 film og en almindelig 

klubaften, og hvordan er det så gået? Til 
filmaftenerne var der så godt som fuldt hus, 
hvilket d'herrer foredragsholdere så inderligt 
fortjente, det var absolut et par 1. kl.s film 
vi så og efter min mening en udmærket pro
paganda for tursejlads. Lad os få flere af 
dem. I, der ikke var med, snød jer selv for 
et par dejlige aftener, men det kan nås endnu. 
Til den almindelige klubaften var der der
imod ikke så stor Tilslutning, hvilket for
modentligt for en del skyldes, at mange ikke 
var klar over, at det er klubaften hver tors
dag. Film hveranden og spille- og hyggeaften 
hveranden. Nu er der måske nogle, der har 
det ligesom jeg, at de eneste kort vi kender, 
er søkortet. Der ligger derfor nogle søkort 
inde i bestyrelsesværelset, så kan alle, der 
har lyst, begynde at planlægge sommerferien 
og udveksle fiduser. Vi har som bekendt fået 
en del nye medlemmer, og I er særlig vel
komne, ikke fordi jeg tror, I er dummere 
end os med hensyn til fiduser, men for at 
få jer med i klublivet nu i de lange vinter
aftener og en hyggelig snakken »skiv«. Men 
husk, vi skal have damerne med. 

Og hvordan med vort nye restaurationspar? 
Ja, der tror jeg, alle, der har gæstet klub
huset, siden de kom, er 100 % enige om, at 
det er folk, der kan deres kram, med andre 
ord forstår at drive et klubhus, som et så
dant skal drives. Tænk bare på den dejlige 
kop kaffe, hvor alt brød og kager er hjemme
bagt. Tænk på den ånd, den tone, den ren
lighed og orden, der hersker dernede, det er 
det, vi alle i mange år har sukket efter. Nu 
kan man trygt tage familie, venner og be
kendte med og forhåbentlig skaffe mange nye 
medlemmer (husk vi også optager passive). 
Rammerne er der, nu tilkommer det os med
lemmer at bestemme, om vi skal beholde vort 
udmærkede restauratørpar, men med 600 med
lemmer plus familie og venner skulle det 
være en let sag for os uden at rokke vor 
personlige økonomi. 

Selvfølgelig er det stadigvæk gratis at be
nytte klubhuset, men tænk hvis du en søndag 
eftermiddag eller klubaften skulle invitere 
din kone eller kæreste på en kop kaffe i 
vore dejlige lokaler, det er billigere end en 
enkelt biografbillet, bedre kan det vist dårligt 
være, og skal du have familiefest, kan du leje 
lokalerne. Hurtigkarl og frue skal nok sørge 
for, at alt er tip-top. 

Carl Hillers. 

O B S !  
Skal der være gilde, så lad der være 

gilde! Mangler du plads, så tal med 

Edgar Hurtigkarl. Medlemmer kan leje 

klubhuset til private fester. 
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På bestyrelsesmødet den 19. januar med
delte Svend-Argo — som andet steds an
ført — at han på grund af travlhed i sin for
retning ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Formanden overtager indtil videre tilsynet 
med klubhuset, og bestyrelsen har anmodet 
Henning Nielsen om at hjælpe formanden i 
dette arbejde samt varetage ledelsen af fest
udvalget. 

Formanden takkede Svend og bød Henning 
velkommen til arbejdet. 

Formanden bød også den nye restauratør 
og dennes hustru velkommen og udtalte, at 
man håbede på et godt samarbejde. Begyn
delsen har jo været god. Restauratøren fore
lagde sine priser, der godkendtes. 

Der er opsat lys på vejen ind til klubhuset. 
Selve vejarbejdet drøftedes. Man havde ind
hentet forskellige priser og havde endnu en
kelte drøftelser tilbage, før arbejdet kan af
sluttes. 

Havneudvalget lovede ved næste bestyrel
sesmøde at fremkomme med ønsker om nød
vendige arbejder i havn og på plads. Her
under pålagdes det havneudvalget at sætte 
sig i forbindelse med dykker Strandgaard med 
henblik på oprensning af vor sejlrende. 

Der er rettet henvendelse til Københavns 
kommune om at ville yde garanti for det af 
idrætsforbundet tilbudte lån til byggeriet. 

Byggeattesten på huset kan ventes når som 

helst. 

Som også andet steds anført var vor tid
ligere kapsejladschef Alf Andersen indbudt 
til mødet, idet bestyrelsen havde vedtaget som 
en tak for Alfs store arbejde for Sundby 
Sejl-Forening at udnævne ham til æresmed
lem. 

Formanden overrakte Alf emblem og do
kument på hans nye værdighed — og Alf 
takkede for udnævnelsen. 

En henvendelse fra Arndt Adrian angående 
en indbjærget tromle har været videresendt 
til Dansk Sejlunion, hvis sagfører har haft 
en telefonsamtale med formanden. Adrian er 
underrettet herom. 

Formanden omtalte klubaftenerne, der var 
startet med godt besøg. 

Standerhejsningen finder i år sted den 3. 
maj. Der arrangeres en sammenkomst i klub
huset påskelørdag. 

Den ordinære halvårlige generalforsamling 
afholdes tirsdag den 24. marts i klubhuset. 

Der er modtaget et antal benzinskemaer til 
udsendelse til fartøjsejerne. Bestyrelsesmed
lemmerne tilsagdes til at møde for at under
skrive kuverter m.v. hertil. 

Det i sin tid nedsatte udvalg til gennem
gang af foreningens love har snart tilende
bragt sit arbejde. Udkastet vil kunne fore
lægges bestyrelsen i løbet af foråret. 

W. T. R. 

Svend-Argo har på bestyrelsesmødet den 
19. januar anmodet om at måtte udtræde af 
bestyrelsen på grund af travlhed i forretnin
gen. 

Bestyrelsen er gået med hertil, og forman
den har indtil videre overtaget job'et som 
tilsynsførende med klubhuset. 

Bestyrelsen har anmodet Henning Nielsen 
om at være formanden behjælpelig med dette 
arbejde. 

Standerhejsningen finder i år sted søndag 
den 3. maj kl. 14. 

Er der nogen, der kan skaffe formanden en 
lejlighed på Amager? 

Det ville være ønskeligt, om der til gene
ralforsamlingen kom forslag om et par sup
pleanter til bestyrelsen. 

Påskelørdag arrangeres en festlighed i klub
huset. Nærmere herom vil fremkomme i næste 
nummer af bladet. 

Tak 
Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 

50-års fødselsdag. 
Svend Christensen, 

»Buus.« 

Gammeldaws aften 
Som en afslutning på vintersæsonen afhol

des en gammeldags aften i klubhuset lørdag 
den 28. marts (påskelørdag). 

Se nærmere i næste nummer af bladet. 
Festudvalget. 

Nye medlemmer " 
" /—V—V 

i Suwil>y, SejlfcceMMfy 

Aktive: 

Kristian A. Nicolajsen, 
Sønderholmsallé 15, 
motorbåd »Mio«. 

Henning Schmidt, 
Tornebuskegade 1, 
spidsgatter »Kiss«. 

Maskinarbejder Viggo Hansen, 
Middelgrundsvej 21, 4., 
motorbåd »Maagen«. 

Passive: 

Gudrun Tanggaard Rasmussen, 
Suensonsgade 39, K. 

Juniorer: 

Henning Olesen, 
Glamsbjergvej 62, Kastrup. 

Leo Grønne, 
Prinsessegade 1, K. 

Ifølge lovenes § 3 skal nye medlemmers 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først ud
komne nummer af SSF. Protest skal skriftligt 
tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter of
fentliggørelsen. 

Nyt 

Æresmedlem 
På bestyrelsesmødet den 19. januar vedtog 

bestyrelsen at udnævne vor nys afgåede kap
sejladschef Alf Andersen til æresmedlem i 
Sundby Sejl-Forening som en tak for Alfs 
store arbejde for foreningen gennem mange 
år. 

Alf Andersen har i det meste af sin med-
lemstid siddet i bestyrelsen som kapsejlads
chef eller været assistent for kapsejladschefen. 

Det er ikke få timer af sit liv, Alf har til
bragt ombord i dommerskibet, og kapsejlerne 
har meget at takke ham for. 

På bestyrelsesmødet, hvortil Alf Andersen 
var indbudt, rettede formanden en tak til ham 
for de mange års arbejde for Sundby Sejl-
Forening. 

ref. 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 
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halvårlig generalforsamling 
Ormnær 

afholdes 

TIRSDAG DEN 24. MARTS 1959 KL. 19,30 

i klubhuset 

D a g s o r d e n :  
1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskabet 
4. Lovændringsforslag 
5. Andre forslag 
6. Valg 
7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Kassereren, Thorkil Sparre 
Skolechefen (Duran Højlind er som tidligere meddelt indtrådt i 

stedet for Vilh. Lindemann) 
4 repræsentanter: 
O. Fiitterer, 
A. Kruøjser 
(Svend Hansen er fratrådt midt i perioden og Henning Nielsen er indkaldt 
1 stedet). 
(nyt medlem af bestyrelsen, vedtaget på forårsgeneralforsamlingen) 
2 suppleanter til bestyrelsen 
1 revisor, G. Østergaard 
2 revisorsuppleanter: 
Folmer Larsen 
(i stedet for Einar Olsen) 
2 målere: 
John Skjold Petersen 
Jørgen Danris. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest den 10. marts 1959. 

Bestyrelsen 

>f\AAAAAAAAAAAAAAAAAAASVVVS\AASVVnnSVV*AnAASVVlAA/W /̂V>AAAftAAfV%AAAAAAAAAAAA/V\/V\AAAA/WW\/V\SUV'W' 

Husk benzlnskemaerne - det er penge -

Ordensreglement 
for 

klubhuset 
Nu, hvor vi har fået vort nye klubhus og 

ny restauratør, vil det Være på sin plads at 
optrykke ordensreglementet for klubhuset, 
efter at dette reglement er gennemgået og har 
fået en lille oppudsning: 
1. Foreningens lokaler er kun tilgængelige 

for foreningens medlemmer og de ved dem 
indførte gæster. Medlemmer fra andre sejl
klubber har adgang til lokalerne, når gyl
dig legitimation gives. Ethvert medlem skal 

på forlangende legitimere sig ved at fore
vise medlemskort for bestyrelsesmedlem
mer og restauratøren. 

2. Medlemmerne har ret til at opholde sig 
i foreningens lokaler uden nogen pligt til 
at nyde noget. Hvad der i lokalerne fore
findes af blade og tidsskrifter, står til med
lemmernes afbenyttelse. Blade og tidsskrif
ter skal behandles propert og må ikke fjer
nes fra lokalerne. 

3. Under opholdet i lokalerne skal der altid 
udvises en sådan opførsel og adfærd, at 
andre tilstedeværende ikke føler sig for
ulempet eller generet. En eventuel hen
vendelse eller påtale fra restauratørens si
de skal efterkommes. 

4. Alt, hvad der forefindes i lokalerne af in
ventar o. lign., står under medlemmernes 
beskyttelse. Enhver beskadigelse eller øde
læggelse, som vil medføre reparation eller 
værdiforringelse, pålignes den, som har 
forvoldt skaden, eventuelt det medlem, 
som har indført skadevolderen i lokalerne. 
Medlemmerne må ikke fjerne eller låne af 
klubhusets fremsatte service; alt, hvad der 
fremsættes af serveringsmateriale, skal be
handles propert og hensynsfuldt. 

5. Hunde må ikke medtages eller indlades i 
lokalerne. 

6. Medlemmer eller nogen dem pårørende, 
som ikke er fyldt 18 år, må ikke indtage 
spirituøse drikkevarer i forretningens lo
kaler. 

Stof til bladet skal være indsendt inden 5. marts til M. Andreasen, Nyrnberggade 50 — S-
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7. Ønsker nogen at fremføre klage over va
rerne, varernes kvalitet, varernes behand
ling eller serveringen af disse, må en sådan 
klage omgående fremsættes til bestyrelsen. 
Klagen skal fremsendes skriftligt med med
lems nummer og navn. 

8. Restauratøren har pligt til at påse nærvæ
rende reglements overholdelse. Ethvert 
brud på reglementet skal indberettes til 
bestyrelsen. 

9. Overtrædelse af nærværende reglement 
kan behandles efter foreningens love § 7. 

Hedebol in memoriam 
Ved borgmester Hedebols død kommer jeg 

til at tænke på et afsnit i hans bog »Spurv 
i Tranedans«, som i 1956 udkom på forlaget 
»Fremad«. I dette afsnit fortæller forfatteren 
følgende om Sundby Sejl-Forening: 

Til slut i dette afsnit skal jeg så blot endnu 
omtale mit samarbejde med lystsejlerne. Det 
begyndte straks, da opfyldningen ved kysten 
startede. Nogle lystsejlere af beskeden øko
nomi havde nogle få både liggende i en af 
de regnvandsgrøfter, som hører til Sundbyer
nes afvanding. De bad om at få lejemål på 
et areal af passende størrelse, som de så kun
ne indhegne. Det fik de, og derefter begyndte 
tilgangen, og det blev til Sundby Sejl-For-
ening. 

Samarbejdet med lystsejlerne gav mig man
ge glæder og ikke ringe støtte. Når nogen 
kom til mig befængt med losseplads-hysteriet, 
kunne jeg henvise til lystsejlerne og sige: Se 
nu her lige midt i det hele nyder hundreder 
af familier et herligt friluftsliv, hold dog op 
med jeres larmenteren! I den første fattige tid 
lavede de selv deres havnekaj. På losseplad
sen hentede de kasserede skarnkasser, stillede 
dem på række og skovlede fra bunden mate
riale op i dem. De improviserede endog en 
gravemaskine. Men med det stigende med
lemstal måtte mere rationelle ting til. Ud
gangspunktet var jo regnvandsgrøften. Den 
var det jo en kommunal nødvendighed at 
holde åben. Derved blev det en legitim kom
muneudgift ved lossepladsens spunsvæg af 
at afgrænse lystbådehavnen både i nord og 
syd. Midtermolen sørgede sejlforeningen selv 
for. Men de manglede en sejlrende ud til dybt 
vand. Når de skulle til søs med deres koner, 
måtte de sejle båden tom ud på fornøden 
vanddybde og så bære damerne derud. Det 
var jo ikke så godt. Om ikke de kunne få 

sejlrende hos kommunen på kredit? Jeg 
spurgte stadsingeniøren, hvad en sådan rende 
ville koste og fik svaret: 19.000 kroner. Det 
er alt for dyrt, sagde sejlforeningen. Og en 
skønne dag mødte de med et tilbud på 12.000 
kroner fra et firma. Efter nogen sjælekamp 
gik jeg til kommunalbestyrelsen med et be-
villingsforslag på 12.000 kroner, men var 
unægtelig i nogen spænding, til arbejdet var 
færdigt; men alt gik programmæssigt og godt. 
Sagen viser, hvilket stort tillidsforhold der var 
udviklet mellem os, en tillid der aldrig svig
tede, og som jeg lønnede med de små ting, 
som jeg kunne håndtere. Omkring bådeplads 
og klubhus er lidt beplantning. Disse buske 
og træer har jeg lavet til Sundby Sejl-For
ening oppe i min have i Kikhavn. 

W. T. R. 

Professionelle kontra 
amatører 

Formanden for småskibsfarten, hr. skibs
reder Schøneman holdt forleden en tale på 
foreningens generalforsamling i Rudkøbing, 
hvor han blandt andet stærkt kritiserede os 
lystsejleres færden i vore farvande med hen
syn til nogle ulykker, som småskibsfarten 
havde været blandet ind i. Jeg kan i denne 
forbindelse ikke lade være med at tage til 
genmæle, da det ikke er første gang, vi hører 
slige toner fra den kant. Hvad mener hr. 
Schøneman om den affære i Svendborg Sund, 
hvor et fragtmotorskib påsejlede en motorbåd, 
og anklagemyndigheden fordrede skipperen 
på fragtskibet frataget sin bestalling. Det 
havde man sikkert ikke krævet, hvis skippe
ren havde været på rettens bov. Eller nede i 
Langelandsbæltet, hvor et mindre fragtmotor
skib påsejlede en fiskekutter, der lå med sine 
redskaber ude og tilmed i klart vejr. Føreren 
undskyldte sig bagefter med, at hans skib, 
som var i ballast, lå så højt med stævnen, 
at han ikke havde set fiskekutteren. Mig be
kendt står der intet i søvejsreglerne om, at 
skibe i ballast er fritaget for at holde udkik. 

Eller hvad med ham, der en aften nu i efter
året kom nordfra i fyrklart vejr og med så 
fine pejlinger som Benzinøen og Nordre Røse 
fyr, havnede inde i vor rende i stedet for i 
Kastrup havn, det kunne vor yngste junior 
have gjort lige så godt. En aften i juni måned 
sidste sommer — kl. var vel omkring 18, 
lå jeg med »Holiday« ude ved den røde 
etkost og drev for fuldstændigt stille, jeg 
havde overhovedet ikke styrefart over båden. 

Inde fra Københavns havn kom en mindre, 
hårdtlastet jagt. Den blev ved med at holde 
lige ned på mig, skønt besætningen med et 
halvt øje kunne se, at jeg var afskåret fra 

at vige, hvilket heller ikke var min pligt. 
Da den kom nærmere, kunne jeg se en 15— 
16 års dreng stå til rors. I det samme kom 
skipperen farende op fra maskinen, og jeg 
tænkte: »Så, nu får knægten nok et par på 
kassen,« men nej, det var mig, der skulle 
kanøfles. Jeg fik at vide, hvad han tænkte 
om sejlere i al almindelighed og mig i sær
deleshed, der ikke havde andet at bestille 
end at ligge og spærre vejen for dem, der 
skulle tjene deres brød på søen etc. Nå, jeg 
blev jo godt gal og oplyste manden om, at 
selv om det var et gevaldigt stort »skiv, han 
havde (den var ca. 50 tons), var den jo lige 
knap så stor som Batory, og når Batory og 
jeg kunne passere hinanden uden besvær, 
gik det nok også for os, men at han forresten 
hellere måtte gå ned i maskinen igen og 
strigle videre på sine heste, og hans evner 
som hestepasser sikkert var større end hans 
kendskab til søvejsreglerne. 

En anden gang gik vi tværs over havnen 
fra Svenskehullet til 50 Øresløbet. Inde fra 
havnen kom en galease, mellem den og os 
kom en fiskerbåd, betydelig nærmere galea
sen end os, der var så langt fra ham, at kol
lision var ganske udelukket, men selvfølgelig 
blev vi og ikke fiskerbåden skældt ud, skønt 
han nødvendigvis måtte påsejle fiskerbåden 
først. 

Naturligvis findes der også brådne kar in
denfor vore rækker, det skal jeg være den 
sidste til at benægte. Men det berettiger ikke 
småskibsfarten til at falde over os ved først 
givne lejlighed, både i tide og utide. Yder
mere gøres der et stort, påskønnelsesværdigt 
og ikke helt billigt arbejde indenfor de for
skellige klubbers sejlerskoler, såvel senior 
som junior, for at give medlemmerne et så 
godt kendskab som muligt til at færdes på 
søen på en betryggende måde. Og derfor 
syntes jeg, at hr. Schønemann skulle hen
stille til sine medlemmer om at spule deres 
egne dæk, før de begynder at kritisere vore. 
Selvfølgelig ligger ingen ordentlig lystsejler 
fragtfarten eller fiskerbådene i vejen, når det 
på nogen måde kan undgås. 

Carl Hillers. 

Hjertelig tak for dejlige min- j! 

j; der, og tak for i søndags. 

j; Sundby Sejlforening var alle j; 

j! dage et af faderens hjertebørn. j! 

i; Else Hedebol Sjølander j! 

Endnu engang - HUSK benzinskemåerne inden den 16. Februar 
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D E N  R I G T I G E  

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅND STRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 

H E R R E  
L I N G E 
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R I O G 
K T I O N  

Imalc 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål . _ _A 

også til damer 43,50 
Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

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

Køjesække 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i  arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAftAAAAAAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/WWWWWWWWWlAAAAfWV 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

KASTRUPVEJ 125, 1. - SUNDBY 288 x 

A S S U R A N C E  ØBRO 7515 

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 12.—2.—1959. 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

SELVANGIVELSER 
R e v i s o r  G .  P u g g a a r d ,  
N o r g e s g a d e  3 3  —  S .  
T e l e f o n  S u n d b y  7 1 0 6  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&WTZKE 
Assurance 

Kong«nr Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby Sejl»Forening. 

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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F O R Å R S F E S T E N  

Nogle af de kunstnere, der underholder den 7. marts 

Noget om glas 
En noget bedugget herre standsede mig for

leden på Øresundsvej, jeg var på vej til SSF, 
og som følge deraf bar jeg min omtrent ud
tjente sejlerhue. Han kiggede lidt på mig og 
sagde: »Er du — hik — sømand?« »Næ,« 
svarede jeg, »det er så meget sagt, men sejler 
lidt sådan til husbehov.« »Er det rigtigt— hik 
— gamle dreng« efterfulgt af et klask på ryg
gen, så kasketten røg ned i nakken, og bril
lerne flyttede sig ud på det yderste af næ
sen, »det siges, man slår glas til søs, hvad 
skal det sige? Jeg slår sjældent glas i styk
ker. Jo, og dog, i ny og næ drysser der alli
gevel et på gulvet, men hvad betyder det, 
brormand?« Jeg forsøgte at forklare, at det 

var klokkeslet, der blev slået på skibsklokken, 
så mandskabet kan være klar over, hvad klok
ken er. Han stødte mig blidt i maven og 
lagde sin lossebom af en arm omkring mig 
og sagde: »Vi skal her ind og have en bajer 
— jeg gi'r — så kan vi have det lidt hygge
ligt sammen.« Jeg snoede mig som en ål, alt 
medens jeg takkede og bedyrede, jeg ikke 
havde tid. »Nå, du gamle, vi mødes vel også 
nok en anden gang, så kan du forklare mig 
resten.« 

— Men kunne jeg? Nej, jeg kendte ikke 
slagene selv, så derfor iler jeg med at bringe 
dem her, hvis nogle af jer, som heller ikke 
kender dem, kommer ud for det samme. 

Signalflag til 

flagmasten 
Vi mangler et sæt signalflag til vor smukke 

flagmast. 
I den anledning opfordrer vi herigennem 

medlemmerne til at give et bidrag til dette 
formål. 

Bidrag kan indbetales til kassereren eller 
til restauratøren. Såvel store som små bidrag 
er velkomne. Vi har i øjeblikket indsamlet 
55 kr. til formålet, men vi skal bruge ca. 
500 kr. 

1 glas kl. 8,30 — 12,30 — 16,30 - 20,30 

2 glas kl. 9,00 — 13,00 - 17,00 — 21,00 

3 glas kl. 9,30 — 13,30 — 17,30 — 21,30 

4 glas kl. 10,00 — 14,00 — 18,00 — 22,00 

5 glas kl. 10,30 — 14,30 — 18,30 — 22,30 

6 glas kl. 11,00 — 15,00 — 19,00 — 23,00 

7 glas kl. 11,30 — 15,30 — 19,30 — 23,30 

8 glas kl. 12,00 — 16,00 — 20,00 — 24,00 

altså ullige slag ved halve klokkeslet og lige slag ved hele klokkeslet. 

M. A. C. 

SEND SÅ BENZINSKEMAET 

I DAG - OG 

HUSK DET SKAL UNDERSKRIVES 

PÅ BEGGE EKSEMPLARERNE 
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I M K .  3  M A R T S  1 9 5 9  1 8 .  Å R G A N G  

Ordinær 

halvårlig generalforsamling 
afholdes 

tirsdag den 24. marts 1959 kl. 20,00 i klubhuset 

Dagsorden: 
Punkt 1. Valg af dirigent 
Punkt 2. Protokol og beretning 
Punkt 3. Regnskabet 
Punkt 4. Lovændringsforslag 
Punkt 5. Andre forslag 
Punkt 6. Valg 
Punkt 7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Kassereren, Thorkil Sparre 
Skolechefen (Duran Højlind er som tidligere 

meddelt indtrådt i stedet for Vilh. 
Lindemann) 

4 repræsentanter: 
O. Futterer 
A. Kruøjser 

(Svend Hansen er fratrådt midt 
i perioden og Henning Nielsen er 
indkaldt i stedet) 
(nyt medlem af bestyrelsen, ved
taget på efterårsgeneralforsamlin-
gen) 

2 suppleanter til bestyrelsen 
1 revisor, G. Østergaard 
2 revisorsuppleanter: 
Folmer Larsen 

(i stedet for Einar Olsen) 
2 målere: 
John Skjold Petersen 
Jørgen Danris 

Bestyrelsen 

Kom til generalforsamlingen og sig din mening 
i stedet for at sige den på bro, plads og bænk 
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S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  
Amager Strandvej, S. — SU. 35016 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K FA 9770 
Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S AM 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samos vej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S AM 3468 v 
Tilsynsførende med klubhuset: Formanden og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S. SU 1417 v 
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S SU 9480 
Sejladschef: Duran Højlind, Obdams Allé 25, S SU 4375 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup 
Festudvalg: Henning Nielsen og Emil Hansen... 
Pladsmand Madsen 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Restauratøren privat AS 3083 

Jollesporten 

K asser  or  o  i i  
træffes  
* 

Efter en dejlig søndag i klubhuset, hvor 
jeg blandt andet sad sammen med et par af 
vore unge medlemmer, kom jeg til den slut
ning, at der er et og andet, som de er util
fredse med her i SSF. Jeg har snakket med 
jollesejlere fra andre klubber, og jeg kom
mer til det resultat, at jeg synes, vi gør for 
lidt ved jollesporten. 

Vi er jo en af nordens største sejlforenin
ger, og vi har alle betingelser for at få man
ge jollesejlere på grund af al det flade vand 
uden for indsejlingen — og husk på, at det 
er de unge, der skal føre sejlsporten og vor 
forening fremover — for ikke at tale om, 
at jollesporten vinder mere og mere frem 
herhjemme, og nogle af dem ender da også 
med de helt store både. 

Derfor mener jeg, det kunne gavne de un
ge meget, hvis vi lavede det gamle klubhus 
om til garderobe med varmt bad, derved ville 
de kunne træne meget længere og efter en 
våd og kold tur få et varmt bad og tørt tøj. 
Det kan laves, det er gjort i andre klubber, 
og vi — så stor en forening — bør ikke stå 
tilbage. 

Jeg ved ikke, om dette forslag falder i god 
jord, men nu er spiren sået, og så er det til 
medlemmerne, om de mener, vi skal slå et 
slag for jollerne. Erling H. Andreasen. 

Obs. 
Om foråret efter fartøjets udsætning skal 

bukke og klodser m. v. anbringes på en af 
pladsmanden anvist plads. 

Alle fartøjer — uanset størrelse eller art — 
skal være mærkede med navn og hjemsted. 

For at følge med udviklingen indenfor 
jollesporten har Næstved Sejlklub oprettet 
en kassekredit hos sin bankforbindelse til fi
nansiering af 12 OK-joller, som klubbens ra
ske unge bygger. 

Interessen for den moderne jollesport op
stod under en kapsejlads sidste år, hvor et 
af klubbens medlemmer havde anskaffet sig 
en OK, som løb fra de andre joller. Tolv 
unge sejlere gik straks ind for OK-jollen, men 
da de ikke kunne magte indkøb af materiale 
etc., fik en kreds af medlemmer omgående 
ordnet en kassekredit i banken. Hver selv
bygger har indbetalt 150 kroner og afdrager 
25 kr. om måneden plus renter. Hele bygge
foretagendet er samtidigt kommet under aften
skoleloven og ledes af en bådebygger. 

Da jollerne bygges kollektivt og skal for
deles ved lodtrækning, vil det sikkert blive 
pragteksemplarer, som der er kælet for i en
hver henseende. Man regner med at være så 
langt fremme, at lodtrækningen kan finde sted 
til klubbens 25 års jubilæum. 

MARTS og APRIL 

Marts: hver fredag kl. 19—20,30. 
April: søndag den 5. og 19. kl. 10—12, 
hver fredag kl. 19—20,30 i klubhuset, 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Klubhuset 
Nu har vi foråret, hvor der bliver travl

hed på bådepladsen, og hvor vi må forudse 
trængsel i klubhuset om søndagen. 

Det var byggeudvalgets tanke, at »Bestik
lukafet« var beregnet til at klare den dag
lige drift — et sted, hvor vi kunne komme 
i vort arbejdstøj. 

Problemet er nu, om dette lokale kan tage 
det ryk, der bliver om søndagen ved frokost
tid. Det tror vi ikke, og det vil derfor være 
nødvendigt også at benytte salen. 

Vi henstiller derfor til de medlemmer, der 
vil nyde deres frokost i salen, at tage hen
syn til gulvet og inventaret, bl. a. ved at 
tage deres arbejdstøj af, medens de spiser. 

Klubhusudvalget. 

Brand om bord 
Dette råb er vel noget af det værste, man 

kan høre til søs — ikke mindst i små far
tøjer, hvor slukningsmidlerne ikke altid er 
de bedste. 

Om bekæmpelse af brand ombord i far
tøjer vil der torsdag den 9. april kl. 20 i 
klubhuset blive vist en film, som af søvær
net er udlånt til SSF. 

Vi opfordrer alle fartøjsejere til at møde 
op denne aften og overvære denne inter
essante instruktion i brandbekæmpelse. 

W. T. R. 

Mød op på 

generalforsamlingen 
d. 24. marts kl. 20 
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Bestyrelsesmøde 
Formanden redegjorde for afvikling af den 

afgåede restauratør Kjeldsens gæld til forenin
gen. 

Havneudvalget forelagde overslag til vej
arbejdet. Vejen ind til klubhuset vil snarest 
blive påbegyndt. På grund af den stramme 
økonomi vil kun de aller nødvendigste ar
bejder blive udført. Således vil f. eks. spørgs
målet om flytning af mastekran blive stillet 
i bero. Der indhentes tilbud på oprensning 
af sejlrenden. Ansvar for skader ved fartøjers 
søsætning og optagning dækket på forsik
ringsmæssig måde blev gennemdrøftet. En 
forsikring herfor kan ikke tegnes af plads
manden. 

Medlemmernes tilbagelevering af de ud
sendte benzinskemaer blev gennemgået, og 
kassereren gav en oversigt over foreningens 
økonomi. 

Diverse forhold vedrørende klubhus og 
restauratør debatteredes. 

Skolechefen gennemgik sejlerskolens kur
sus i tovværksarbejder og navigation. Af
slutning og eksamen vil blive afholdt i klub
huset. Man fastlagde rammerne for øvelses-
bådenes sejladser i den kommende sæson, 
og formanden redegjorde for Navigations-
direktoratets henvendelse angående duelig
hedsprøver. Der nedsættes et udvalg til at 
gennemgå og udarbejde det endelige junior
reglement. Dansk Sejl Union afholder in
struktionskursus for ledere den 14. og 15. 
marts 1959. Kapsejladschef og skolechef til
meldes som deltagere i dette kursus. Forenin
gens forårsfest afholdes lørdag den 7. marts 
1959 i Amager Selskabslokaler. Svagføres 
Kontaktkorps tilsendes en indbydelse til fe
sten. 

Formanden omtalte klubaftenerne, som sta
dig var godt besøgt. I april måned tænkes 
arrangeret en demonstration af brandslukning 
i mindre både. 

ref. 

Efter hvad vi erfarer, skulle der nu være 

udsigt til, at krudthuset forsvinder. 

I anledning af at jollepladsen skal flyttes, 
har bestyrelsen anmodet nogle af de inter
esserede medlemmer om at indtræde i et ud
valg, der sammen med havneudvalget kan 
finde frem til en tilfredsstillende løsning af 
dette problem. 

• 

Den projekterede olieledning fra benzinøen 
til lufthavnen vil snarest blive påbegyndt. 

Ledningen vil på sin vej passere vor både
plads, og der vil inden længe blive vruffet 
foranstaltninger hertil. 

Fra navigationsdirektoratet har vi modtaget 
meddelelse om, at reglerne for lystsejlernes 
indstilling til nautiske eksaminer er ændret. 

Det var tidligere således, at en mand, der 
ønskede at gå op til kystskippereksamen, 
blot behøvede at have været ejer af et lyst
fartøj i 2 år. Han skulle overhovedet ikke 
dokumentere, at han havde sejlet med det. 

Nu er reglerne imidlertid ændret derhen, 
at en eksaminand skal møde med et duelig-
hedsbevis. 

Dette bevis vil kunne udstedes af personer, 
der af handelsministeriet er godkendte hertil. 

Der vil senere komme nærmere meddelelse 
om denne duelighedsprøve, men evt. oplys
ninger kan i øvrigt fås ved henvendelse til 
sejladschefen eller formanden. 

W.T.R. 

Opmærksomheden henledes på, at fartøjer 
kun kan sættes i vandet, såfremt pladslejen 
er betalt. 

Havneudvalget. 

Se her! 
Opmærksomheden henledes på, at for
eningens love er ændrede således, at 
der igen kan optages passive medlem
mer. 

Bestyrelsen 

Forslag til 
generalforsamlingen 
Bestyrelsen foreslår herved medlem nr. 381, 

Henning Nielsen som repræsentant i besty
relsen. 

Bestyrelsen foreslår herved medlem nr. 639, 
Axel Christiansen som repræsentant i besty
relsen. 

Bestyrelsen foreslår herved medlem nr. 205, 
Axel Petersen som suppleant til bestyrelsen. 

Jeg tillader mig herved at foreslå hr. A. 
Wessberg som suppleant til bestyrelsen. 

Carl Hillers. 

Den 31. marts fejrer vort gamle medlem, 
Chr. Olsen - Vivi - og hustru deres guld
bryllup. Festen holdes i klubhuset, og det 
er morsomt, at hr. og fru Olsen kan holde 
denne fest i vort eget hus. Olsen har mange 
venner i SSF og vil sikkert på højtidsdagen 
modtage mange beviser herpå. Guldbrude
parret har bl. a. den glæde, at Leif og Lis 
kommer hjem til festen. 
Vi ønsker hr. og fru Olsen hjertelig til lykke 
på dagen. 

W. T . R .  

Medlemmernes opmærksomhed henledes på § 8 

i ordensreglementet for pladser 

I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage incl., må elektriske slibemaskiner ikke 

anvendes på søn- og helligdage efter kl. 12 middag. 

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

kede stik til de på pladsen opsatte stikdåser. 

Al benyttelse af elektricitet til lys og opvarmning er på det strengeste forbudt. 
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Et par uforudsete situationer har gjort det 
nødvendigt at vælge to nye bådsmænd. På 
J 91 er den tidligere bådsmand, Walther 
pludselig blevet indkaldt til soldat og må af 
denne grund trække sig tilbage, hans sted
fortræder på »Den Grønne« bliver Erik Jep
pesen. 

Da »Gorm« ikke har navigation og der
med ikke kan være fører, har han trukket sig 
tilbage fra posten som bådsmand på J 142, 
og hans afløser bliver »Grønært«. 

Derefter er bådsmændene følgende: 

J 91, Erik Jeppesen (Maler), 
J 92, Erik Hillers (Olsen), 
J 117, Lasse Gustavsen, 
J 142, Preben Jensen (Gronært). 

Nu er alt planlagt. Der er indkøbt lak, 
farve og sandpapir, og der er sendt besked 
ud til alle juniorer om at møde til klargøring. 
Der er også kommet en hel del, men det er de 
samme, som kommer hver gang. Vi vil derfor 
gerne se de resterende, og vi vil gerne under
strege, at vi betragter det som ukammeratligt, 
hvis man prøver at snyde fra dette arbejde 
på bekostning af kammeraterne. Vi har den 
regel, at man ikke kommer med på sejlads
holdene, hvis man er »turist«, og vi vil også 
bemærke, at når I møder, må I være ind
stillet på at gøre et stykke arbejde på bådene 
og ikke lege med bolde, gynge i motorkra
nen, eller hvad man ellers finder på. 

Juniorrådet. 

Som de fleste sikkert har hørt lidt om, har 
Børge bestilt en OK-jolle, som er under byg
ning og inden længe vil blive leveret. Det 
er tanken med denne OK-jolle, at alle førere 
i juniorafdelingen kan få lejlighed til at låne 
den. Det vil være en stor hjælp for de junio
rer, der senere får egen jolle, så at de alle
rede kender jolletypen, og nu vil flere sik
kert også få lyst til at bygge en selv. Des
uden vil der være lejlighed til at få den med 
på week-endture, da Børge som regel er med 
og kan holde øje med den. 

En junior fik en god idé, og det var at 
skillinge sammen til en grammofon, så vi 
havde noget at lytte til om aftenen, når vi 
var her, og ind imellem at tage en svingom. 
Indsamlingen blev straks startet, og udover 
al forventning lykkedes det i løbet af kort 
tid at få det fornødne beløb samlet. Gram
mofonen blev købt, den kostede ca. 120 "kr., 
og det resterende beløb vil blive brugt vil 
vedligeholdelse o. 1. Nu har vi i nogen tid 
haft grammofonen i brug, og det har været 
den helt store succes. 

Reglementet har været fremme på besty
relsesmodet, og hovedindholdet blev næsten 
uændret, det vil blive taget i brug på prøve 
indtil efteråret og derefter igen blive taget 
op til drøftelse. Juniorerne får på et torsdags
møde gennemgået og forklaret det nye reg
lement. 

Mødet er blevet fastsat til torsdag den 2. 
april. 

Søndag den 1. marts afholdt vi igen et 
jazzbal med OK Rågeleje Jazz. Det blev 
desværre en søndag, da orkesteret ikke kun
ne underholde om lørdagen. Denne gang 
havde vi ikke reklameret så meget i andre 
klubber, og der var også »kun« mødt ca. 
80 op, vi havde dog alligevel en lystig aften. 

Nye medlemmer ^ 

i StmMf SeflfMCMM-a 

Aktive: 

H. Buhl Jørgensen, 
Sundholmsvej 113, S, 
motorbåd uden navn. 

Ruthwenn E. Eriksen, 
Ordrupvej 71, Charlottenlund, 
uden båd. 

Passive: 

Lina Hansen, 
Telemarksgade 10, S. 

Edel Jensen, 
Milanovej 9, S. 

Juniores: 

Børge Wolff, 
Kongedybet 22, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nye medlemmers 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først ud
komne nummer af SSF. Protest skal skriftligt 
tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter of
fentliggørelsen. 

Sle t tede  
pr. 31. december 1958 

Aktive: 

Peter Palmblad, adresse ukendt. 
Bertel Horndrup, Sverrigsgade 22 A, 2., S. 
V. Gadeberg, Sandbjerggade 1, 1., 0. 
Bjørn Køngerskov, 

Chr. Svendsensgade 8, st., S. 
Knud Hemdorf, Kornblomstvej 7, st., S. 
M. Chr. Carlsen, Uralvej 8, S. 
Erik Møller, Agerskovvej 2 B, Vb. 
Arne Jørgensen, Liden Gunversvej 35, S. 
Børge G. Lange, Brigadevej 8, S. 
Poul Erik Finne, Holmbladsgade 98, 1., S. 
Jørgen A. Madsen, Råbjergallé 7, Ka. 
Søren Sørensen, Sdr. Damtof.testrædc 4., 1. 
Carlo H. Jensen, Pilestræde 41, K. 
Alf Petersen, Vibekegade 23, 0. 
E. Holgersen, Carl Johansgade 8, st., 0. 
Mogens Beck, Keplersgade 22, st., S. 
Flemming Vanglund, Bredegrund 11, S. 
Helge Rasmussen, 

Olfert Fischersgade 48, 2., F. 
Erik Lundsgaard, Bakkedal 13, Iiell. 
Poul Hedemann, Finlandsgade 5, st., S. 
Finn Arendt, Amg. Fælledvej 25, st., S. 
Svend Aage Andersen, Øresundsvej 124, 2., S. 
Rudi Burghardt, Christoffers Allé 70, 1., So. 
W. Ingemann Pedersen, Stenlandsvej 20, Ru. 
Knud G. Hansen, Drogdensgade 11, 4., S. 
Jørgen Petersen, Kastrupvej 116 B, 1., S. 
Carl O. Jensen, Birkholmsvej 31, Vanløse. 
F. Carlsen, Nyrnberggade 47, 1., S. 
Grethe Hansen, Saxogade 8 A, 2., V. 
Knud M. Holm, Spartavej 14, S. 
Ove Bager Nielsen, Italiensvej 38, 2., S. 
Johs. Jensen, Bremensgade 62, 1., S. 
Jørgen Rasmussen, Brobergsgade 3, st., K. 
A. K. Christiansen, Frankrigsgade 64, 2., S. 
Hans K. Jensen, Palermovej 5, 3., S. 
Bent Th. Pedersen, Geislersgade 7, 3., S. 
Gunnar Hansen, John Tranums Allé 27, Ka. 
Roald Ammonsen, Vejlesøvej 34 B, Llolte. 
Karlo Eskildsen, Gulfossgade 3, st., S. 
Erling Jensen, Tønnesvej 6, 2., S. 

Passive: 

Alice G. Nielsen, Godthåbsvej 244, 1., F. 

Juniorer: 

Jens J. Hansen, Milanovej 2, 1., S. 
Palle Sørensen, Grækenlandsvej 105, st., S. 
Poul Hovring Andreasen, 

Lergravsvej 63, 4., S. 
Ove Løvholt, Magistervej 54, Nv. 
Egon Sarud, Portlandsvej 33, S. 
Kaj Nielsen, Brobergsgade 3, 5., K. 
Jens Simon Christensen, Greisvej 62, 1., S. 
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Status pr. 1. januar 1959 

A K T I V E R  :  

Kasse- og bankbeholdning 
Broer og indhegninger 
Vogne og skinner 
Øvelsesbåd 
Juniorbåde 
Skure 
Spil 
Klubhus, inventar etc 
Flagmast 

Deposita: 

Kobenhavns kommune 
Københavns belysningsvæsen 

Restancer: 

Kontingenter 
Pladsleje 

Tilgodehavende hos E. Kjeldsen 
Øvelsesfond, bankbog 

3.000,00 
2.100,00 

1.580,50 
527,00 

5.363,09 
1,00 
1,00 
1,00 

4.500,00 
4.500,00 
4.100,00 

323.290,63 
1,00 

5.100,00 

2.107,50 
2.095,64 

443,96 

Kr 351.504,82 

P A S S I V E R :  

Øvelsesfond 
Sparekassen for København &. Omegn, lån 
Foreningens formue 

443,96 
204.564,79 
146.496,07 

Kr 351.504,82 

Medlemstal: 

aktive 502 passive 30 — passive b 2 — juniorer 52. 

T. S P A R R E  
kasserer. 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet rigtigt. 

De anførte beholdninger var tilstede. 

Kobenhavn i februar 1959. 

G .  Ø S T E R G A A R D  E G O N R Y E F E L T  

Festregnskaber 1958 

Forårsfest den 1. marts: 

Skuespillere 1.000,00 
Musik 440,00 
Højttaler og scenepasning 70,00 
Tryksager 38,00 
Gæster 65,10 
Kontrol 75,50 
Diverse 20,60 

i.: 
salg af billetter 990,00 

Salg af baltegn 301,50 

Kr 417,70 

1.709,20 

1.291,50 

Torskegilde den 18. oktober: 

Musik 115,00 
Præmier 24,45 
Sange 25,00 

Kr 164,45 

Andespil den 8. november: 

Solgte plader 953,10 
gevinster 412,70 

Musik 160,00 
Leje af stole etc 67,50 
Køb af spil 210,00 850,20 

Kr 102,90 

Kassererens kommentarer 
Indtægterne er i året 1958 i det væsentlige anvendt således: 

ca. 14,8 % til administration — ca. 89,0 % til driftsomkostninger 

— ca. 30,9 % til reparationer og vedligeholdelse — ca. 13,7 % 

til bladet — ca. 5,9 % til sejlerskolen — ca. 4,0 % til fester — 

ca. 2,7 % til kapsejladser. 

Indtægter: 

Indskud kr. 3.005,00 fremkommer således: 
Aktive, 51 stk. å 50,00, 1 stk. rest å 25,00 2.575,00 
Passive, 2 stk. å 10,00, 1 stk. å 25,00 45,00 
Juniorer 18 stk. å 10,00 180,00 

Overflyttet: 

Juniorer, 5 stk. å 40,00, 1 stk. rest å 5,00 ... 205,00 

Kr 3.005,00 

Kontingent fra aktive er steget med ca. kr. 8.800,00 efter at 
ekstrakontingentet ikke mere indgår til byggefonden. 

Tilgodehavende benzinpenge er indgået med det i forrige års 
status optagne beløb kr. 8.000,00. 

Udgifter: 
Bortset fra driftsomkostningerne, hvor den væsentligste stig

ning skyldes den til Sparekassen for København &. Omegn be
talte ydelse, giver de øvrige udgiftsposter ikke anledning til 
særlige bemærkninger. 

Der var pr. 1. januar 1958 et medlemstal på ialt 607 
Tilgang (aktive 51, passive 3, juniorer 18) 72 

679 
Afgang (udmeldte 36, slettede 48, dødsfald 7, eksklude

rede 2) 93 

Medlemstal pr. 1. januar 1959 ialt 586 

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens vel
villige behandling. 

T. SPARRE 
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^ T ' u n d b y  F o r e n i n g  R E G N S K A B  
V— - — f o r  t i d e n  l . - l .  t i l  3 1 . - 1 2 .  1 9 5 8  

I n d t æ g t e r :  
Kassebeholdning pr. 1. januar 1958 
Indestående i bank pr. 1. januar 1958 
Postgirokonto pr. 1. januar 1958 

Ydelser fra medlemmer: 

Indskud 

Kontingenter: 
Aktive 
Passive 
Juniorer 
Passive B 
Indg. restancer 

26.866,50 
355,00 
955,00 

40,00 
760,00 

Pladsleje: 

Aktive 
Vinteroplæggere 
Indg. restancer .. 

18.095,00 
543,00 
127,50 

Afgift af skabe ... 
Salg af emblemer 

Indvundne renter 
Lejeafgift, klubhus 
Indgået for gammel benzinsag. 
Indgået fra benzinfonden 

U d g i f t e r :  
Administrationsomkostninger: 

Administration 
Repræsentation 
Generalforsamlinger og møder 
Revision 

Driftsomkostninger: 

Lejeafgift 
Ydelser på lån 
Pladsmand 
Kontorart., porto, tryksager, tlf. etc. 
Skatter og vandafgift 
Renovation og kørsel af affald 
Forsikringer 
Blomster og telegrammer 
Kontingenter til sejlsportsorganis.... 
Diverse sejlsportsblade 
Elektricitet 3.769,52 
-r- refunderet 1.628,29 
Depositum for el-forbrug 
Brændselsolie 
Juridisk assistance 
Diverse 

Reparationer og vedligeholdelser: 

Klubhus og inventar 
Vogne og skinner 
Spil 
Pladsen 
Pramme 
Bøjer 
Broer og bolværker 

3.005,00 

28.976,50 

18.765,50 

600,00 
18,00 

Kr. 

2.400,00 
1.964,40 
2.996,40 

277,00 

9.500,00 
15.453,48 
6.600,00 
2.938,11 
1.075,66 
1.207,00 
1.209,29 

361,30 
836,00 
121,80 

2.141,23 
1.500,00 
1.441,88 

748,00 
615,21 

2.173,25 
383,50 
481,30 

4.253,87 
183,95 
226.35 
519.36 

2,45 
3.787,67 
3.913,64 

51.365,00 

165,46 
3.416,66 
8.000,00 

17.767,68 

88.418,56 

7.637,80 

45.748,96 

Transport kr. 8.221,58 53.386,76 

Kr. 

15.911,83 

7.205,62 

Transport kr. 8.221,58 53.386,76 

Flagmasten 467,77 
Forskellige materialer 1.237,54 
Vandledning 575,21 
Opsætning af hegn 4.049,76 
Fliser 1.005,00 
Diverse 354,97 

Bladet: 

Trykning, clicheer, porto etc 8.102,62 
indgået for annoncer 897,00 

Sejlerskolen: 

Vedligeholdelse af øvelsesfartøjer... 2.817,77 
Forsikring af øvelsesfartøjer 440,25 
Startpenge for juniorer 140,00 
Navigationskursus . 411,02 

3.809,04 
-r- indgået fra elever... 605,00 
indg. fra øvelsesfondet 150,00 755,00 3.054,04 

Kapsejladser: 

Præmier 981,77 
Andel i udg. v. fællessejladser 1.040,00 
Programmer etc 90,05 

2.111,82 
startpenge 679,00 1.432,82 

Fester: 

Standerhejsning 1.195,15 
Musik 390,00 
Forårsfest 417,70 
Torskegilde 164,45 

2.167,30 
andespil, overskud 102,90 2.064,40 

Bankkonto: 

Saldo pr. 1. januar 1958 3.787,67 
Indsat 40.608,77 

44.396,44 
Hævet 39.697,55 4.698,89 

Girokonto: 

Saldo pr. 1. januar 1958 3.913,64 
Indsat 9.171,91 

13.085,55 
Hævet 13.054,93 30,62 

Kassebeholdning pr. 31. december 1958 633,58 

1.418,56 

Øvelsesfondet: 

Indestående i bank pr. 1. januar 1958 423,18 
Indvundne renter r 20,78 

Indestående i bank pr. 31. december 1958 443,96 
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Påskelørdag, den 28. marts, afholder SSF en sammen
komst beregnet for de lidt ældre medlemmer, hvor vi kan 
danse og hygge os med en svingom til melodier fra den
gang, vi var unge. 

I løbet af aftenen vil der blive afholdt forskellige danse
lege og eventuelt lidt underholdning. 

Billetter å 2 kr. pr. stk. sælges af restauratøren i klub
huset. Da der kun vil blive solgt et begrænset antal bil
letter til aftenen, anbefales det medlemmerne at sikre sig 
billetter i tide. 

Festudvalget. 

Det er sikkert ikke undgået opmærksom
heden, at foråret har listet sig ind på os. 
De fleste fartøjer har vel endnu ikke hængt 
vinterfrakken i skuret, men — minsandten 
om ikke »oreballen« ligger der og er lige ved 
at være klar til at sættes i »karret«; — Jer 
må altså være nogle elever og/eller lærere, 
der indser, at der skal gores noget. 

Det vil altså sige, at sejlerskolens sæson 
står for doren. Allerede den 1. april skulle 
vort kære »skiv« kunne lægge ud med øvel-
sessejlads. 

Forinden må vi have samlet os sammen, 
så vi kan danne os et skøn over, hvad sejler
skolen egentlig har af lærere og elever samt 
stikke holdene ud og fordele disse over ugens 
få dage. 

For således at genoprette hvad vinteren til
dels afbrød, afholder sejlerskolen et lærer-
og elevmøde fredag den 20. marts kl. 19,30 
i bestyrelsesværelset, hvor alle, der ønsker at 
deltage i et forhåbentlig godt og fornøjeligt 
sejlerskoleliv, er særdeles velkommen. 

Udover det faste uddannelsesprogram vil 
det iår blive forsøgt at samle de af eleverne, 
der interesserer sig for kapsejlads, i et hold 
for sig. Dette kapsejladshold deltager i aften-

— Der må altså være nogle elever og/eller 

matcherne om tirsdagen i samarbejde med< 
sejlklubben »Sundet«, der som bekendt rå
der over bl. a. to fartøjer magen til SSF I. 

Endvidere er det tanken at øge interessen 
for week-endture ved at arrangere sådanne 
sammen med de øvrige klubbers sejlerskoler. 

Fællesferieturen er endnu ikke endelig til
rettelagt, men den løber af stabelen den 4. 
juli. Dette skal siges for at eventuelle del
tagere i tide kan sikre sig ferie i rette tid; 
— (billigere og bedre ferie findes ikke!) Nær
mere herom, når det endelige program fore
ligger. 

Det ser faktisk ud som om, der er chance 
for at få en fin sæson; — mød frem med god 
vilje. — Vel mødt! P. L. 

lærere, der indser, at der skal gøres noget 

Flagmasten 
Indsamlingen til indkøb af et sæt signal

flag skrider frem. Ikke så snart var bladet 
udkommet i sidste måned, før et medlem kom 
med 50 kr. til formålet, og siden er flere 
fulgt efter. Vi siger tak for bidragene og gør 
atter opmærksom på, at alle bidrag — såvel 
store som små — er lige velkomne. Målet 
må være at se et sæt nye signalflag på vor 
flagmast til standerhejsningen. 

Tænk på, det er ikke engang 1 kr. pr. 
medlem, vi skal bruge. W. T. R. 

Stof til bladet skal være indsendt inden 1. april til M. Andreasen, Nyrnberggade 50 — S. 
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FARVER O« LAKKER TIL RADEN 
Sundby Sejl-Forenings medlemsblad har 

på opfordring sendt følgende firmaer 

Sadolin &. Holmblad A/S, 
Holmbladsgade 70, S, 

I. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, 
Amaliegade 8, K, 

International Farvefabrik A/S, 
Øresundsvej 141, S, 

S. Dyrup & Co. A/S, 
Gladsaxevej 300, Søborg 

disse 3 spørgsmål: 

1) Kan man med fordel anvende plasticlak 
til både og i hvilket omfang? 

2) Findes der et materiale i plasticgruppen, 
som med fordel kan anvendes til maling 
af dæk og ruftag — såvel lærred som 
masonite og træ — uden at det skal be
handles hvert år, som tilfældet er med 
oliefarver? 

3) Et råd søges mod den brune toning af 
hvid lak til fribord, som man ofte er ude 
for under særlige forhold? 

Bladudvalget takker firmaerne for deres 
interesse og overlader hermed svarene til 
medlemmernes orientering. 

Red. 

Som svar på Deres forespørgsel af 3. ds. 
vedrørende forskellige spørgsmål angående 
plastic-lakker og så videre, skal vi besvare 
de 3 fremførte spørgsmål, som følger: 

1) Benævnelsen plastic-lak omfatter ikke no
gen bestemt gruppe af lakker, hverken med 
hensyn til sammensætning eller egenska
ber, og er følgelig kun en benævnelse 
som mange fabrikanter har anset for salgs
fremmende. 
Til behandling af både bør man anvende 
en ganske almindelig træolielak for eks
empel som vor Bådelak 526, og hvis man 
har lyst til at kalde denne for plastic-lak, 
kan vi ikke se, at der skulle være noget 
til hinder herfor. Som sagt, man må ikke 
lade sig blænde af denne benævnelse, som 
ikke har nogen speciel relation. 

2) Til maling af dæk og ruftag såvel af lær
red som masonite og træ vil vi anse en 
ren oliemaling for det bedst egnede mate
riale. Hvis man bærer sig rigtigt ad, skulle 
det næppe være nødvendigt at male hvert 
år. 

3) Den brune toning af hvid lak til fribord 
skyldes svovlbrintesværtning. — Som be
kendt opstår svovlbrinte, når organisk ma
teriale går i forrådnelse. Svovlbrinten vil 
opløses i den fugtighed, som sidder på 
båden, og sammen med malingens indhold 
af blyforbindelser dannes blysulfid, som 
er brunligt til sort. Misfarvningen fjernes 
lettest med brintoverilte. 

Skal man undgå svovlbrintesværtning, må 
man benytte en maling, som ikke inde
holder blyforbindelser. Helt blyfri er næp
pe nogen maling, som er oxidationstør-
rende, men vi kan gøre opmærksom på, 
at vor Auto-Gloss Emaille 3677-800 inde
holder så lidt bly, at den sikkert ikke vil 
give svovlbrintesværtning. 

Vi håber, disse oplysninger er vilfredsstil
lende, og forbliver 

med hilsen 

S. DYRUP & CO. A/S 
sign. H. Hasselbalch. 

Vi bekræfter modtagelsen af Deres brev af 
3. ds. underskrevet af formanden, herr W. 
Tanggaard Rasmussen, og takker for Deres 
venlige forespørgsel på plasticlakker etc. Vi 
forstår, at De gerne vil orientere Deres med
lemmer i dette spørgsmål, der jo gennem flere 
år har været på tale i sejlsportskredse. 

De to første spørgsmål kan vi desværre 
ikke på stående fod besvare. Vi vil kontakte 
vort søsterfirma i New York for at under
søge, hvad der findes på det amerikanske 
marked af disse produkter. Ordet plastic er 
meget misbrugt, idet betegnelsen i dag bru
ges til vidt forskellige produkter. Tænk bare 
på, at man betegner såvel farver indeholden
de vand, som farver indeholdende alkyder 
som plasticfarver. Som sagt skal vi under
søge spørgsmålet nærmere og så hurtigt som 
muligt orientere Dem herom. 

Det tredie spørgsmål kan vi svare på med 
det samme. Den brune toning af hvid lak på 
fribordet, kan skyldes to ting. Det forudsæt
ter, at den pågældende lak er på oliebasis. 

1) Linolie kan have en tendens til at gulne, 
og man er tilbøjelig til at mene, at vejr
forholdene influerer på linoliefrøene un
der disses udvikling. Det er i alt fald 
denne slutning, Teknologisk Institut for 
nogle år siden kom til. 

2) Den anden årsag til brun, ja næsten til 
sort toning, kan være svovlbrintedampe
nes indflydelse på de hvide pigmenter i 
lakken. Svovlbrinte-dampene opstår ved 
havplanternes forrådnelsesproces, hvorved 
de frigøres og søger op til overfladen, og 
det er derfor især på lystfartøjer, der lig
ger i havne, hvor der er stærk forrådnel
se på havbunden, at disse fænomener 
fremtræder. 

I vor olielakfarve Titalin er der ikke pig
menter, der påvirkes af disse dampe. Hvis 
man vil undgå bruntoning, kan man også an
vende Hempalin lakfarve, der er fremstillet på 
alkydbasis (syntetisk). Heller ikke denne lak 
indeholder pigmenter, der påvirkes som 
nævnt ovenfor. 

Det har iøvrigt glædet os meget at modtage 
Deres henvendelse, og vi håber, at vi om 
kort tid kan give Dem svar på de to andre 
spørgsmål. Til slut vil vi gerne gøre op
mærksom på, at vi altid er til tjeneste med 
besvarelse af farvetekniske spørgsmål, lige
som De også altid er velkommen hos os til 
en nærmere drøftelse af problemerne. 

Med venlig hilsen 

J. C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S 
sign. Louis Sorgenfrey 

Tak for Deres venlige forespørgsel på for
skellige ting til behandling af den kære båd. 
Vi tillader os at gentage Deres spørgsmål eet 
for eet og samtidig besvare dem. 

1) Kan man med fordel anvende plasticlak 
til både, og i hvilket omfang? 

Generelt kan man ikke udtale sig om oven
stående, idet ordet »plastic« dækker så 
mange ting, og vi vil tøve med uden vi
dere at anbefale »plasticlak« til udvendig 
brug på både. 

En undtagelse er naturligvis plasticbase-
rede bådlakker, der netop er fremstillet vil 
formålet og epikotebaserede bådlakker. 
Ved brug af disse ofte ret kostbare lak
ker, gælder det mere end nogensinde, at 
brugsanvisningen nøje følges, idet de som 
regel stiller særlige krav til påføringen. 

2) Findes der et materiale i plasticgruppen, 
som med fordel kan anvendes til maling 
af dæk og ruftag, såvel lærred som maso
nite og træ, uden at det skal behandles 
hvert år, som tilfældet er med oliefarver? 

Ja, et sådant materiale kan fremstilles på 
epikote-basis. Det drejer sig om såkaldt 
to-komponent maling, d.v.s. en maling, 
der inden brugen skal blandes med en 
hærder. 
Dette produkt indeholder opløsningsmid
ler med kort fordampningstid, hvilket be
virker, at det er svært at opnå en smuk 
overflade ved penselstrygning, malingen 
skal helst påføres ved sprøjtning. 
Dette produkt kan også anvendes i for
bindelse med fiberglas. (Yderligere oplys
ninger om dette produkt kan gives inter
esserede). 

3) Et råd søges mod den brune toning af 
hvid lak til fribord, som man ofte er ude 
for under særlige forhold. 

Den misfarvning, der er tale om, kan skyl
des forskellige årsager; blyhvidt sværtes 
af svovlholdig luft, og luften i havne er 
ofte svovlholdig (forrådnende tang udvik
ler svovlbrinte), det samme er tilfældet 
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med litopone, hvor også andre kemiske 
processer kan forårsage brunfarvning. 
Rådet, der efterlyses, lyder derfor således: 
Forlang udenbordslak, der er fri for bly-
hvidt og litopone. 

Vi håber, disse oplysninger er fyldestgø
rende for Dem, men skulle der være ving, 
De ønsker yderligere besked om, står vi ;il 
Deres tjeneste. 

Med venlig hilsen 
International Farvefabrik A/S 
sign. E. Danneværn 

Fra Sundby Sejl-Forening har vi med tak 
modtaget et brev angående anvendelsen af 
plastic-lakker, og i svar herpå kan vi oplyse 
følgende: 

1) Kan man med fordel anvende plasticlak 
til både og i hvilket omfang? 

2) Findes der et materiale i plasticgruppen, 
som med fordel kan anvendes til maling 
af dæk og ruftag — såvel lærred som ma-
sonite og træ — uden at det skal behand
les hvert år, som tilfældet er med olie
farver? 

Efter vor erfaring er plastic-lakker ikke 
anvendelige på dæk og ruf, bl. a. fordi 
denne type lak indeholder stærke opløs
ningsmidler, der i nogle tilfælde opbløder 
tidligere lag maling. I denne forbindelse 
ser vi bort fra vore plastic-farver på emul-
sionsbasis, som ikke er anvendelige til 
bådebrug. 
Derimod vil vi gerne anbefale vor klar 
Navy Lux, der er fremstillet på epoxy
basis — anvendelig til såvel nyt som gam
melt træ, og som er i besiddelse af frem
ragende egenskaber med hensyn til hold
barhed etc. 

3) Et råd søges mod den brune toning af 
hvid lak til fribord, som man ofte er ude 
for under særlige forhold? 
Bruntoning af hvid lak på fribord skyl
des som oftest forekomster af olierester 
på havoverfladen og vil i almindelighed 
kunne fjernes ved aftørring med petroleum 
eller terpentin. 

Vi håber, at de givne oplysninger er til
fredsstillende, men skulle der være yderligere 
spørgsmål, De ønsker besvaret, er vi med for
nøjelse til Deres tjeneste. 

Med venlig hilsen 

Sadolin og Holmblad A/S 
sign. L. Schøtt Hansen 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 

Riget fattes penge 
Kassereren har tilstået, at der er en fatal 

mangel på »kasse«. Bunden i pengekassen 
ses med uhyggelig tydelighed. Da der skal 
bruges mange penge den 1. april (termin, 
husleje etc.), appellerer man derfor til med
lemmerne. Betal hvad du eventuelt skylder 
og betal iøvrigt til tiden. For at få så mange 
penge som muligt i kassen inden den 1. april 
vil kassereren have åbent langfredag kl. 10— 
12. Alle er hjertelig velkomne i dette tidsrum 
og kan efter besøget hos kassereren gå glade 
og lettede hjem. 

Bestyrelsen. 

INDBRUD ETC. 

Der er efter flere års pavse forøvet en del 
hærværk og tyveri fra både beliggende i 
Nordre havn. Ejerne og mange andre med
lemmer spørger: Hvem har pligt til at holde 
den nye midterport aflåset? Som det er i 
øjeblikket, kan enhver frit gå ind på plad
sen, og bilerne sørger for at pladsen foran 
klubhuset er passende opkørt og fliserne til
pas tilgrisset. Der er jo rigelig plads til par
kering uden for hegnet, og bilerne pynter 
bestemt ikke foran klubhuset. Så hvorfor ik
ke holde porten låset og kun åbnet for biler 
med varer til klubhuset. Ja, vi spørger kun! 

Flere nysgerrige. 

Ja, så løb vor forårsfest af stabelen, og 
jeg skal straks bemærke, at jeg er noget skuf
fet over, at der ikke var større tilslutning. 
Der mødte ca. 200. 

Om det er fjernsynet, der er skyld deri 
(det får jo næsten skyld for alt andet), eller 
om vi måske allerede har underholdning nok 
i vort klubhus, ved jeg ikke, men jeg tror, 
at vi i fremtiden bliver nødt til at stryge for
årsfesten, for det ser jo ud til, at vore fester 
ikke længere er i stand til at fylde salen i 
Markmandsgade. 

Festen var for resten vellykket, program
met fint, og Gamby's mange morsomme på
fund rystede os godt sammen lige til kl. 1. 
Så var det slut, og vi kunne køre trætte 
hjem og sove længe. 

Emil. 

Herren, som søndag den 1. marts til
byttede sig en ny hat i klubhusets gar
derobe, bedes henvende sig til M. An
dreasen, Nyrnberggade 50, 

telefon Amager 8384 u. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Køb og salg 
af 

l y s t f a r t ø j e r  
ALFRED NEBLE 
Østerbrogade 198 

Telefon Ry vang 9904 

CERTINA 

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Det er en dejlig tid, vi går imøde, træk
fuglene kommer igen, det bliver varmere, og 
dagene længes, — ja, det gør vi jo også — 
længes efter at få båden i vandet og komme 
ud på sundet, men inden det sker, er der jo 
meget, der skal gøres ved det kære »skiv«. 
Står man lidt indeklemt, så skær skaftet af 
penselen, når du skal male, så går det fint. 
Vasker du »skivet«, så brug en stiv kost og 
meget vand, så man på de omliggende både 
kan se hvor flittig, du har været. Brug slibe
maskinen udenfor den i § 8 vedtagne vid, 
så kan du være sikker på at blive mægtig 
populær, du skaffer derved flere af dine 
kammerater skridsikkert dæk og ruftag. 

De omliggende både bruger du til at stille 
lak og malerbøtter på, ejerne er dig altid 
meget taknemlig for det, du spilder på hans 
båd, det beskytter jo altid mod fugt. Og 
når du så er færdig og skal i vandet, så smid 
bare tomme bøtter, klude, sandpapir og hvad 
du ellers kasserer ind under båden, du kom
mer nok ikke til at stå samme sted næste 
år. Pladshunden. 
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købes hos BACHER 
HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Alt i 
H E R R E E K V I P E R I N G  
L I N G E R I  O G  
K O N F E K T I O N  

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

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

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

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

Køjesække 

fra 11,50 

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

Æ&t* DEN RIGTIGE 

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

J. P. BACHER TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 

tAAAAAAAAAAAAAAfV\AAA*VlA/V\ArøW>AAAAAAA«WUWWVVVVVVWV\AAAAAA/VVVVVVVVV\AAAAAAAAAAAASVVVVV 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

KASTRUPVEJ 125, 1. - SUNDBY 288 x 

A S S U R A N C E  ØBRO 7515 

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 20.—3.—1959. 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

SELVANGIVELSER 
R e v i s o r  G .  P u g g a a r d ,  

N o r g e s g a d e  3 3  —  S .  
T e l e f o n  S u n d b y  7 1 0 6  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&WTZKE 
Assurance 

Kong«ne Nytorv 6 . København K. 

Udgiver: Sundby Sejl»Korening. 
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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S E J L E R S K O L E R N E  
ØRESUNDS SEJLKLUBBEN »FREM 

SEJLKLUBBEN »SUNDET« 

fra 

SUNDBY SEJLFORENING 

indbyder til 

KØBENHAVNS AMATØR SEJLKLUB 

KVINDELIG SEJLKLUB 

F Æ L L E S - F E R I E  S E J L A D S  
fra lørdag den 4. juli til lørdag den 18. juli 1959. 

TURENS PROGRAM 

Der lettes fra Svanemøllehavnen lørdag den 4. juli kl. 18. 

Lørdag d. 4. afg. fra København. 
Søndag d. 5. ank. til Odden havn. 
Mandag d. 6. Odden havn — Grenå. 
Tirsdag d. 7. Dispositionsdag. 
Onsdag d. 8. Grenå — Hadsund. 
Torsdag d. 9. Hadsund — Hals havn. 
Fredag d. 10. Hals havn — Ålborg. 
Lørdag d. 11. Dispositionsdag. 

Søndag d. 12. 
Mandag d. 13. 
Tirsdag d. 14. 
Onsdag d. 15. 
Torsdag d. 16. 
Fredag d. 17. 
Lørdag d. 18. 

En tur på ca. 335 somil. 

Følgende søkort skal benyttes. 

No. 102. Kattegat, sydlige del. 

fridag, evt. udflugt. 
Ålborg — Hals havn. 
Hals havn — Udbyhøj. 
Udbyhøj — Grenå. 
Grenå — Hundested. 
Hundested — Helsingør. 
Helsingør — København. 

No. 106. Limfjorden, Hals — Ålborg. No. 110. Mariager fjord. 

Såfremt vind og vejr skulle gøre det nød
vendig, kan der ske ændringer i sejladsplanen. 

Ledsagerfartøjer fra Det maritime Hjemme
værn er atter i år stillet til disposition for 
bådene på turen. 

På dette fællestogt, hvor det forventes at 
alle sejlklubberne sender deres skolebåde 
med, bliver der rig lejlighed for eleverne til 
at opleve en rigtig langtursejlads i fremmede 
farvande under skiftende vejrforhold. Turen 
er derfor først og fremmest lagt an som en 
ovelsessejlads, men er desuden en ferietur, 
hvor klubstanderne og skolebådene vises i 

provinshavnene, som propaganda for sejler
skolerne. 

Enhver elev på sejlerskolerne kan deltage, 
men det tilrådes at melde sig i god tid, da 
interessen for disse ture er meget stor. 

Lærere på skolerne og andre af klubbernes 
medlemmer, der kunne ønske at deltage som 
førere af bådene, anmodes om snarest at 
melde sig. 

Enkelte private fartøjer på 3 tons og der
over kan ligeledes deltage i turen. 

Tilmeldingen foregår til de respektive 
klubbers sejladschefer og slutter senest den 
15. juni. Ved tilmeldingen skal der betales 
kr. 20,00 i indskud pr. deltager. Deltager
listerne bedes sendt til E. Fischer Hansen, 
sejlklubben »Frem«, senest den 22. juni. 

Et orienterende møde afholdes i sejlklub
ben »Frem«s klubhus, tirsdag den 30. juni 
kl. 19,00, hvor samtlige deltagere har møde
pligt. 

På eskadreudvalgets vegne 

E. Fischer Hansen. 
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S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  
Amager Strandvej, S. — SU. 35016 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K PA 9770 
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S AM 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg*: O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S AM 3468 v 
Tilsynsførende med klubhuset: Formanden og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S. SU 1417 v 
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S SU 9485 
Sejladschef: Duran Højlind, Obdams Allé 25, S SU 4375 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup 
Festudvalg: Henning Nielsen og Emil Hansen 
Pladsmand Madsen 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Restauratøren privat AS 3083 

IV--T—-

Indtryk fra Dansk Sejler Unions 
10. instruktionskursus 

Der er mange måder at tilbringe sin week
end på, nogle nyttige, nogle fornøjelige og 
nogle både nyttige og fornøjelige. Til sidst
nævnte kategori hører week-end'en 14.—15. 
marts, i hvilken Dansk Sejlunions 10. instruk
tionskursus afholdtes, og hvori Ejnar Olsen 
og undertegnede repræsenterede SSF. Tilmed 
var vejret så tilpas ubehageligt, at det virkede 
absolut tilalende, at skulle tilbringe et par 
dage i KAS's hyggelige klubhus i godt sel
skab med kammerater og sejlere fra andre 
klubber. 

Tage Peetz, Dansk Sejlunions nye formand, 
bød den store forsamling velkommen, idet 
han opfordrede de tilstedeværende til at lade 
de respektive klubber, og dermed hele den 
danske sejlsport, nyde godt af de impulser 
og tanker, der utvivlsomt ville blive resul
tatet af dette kursus. 

Foredragsrækken indlededes af redaktør 
Evald Andersen, DIF, der underholdende — 
til tider ligefrem morsomt — talte om »Pres
se og propaganda«, naturligvis i særlig rela
tion til sporten. 

Man må nødvendigvis give redaktøren ret 
i, at sejlsporten, på grund af sin specielle 
karakter, ikke kan kaldes »godt stof« i re
daktionel betydning bl.a. derved, at det jo 
er umuligt at skabe blot nogenlunde gode til
skuerforhold for et større publikum; de kan 
ikke nøjes med — på lang afstand — at kon
statere, at — »det ser vældig godt ud med 
alle de smukke fartøjer og alle de hvide sejl 
mod den blå himmel og de små fikse skum-
krusede bølger«. 

En del af skylden for den — åbent erkendt 
— dårlige presseservice placerede redaktøren 
dog hos sejlerne selv. Han fremdrog flere 

eksempler på hvorledes der, ved forhånds
omtale, var skabt interesse for stævner og 
kapsejladser, hvorpå redaktionerne så forgæ
ves afventede resultaterne, — som klubberne 
simpelthen glemte at meddele. Konklusionen 
må altså blive denne, at ønsker sejlsporten 
større propaganda gennem en interesseret 
presse, må klubberne selv gøre et arbejde ved, 
gennem fyldige og præcise oplysninger, at 
give pressen mulighed for at skabe interesse 
hos læserne. 

I et foredrag med titlen »Lidt om dommer
hvervet« talte grosserer Sigurd Christensen 
om de vanskeligheder, der kan opstå under 
udførelsen af dette så ansvarsfulde hverv. 
Man burde instruere mange flere interesse
rede sejlere således, at der efterhånden kunne 
dannes en god, stor, kvalificeret stab til 
supplering og afløsning af de relativt få, man 
nu råder over. Måske var det en ide at lade 
de ældre af juniorerne assistere i dommer
skibene for således at få indblik i og inter
esse for dette vigtige led i kapsejlads. 

Så var det idrætslægen Axel F. Mathiasens 
tur, og i et særdeles interessant og veldrejet 
foredrag, — man kan næsten kalde det cau
seri, — gav han en opskrift på det fuldendte 
skibsapotek. Der var, bogstavelig talt, ikke 
det »tilfælde«, man ikke kunne finde hjælp 
for, — og anbragt i lækre vandtætte plastic
æsker fyldte det hele ikke mere end, at man 
bekvemt kunne anbringe det i ethvert — selv 
nok så lille — fartøj. 

Det må dog stadig anbefales at lade sig 
uddanne som samarit; navnlig på langture 
kan det være katastrofalt, om ingen ombord 
har gennemgået et kursus i nødhjælp. 

Sigurd Hauschildt, læge, meteorolog, navi-

K assereren 
træffes 
* 

April: 

Søndag den 19. kl. 10—12 
hver fredag kl. 19—20,30 

Maj: 

hver fredag kl. 19—20,30 

Juni: 

hver fredag kl. 19—20,30 
i klubhuset. 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

gatør m.m. viste lysbilleder og talte — længe 
og inderligt men ikke uinteressant — om sin 
nyeste hobby — radio og consolpejling — 
og overlod gavmildt samtlige sine erfaringer 
og fiduser til enhver, der ellers kan få råd 
til denne — for den sejlende gennemsnits
dansker noget luksusbetonede form for sti-
finding til havs. 

Personligt er jeg af den opfattelse, at netop 
den primitive form for at finde vej er den 
mest spændende og derfor den der tiltaler os 
almindelige sejlere mest, men — det er måske 
det med at »rønnebærrene er sure«? 

Søndagen startede med, at læge Hauschildt 
gav et udførligt resumé af sit foredrag fra om 
lørdagen; — nogle tilhørere har måske været 
uopmærksomme, — hvorpå Eyvin Schiøttz 
gik igang med en omtale og demostration af 
de nye kapsejladsregler. Det var tydeligvis et 
emne der interesserede; der opstod talrige 
diskussioner, og man fik det indtryk, at man 
nemt kunne have holdt forsamlingen i ånde 
en hel dag med dette emne alene. løvrigt 
skal problemerne omkring de nye regler ikke 
omtales her; som det erindres fra vor nylig 
afholdte generalforsamling, lovede Ejnar Ol
sen at instruere vore interesserede kapsejlere 
inden sæsonen begynder. 

Den sidste taler i rækken var skibsinspek-
tør Sv. Sandersen, KAS, der hold sit fore
drag: »Vindens virkning på sejlene og lidt om 
trimning«. 

Det havde måske været endnu mere spæn
dende, om det havde været omvendt, for — 
selv om det er godt at vide hvordan det går 
til, at et sejlskib er i stand til at sejle delvis 
imod vinden, var det sikkert — for mange — 
af større værdi at lære noget mere om trim
ningen, således at man blev i stand til at ud
nytte dette naturfænomen så effektivt som 
muligt. Nå — gamle sejlere påstår, — og vel 
også med nogen ret, — at det er noget man 
bedst lærer i praksis. 
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Endelig vistes en herlig farvefilm: »Finn 
Gold Cup ved Karlstad 1957.« 

Medlemmerne i SSF har noget at glæde sig 
til. Farvefirmaet Hempel har kobt denne film 
og lader indtale dansk tekst, hvorefter det er 
hensigten at vise den i interesserede klubber 
i forbindelse med en udstilling eller præsen
tation af firmaets produkter. Nå — det var 
et sidespring —. 

Efter filmen tog formanden Tage Peetz igen 
ordet for et par afsluttende bemærkninger, 
der formede sig som en konstatering af disse 
instruktionskursers værdi med hensyn til at 
hojne dansk sejlsports standard. 

Poul Lindemann. 

Havneudvalget 
meddeler: 

Opmærksomheden henledes på, at fartøjer 
kun kan sættes i vandet, såfremt pladslejen 
er betalt. 

Havneudvalget. 

Skruen må ikke arbejde imod spunsvæggen. 

Havneudvalget. 

Husk pladslejen 
skal befales nu. 

Annoncer * 
S å  

t a l  m e d  

Lorentzen . Tlf. Am 71l8y 

Standerhejsning 
f i n d e r  s t e d  

søndag den 3. maj 1959 kl. 14 

• • * 

M u s i k  i  k l u b h u s e t  f r a  k l .  1 6  

Generalforsamlingen 
den 24. marts 1959 

Tirsdag den 24. marts afholdt foreningen 
sin ordinære halvårlige generalforsamling. 

Der var mødt ca. 125 medlemmer, da for
manden bød velkommen og bad om forslag 
til en dirigent. 

Akilles Jensen foresloges og valgtes til 
dirigent. Denne konstaterede, at generalfor
samlingen var lovlig indvarslet, hvorefter sek
retæren oplæste den udførlige protokol. 

Herefter fik formanden ordet for at aflægge 
beretning. Han mindedes de medlemmer, der 
siden sidste generalforsamling var afgået ved 
døden, nemlig vort æresmedlem, borgmester 
Hedebol, Hans Bødtger, V. Jensen, Ingvar 
Lund og A. C. Andersen. 

Forsamlingen rejste sig, idet formanden ud
talte et: Æret være de afdødes minde. 

Tanggaard omtalte derefter de arbejder, der 
i vinterens løb var udført i havn og på plads, 
herunder den nye vej til klubhuset, rydning 
og fjernelse af det gamle masteskur samt flyt
ning af en del skure. 

Af arbejder, der ligger for, nævntes oprens
ning af sejlrenden samt oprensning i selve 
havnen, hvortil man havde søgt tilskud hos 
Københavns kommune. Der var udført små
ændringer i klubhuset, og gulvet var blevet 
afhøvlet. 

Formanden omtalte foreningens strenge 
økonomi og bebudede en forhøjelse af plads

lejen til efteråret. Omtalte den manglende or
den i masteskuret. Til efteråret vil de master, 
der ikke er afrigget, blive båret uden for sku
ret. 

Tanggaard beklagede, at der skulle så me
get arbejde til for at få benzinskemaerne ind. 
Det må være i medlemmernes interesse at 
indsende skemaerne. Takkede Carl Hillers og 
frue samt juniorerne for hjælpen ved afhent
ning af skemaerne. 

Sejlerskolens kursus havde været godt be
søgt, og der havde været afholdt eksamen 
såvel på tovværkskursus som på navigations-
kursus. Eet medlem havde bestået kystskip-
pereksamen — det var Richard Sletsø. 

Efter enkelte bemærkninger godkendtes 
protokol og beretning. 

Kassereren forelagde derefter regnskabet og 
knyttede i fortsættelse af formandens beret
ning nogle bemærkninger til den kommende 
forhøjelse af pladslejen. 

Under punkt »Valg« forelå forslag om en 
ny sejladschef samt 2 repræsentanter og 2 
suppleanter til bestyrelsen. 

Til sejladschef valgtes Duran Højlind og 
til repræsentanter valgtes Henning Nielsen og 
Axel Christiansen medens Axel Petersen og 
A. Wessberg valgtes til suppleanter. 

Der var ikke andre forslag, så man gik 
herefter over til »Eventuelt«, der efter diri
gentens mening ikke burde findes på en dags
orden. 

Herunder drøftedes som sædvanlig cykling 
på pladsen, ligesom skraldebøtterne, maste
skuret, rotteplagen, jolleplads m.v. diskutere
des. Endelig kritiserede man bladets nye »ho
ved« — og formanden oplyste, at han med 
redaktøren havde drøftet at udskrive en kon
kurrence for at finde forslag til et nyt hoved 
til bladet. 

Efter at formanden havde haft ordet for af
sluttende bemærkninger, udbragte dirigenten 
et leve Sundby Sejl-Forening. 

ref. 



SIDE 4 S  S  F  NR. 4 

Ingen pinsetur 
Da pinsen i år falder så tidligt, og da det 

ikke på generalforsamlingen fremgik, at der 
var interesse for en sådan tur, er bestyrelsen 
blevet enig om, at der ikke i år vil blive 
arrangeret pinsetur. 

Et eventuelt arrangement i klubhuset vil 
senere blive bekendtgjort. 

Bestyrelsen. 

—| 

Tag arbejdstøjet 
af såfremt du vil spise 

eller opholde dig i klub

huset. 

medlem nr. 664, 
medlem nr. 459, 
medlem nr. 696, 
medlem nr. 553, 
medlem nr. 610, 
medlem nr. 674, 
medlem nr. 536, 

Alle 7 bestod med 
tat. 

J. Albrechtsen, 
K. K. Carlsen, 
F. Holmberg, 
N. Kilbringer, 
B. Kolbye, 
E. Olsen, 
F. Lissner. 

tilfredsstillende resul

jeg vil hermed takke alle eleverne for godt 
samarbejde og onske, at de må få gavn og 
glæde af det, jeg har formået at lære dem. 

Rigger A. Hansen. 

Koter fra 
generalforsamlingen 

Det gamle klubhus vil indtil videre fortsat 
blive anvendt til jollebyggeri. 

• 

Den ny port ønskes holdt lukket. 

• 

Tag vel imod vore juniorer, når de vil 
tegne dig som medlem af »Sejlsportens Ven
ner«. Det koster kun 10 kroner om året. 

Den på sidste generalforsamling omtalte 
flytning af mastekranen er opgivet. 

Det anbefales medlemmerne at støtte bladet 
ved annoncetegning. 

* 

Husk indsamlingen til signalflag 

2 af eleverne fra vinterens kursus blev ind
stillet til yachtskipperprøven, der afholdtes 
på Københavns navigationsskole den 12.-3. 

Af disse 2 bestod den ene, medlem nr. 413, 
Richard Sletso, der således erhvervede bevis 
som yachtskipper af 3. grad. 

Navigation 
Med udgangen af marts måned sluttede 

SSF's navigationskursus med 2 prøver, der 
afholdtes i klubhuset: en prøve for seniorer 
den 18. marts og en prøve for juniorer den 
1. april. 

Prøven for seniorer afholdtes under tilsyn 
af navigationsdirektøren, der var repræsente
ret ved navigationsundervisningsinspektør H. 
Reister. Fra sejlforeningen var mødt som cen
sorer hr. O. J. Fiitterer, hr. P. Lindemann og 
kaptajn J. Nielsen. Eksaminator var naviga
tionslærer H. Vang Petersen og eksaminan
derne var: 

Tovværk 
Den 16. marts afholdt tovværksholdet eks

amen i klubhuset. Som censorer var mødt J. 
P. Nielsen og Poul Lindemann. Desuden var 
formanden tilstede. 

Rigger Hansen bod velkommen og takkede 
formanden, fordi denne var kommet til stede 
for at overvære eksamen. 

Eleverne gav os en prøve på deres færdig
hed i de forskellige knob og stik, hvorefter 
censorerne gennemgik de arbejder, eleverne 
havde lavet i vinterens lob. 

Der var tilfredshed med det opnåede re
sultat, og alle de 15 elever bestod. 

Formanden ønskede eleverne til lykke og 
takkede rigger Hansen for vinteren. 

Rigger Hansen takkede holdet for deres 
indsats og opfordrede eleverne til at holde 
deres viden ved lige. 

Eleverne takkede rigger Hansen og over
rakte ham en blomsterbuket. 

Senere samledes man til et fælles kaffebord. 
ref. 
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Vi lægger ud med 

øvelsesejladsen 
den 7. maj 

Skolen begynder med øvelsesejladsen man
dag den 4. maj. 

Fredag den 1. maj kl. 19,30 er der møn
string over, hvad skolen har af elever. Dette 
møde foregår i bestyrelsesværelset, men for
inden må de medlemmer, der ønsker at del
tage i denne sæsons undervisning meddele 
det til kassereren. Der henstilles til samtlige 
medlemmer om at agitere for skolen både 
inden for og uden for foreningen, da under
visningen kun dækker to sæsoner for at be
stå prøven, er der jo årlig en stor afgang fra 
skolen. 

B.K. 

Fra 
kapsej ladsud valget 
Kapsejladssæsonen står for døren, og vi 

begynder aftenkapsejladserne tirsdag den 26. 
maj 1959 kl. 19. Lukkede søndagssejladser 
afholdes den 28. juni og 20. september 1959. 

Som bekendt er prøvekapsejladserne, efter 
hvilke vi sejlede sidste år, blevet internatio
nale, og de nye regler kan bestilles hos kap
sejladsudvalget. Pris 3 kr. 

Da der for fremtiden kun bliver præmie 
til hver 5 anmeldte båd, gælder det om at få 
et fuldt retfærdigt grundlag at sejle på, og 
kapsejladsudvalget henstiller, at ugyldige må
lebreve fornyes, såsnart måling kan finde sted. 
Det henstilles, at man til sin tid vil foretage 
stikprøver for at konstatere, om de deltagende 
fartøjers mål er i orden. 

Endvidere gøres opmærksom på de i vore 
sejlads-bestemmelser anførte regler om, at til
melding skal være foretaget senest 1 time før 
starten til aftenkapsejladser, samt at indskud 
skal erlægges samtidig med tilmeldingen i de 
dertil beregnede kuverter. Har man ikke lige 
penge, er restauratøren villig til at veksle. 

Grunden til, at disse ting må overholdes er, 
at dommerbåden vil forlade havnen V-± time 

før sejladsens påbegyndelse, hvilket jo også 
er i sejlernes interesse. Altså, lad os komme 
bort fra alt jageri inden starten, så at man 
såvel i de deltagende fartøjer som i dommer
båden kan få ro og tid til forberedelserne. 

Da det desværre er tyndet ud i klasse-
bådenes rækker, og vi derfor må påregne 
mindre deltagelse i sejladserne, skal kapsej
ladsudvalget kraftigt opfordre tidlige aktive 
kapsejlere til at deltage, selv om de nu har 
fartøj med hjælpemotor. Vi tror, at sådanne 
sejlere kunne få megen morskab af at friske 
det hele lidt op; lad være at sige: »Det gider 
jeg ikke!« 

Øvelsesbåden skal i år deltage i aften
kapsejladserne mod konkurrenter fra »Sun
det«. 

For at gøre sejlerne fortrolige med de nye 
kapsejladsregler, vil kapsejladschefen torsdag 
den 14. maj kl. 19,30 i klubhuset gennemgå 
reglerne, og vi håber, at så mange som mulig 
vil afse tid til denne instruktion. 

Kapsejladsudvalget. 

Nye medlemmer ^ ~ 

i SuttMy. Se^ocenin .̂ 

Aktive: 

Børge Karlsen, Lyongade 38, S, 
uden båd. 

Viggo Petersen, Prins Jørgensgade 2 B, N, 
kragejolle »Pjevs«. 

Arne Olsen, Sofienhøjvej 5 A, S, 
uden båd. 

Preben Ovesen Jørgensen, 
Lyneborggade 30, S, 
kutter »Vupti«. 

Jørgen Nielsen, Frankrigsgades skole, S, 
motorbåd. 

Juniorer: 

Leif Hartvig-Hansen, Brønshøj Kirkevej 3, 

Brønshøj. 

Jytte Beck Nielsen, Kastrupvej 75, S. 

Sanne Pedersen, Arkturusalle 28, Tårnby. 

Lisa Carlsen, Kastrupvej 73, S. 

Hanne Jørgensen, Roselillevej 74 B, S. 

Søren Nielsen, Ådalsvej 48, F. 

Ifølge lovenes § 3 skal nye medlemmers 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først ud

komne nummer af SSF. Protest skal skriftligt 

tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter of

fentliggørelsen. 

() 

Forårsklargøringen er nu så langt fremme, 
at vi kan se bunden i det, men det er for dår
ligt, at det er de samme, man ser hver gang. 

Prøv engang at stå op kl. 9 eller før og 
bevæg jer herned, vi er meget glade for at 
se jer, men hvis i så endelig kommer, så lad 
være med at holde pavser hele tiden, bådene 
skulle jo gerne i vandet i år. 

Husk, at bådsmændene fører regnskab med 
dem, der har været med til klargøringen. Li
geledes vil juniorrådet ikke se igennem fing
rene med at udelukke dem, der ikke har del
taget tilfredsstillende ved klargøringen. 

Søndag den 3. maj har vi så igen stander
hejsning, det kunne derfor være rart at se 
alle juniorer samlet omkring standerne og så 
vidt muligt i sejler-dress. 

Sidste års resultat var meget sløjt, det skul
le jo nødig gentage sig i år. 

Altså søndag den 3. maj kl. 14,00! 
De juniorer, der bliver nede i klubben, 

efter at standeren er sat, kan henvende sig 
til deres bådsmand og få deres første sejltur 
på sundet i denne sæson. 

Frems juniorafdeling har fået en ny junior
båd, da tilgangen til juniorafdelingen var ble
vet for stor. Hernede er der blevet lukket 
for tilgangen, da der ellers vil blive alt for
mange, så vi kunne også godt tænke os at få 
en ny juniorbåd. 

Søndag den 29. marts så vi for første gang 
Leifs OK-jolle i vandet, og resten af dagen 
sejlede han rundt i havnen for at prøve sit 
arbejde. Børge har også fået sin OK-jolle, 
så der er nu med Svends jolle kommet ialt 
3 joller herned. Man må jo have lov til at 
håbe, at disse 3 eksemplarer vil forny inter
essen for jollesporten i Sundby Sejl-Forening. 

Specialgruppe S (sejlmagere) er blevet flyt
tet fra Sundpark skole ned til det gamle klub
hus, hvor den arbejder videre på at få syet 
fenderne til juniorbådene færdige inden sæ
sonen begynder. Det er juniorrådets tanke 
at lade gruppen fortsætte sommeren igennem, 
så den kan reparere juniorbådenes sejl ved 
eventuelle uheld. Interessen for specialgrup
pen har også været så stor, at gruppen sik-

Stof til bladet skal være indsendt inden 1. maj til M. Andreasen, Nyrnberggade 50 — S. 
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kert vil kunne fortsætte til næste vinter, og 
de fendere, der så bliver lavet, kunne even
tuelt sælges. 

I det gamle klubhus fortsættes der med 
at få de nye pagajer færdige. Forøvrigt er 
det gamle klubhus ved at få en blomstrings
tid, ganske vist ikke som restauration, men 
som en slags klubhus for os juniorer, hvor 
vi i regnvejrsdage kan stå og lave junior
bådenes grej, når vi ikke kan lave noget 
udendørs. Når sæsonen begynder, er det tan
ken at lade en specialgruppe gå igang med 
at lave huset i nogenlunde brugbar stand, så 
vi om sommeren kan tørre sejl eller sidde og 
sludre efter endt sejlads. Om vinteren kan det 
så bruges som en slags værksted for arbejds-
villige juniorer, der kan arbejde med mast, 
rig, lufttanke og lignende, så er der jo knapt 
så meget, når klargøringen rigtig kommer 
igang. Om vinteren kan der jo eventuelt også 
bygges et par joller derinde, hvis der er an
dre, der tør vove sig ud med denne opgave 

Navigationsprøven 
Prøven for juniorer afholdtes af klubben 

selv som en intern prøve. Som censorer var 
mødt juniorleder B. Thejl Hansen, hr. P. Lin-
demann og kaptajn J. Nielsen. 

Eksaminanderne var: 
medlem nr. 26, Jens Jensen, 
medlem nr. 95, Erik Lindemann, 
medlem nr. 81, Jørgen Lindemann, 
medlem nr. 45, Frank Olesen, 
medlem nr. 46, Leif Olesen, 
medlem nr. 54, K. E. Rasmussen. 

Af disse 6 bestod de 5 med tilfredsstillende 
resultat, mens 1 dumpede. 

Pas på! 
Vi har i den sidste tid fået mange henven

delser fra drenge og piger, der gerne ville 
være juniorer i SSF. Vi har desværre måttet 
sige nej til disse kammerater, da vi ikke hav-
t'.c plads på juniorbådene. Af den grund har 
vi lavet en venteliste, således at vi kan sende 
bud efter dem, når der er frafald. Af den 
gi und har juniorrådet gået alle bådeholdene 
igennem for at pille dem ud, der ikke møder 

til klargøringen. De juniorer, der har for
sømt dette, kan ikke forvente at komme ud 
at sejle, for vi tager kun dem ud, der er med 
til at passe på bådene. Juniorer, der er sor
teret fra bådeholdene, vil altså blive supple
ret med nye medlemmer i juniorafdelingen. 

Juniorrådet. 

En fornøjelig aften 
Påskelørdag, den 28., afholdt foreningen 

gammeldaws- og hyggeaften i klubhuset. 
Aftenen var fra festudvalgets side imødeset 

med spænding, da det var en slags premiere 
på en række aftener, som udvalget har til 
hensigt at arrangere i løbet af den kommende 
sæson. 

Det skal siges med det samme, at den rig
tige sejlerstemning havde vi fremme fra be
gyndelsen. Det udmærkede Roxy-band spil
lede op til dans, hvor dansegulvet snart var 
erobret af medlemmerne. 

I løbet af aftenen blev der afholdt forskel
lige konkurrencer som ballondans, stoledans, 
hulahop o.s.v., hvor deltagerne fik rig lejlig
hed til at udfolde deres færdigheder. Alt for 
tidlig blev kl. 1, hvor godnatvalsen skulle 
afslutte aftenen. Da det imidlertid ikke var i 
medlemmernes smag, gik hatten rundt til ek-
stratime, hvor der hurtigt var indsamlet til 
musikken. En herlig aften blev der sagt på 
pladsen dagen efter. Altså — på gensyn næ
ste gang. 

H.N. 

Efterlysning 
Er der en amatør, som vil indramme nogle 

fotos for S. S. F. til ophængning i klubhuset, 
bedes evt. interesserede henvende sig til 
Henning Nielsen, telefon SU 1417 v. 

Angående 
annoncer til bladet 
På sidste generalforsamling var der flere 

medlemmer, der spurgte mig: »Hvad er pri
sen egentlig på annoncer i Bladet?« 
Dette spørgsmål har gjort mig klar over, at 
medlemmerne tror, at det er for dyrt at an
noncere i bladet, og jeg skynder mig her
med at oplyse om, at dette slet ikke er til
fældet — tværtimod. Prisen for en lille an
nonce er kun kr. 2,50 — to krQner og halv
tres øre. Ja, det er rigtigt — mindre end en 
pakke cigaretter. I behøver kun at tage tele
fonen og ringe til AM 7118 y, det er hele 
ulejligheden. 

Betalingen bliver afhentet eller kan sendes 
på postgiro — alt efter behag. 

Og nu glæder jeg mig til, at min telefon 
ringer ustandselig, og annoncerne strømmer 
ind. 

Sundby Sejl-Forenings medlemsblad 

Annonceekspedition 
ved E. Lorentzen 

Albaniensgade 2, 4., tlf. AM 7118 y. 

K Ø B  
SALG 

BYTTE 

Fint reversgear 28/30 mm samt 1 stk. 
skrue billigt til salg. 

Gunnar Mayer, Østrigsgade 26, 2. 

God familiebåd 
sælges 

Fine sejl. Kontant kr. 1500 før klargøring. 

Nærmere på TLF. DAMSØ 326 
mellem kl. 8—10 

R e t t e l s e  
De i sidste nummer af bladet op

givne tider for anvendelse af slibema

skiner er fejlagtige. Den rigtige tid er: 

I tiden fra 1. april til 31. maj, begge 

dage incl., må slibemaskiner ikke an

vendes på SØN- og HELLIGDAGE. 
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»Valkyriens« sommertogt 1958 ved G, Østergaard 

Der er ikke langt fra Ålborg til Nibe. Kun 
13 sømil. Et lille smut sønden om Egholm og 
Gjøl og så ned i syd til havnen. 

Det er måske endda flot at kalde det en 
havn, for det er egentlig kun et brohoved, 
der med en dæmning er forbundet med land. 

Ifølge havnelodsen, jeg konsulterede, og 
som iøvrigt er trykt i 1936 — i sin tid be
talt med hele 5 kroner — er der 2,8 m vand 
i den gravede rende ind til brohovedet, og 
det var jo mere end rigeligt til os. Følgelig 
klemte vi på med god samvittighed og glade 
forventninger i pænt vejr med høj himmel og 
frisk brise af NV. 

Og det gik strålende, til vi nåede de 5—6 
pæle, der lignede bundgarnspæle på linie, 
og som var bankede fast i bunden små hun
drede meter udenfor den såkaldte havn, for 
da tog vi bund. 

Nå, måske skulle man holde sig på den 
anden side af pælerækken, der hverken var 
vist i kort eller havnelods. Altså smuttede vi 
igennem rækken, men der var det bestemt 
ikke bedre. Igen mellem pælene og lidt mere 
fart på og vi røg hen over bunden med 
kølen nede i sandet ind til brohovedet, hvor 
et par tilfældige tilskuere tog mod fortøjnin
gerne. Helt ind til bolværket nåede vi dog 
ikke, men dog nær nok til at kunne hoppe 
i land. 

»Nå,« sagde den ene af mændene, »ku' I 
nok slippe herind? det er ellers 20 år siden, 
så stort et fartøj har været her på havnen«. 

Ved ankomst 

Jo, som de så, var vi sluppet ind, men det 
var også lige alt det, for vi slæbte os hen 
over sandet ude ved pælene. Og nu blev det 
vel værre i morgen, når vi skulle herfra igen? 
Men det mente manden ikke, for med den 
vind af NV faldt vandet ikke. 

Nibe så jeg kun fra havnen, men kokken 
Emil var vistnok oppe og tulre rundt i byen 
på sine evindelige indkøbsturneer, så om no
gen ønsker at vide noget nærmere om byen, 

bedes han henvende sig til ham. Jeg skal ind
skrænke mig til at berette om færden til og 
fra, for det med at komme derfra blev nem
lig sværere, og det foregik den følgende dag. 

Ved afgang 

Muligvis var det rygtedes, at vi skulle af 
sted, for der samlede sig en flok nysgerrige, 
som nok ville se, hvordan det spændte af. 

Nå, det gik jo heller ikke så glat, for skønt 
vi havde fået oplyst, at der var mere vand 
klods af den ydre side af pælerækken, rog vi 
fast netop der. 

Og der sad vi. Urokkeligt fast i sandet så 
alle vore anstrengelser var forgæves. Først 
prøvede vi, hvad maskinen kunne præstere 
med alle heste spændt for. Dernæst måtte vi 
i vandet og lægge drægget ud, så vi kunne 
prøve at hale os frem i det, samtidig med at 
maskinen trak, hvad den orkede, men stadig 
var resultatet negativt. 

Imidlertid var det blevet middag, så der var 
ikke sandsynlighed for, at vandet ville stige 
mere den dag. Men hvad, vi stod jo godt, og 
tid havde vi jo også. Måske blev der mere 
vand næste dag. 

Lidt efter kom en ung mand i en lille mo
torjolle på siden af os, men da han havde 
hørt om vore hidtidige anstrengelser, mente 
han ikke, at han kunne være til nogen hjælp, 
og det troede vi heller ikke. Alligevel blev vi 
enige om at forsøge, og så fik vi hans jolle 
med den lille enbenede motor spændt for. 
Emil — anbragt som ballast i agterenden af 
jollen — startede motorerne og satte dem på 
fuld kraft, og jeg lagde al min vægt i dræg
linen. 

Så skete underet. 
Vi skred ganske småt over stævn. Det var 

spændende, og vi ventede hvert øjeblik at 
sidde fast igen, men det gik dog støt om 
end småt fremad, og efter at have kuret 40 m 
gennem sandet, var der atter vand under kø
len. Dagen var reddet. 

Så stod vi nordpå op i Nibe bredning, 
fandt sejlrenden og fulgte den mod vest. Snart 
efter passerede vi aggersundbroen, der med 
sine 2 flotte buer fører vejen fra Løgstør til 
Fjerritslev over Limfjorden. Lidt vest for bro
en ligger på fjordens sydside en høj skrænt, 
som man er i færd med at grave bort. Efter 
sigende anvendes det bortgravede materiale 
til gødning. Muligvis er det kalk eller mær
gel, men på afstand ligner det mest af alt 
kridt. 

På fjordens anden side og lidt vest for bro
en ligger den gamle fæstning Aggersborg, 

Kridtbrud ved Logstør 

der for tiden er under udgravning. Den er 
bygget efter samme plan som Trelleborg i 
Sydsjælland, men er større, idet den har be
stået af ikke mindre end 48 kasernehuse in
denfor sin ringvold. Borgen har i sin tid lig
get helt ude ved fjorden og rimeligvis også 
været en flådebase, hvorfra adskillige togter 
til England er udgået, men havbunden har i 
tidens lob hævet sig, så borgen nu ligger no
get fra kystlinien. Her fra Aggersborg blev 
Knud den Hellige jaget på flugt under det 
nørrejydske oprør og drog sydpå for siden at 
søge tilflugt i St. Albans kirke i Odense, 
hvor han blev myrdet. 

Ret forbi den føromtalte afgravede skrænt 
ligger Logstør med sin røde kirke. Sejlrenden 
går klods langs land, og snart efter lå vi for
tøjede i den udmærkede havn. Byen travede 
vi igennem på kryds og på tværs. En pæn by 
med et livligt forretningsliv og en smuk park. 

Lige vest for havnen udmunder Frederik 
d. VII kanal, der fører sydover og ender et 
sted nede i Livø bredding, men hvor lang 
den er, og hver den ender, lykkedes det os 
ikke at finde ud af. Nok havde vi ønsket at 
komme aa den vej sydefter frem for at følge 
den gravede rende vestover fra Løgstør og 
så dreje sydefter langt ude i Bredningen, men 
desværre for os var der lagt en bro over ka-
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nålen her ved byen, og den kunne vi ikke 
slippe under. Det siges, at for en del år siden 
var kanalen meget anvendt af småskibe, der 
skulle ned efter Skive, og at man dengang 
gående på en sti langs kanalen trak fartøjet 
igennem. Det var i sejlenes æra og før, små
skibe blev forsynede med motor. 

Vi måtte altså opgive den tillokkende op
levelse at komme gennem kanalen og i stedet 
følge den gravede rende ud midt i Livø bred
ning. Her lå en stor gravemaskine i færd 
med at grave renden op, lidt mere tang på 
den sandede bund ville vist gøre undervær
ker og spare meget gravearbejde. 

Vort mål var Hjarbæk, og vi fik en frisk 
sejlads ned forbi Livø, hvor vi passerede 5 
ensbyggede joller for fulde sejl, bemandet 
med alumner inde fra øen og hver med en 
funktionær ved roret øjensynlig på kapsej
lads. Lidt senere passerede vi Bjørnsholm 
kirke. Den sås tydeligt inde i bunden af bug
ten, der skærer sig ind i Himmerland mellem 
Ranum og Ertebøllehoved, og her, hvor 
Bjørnsholm å løber ud i Limfjorden, fandt 
kloge munke en velegnet boplads, og her an
lagde de Vitskøl kloster, for her var mulighed 
for godt fiskeri i fjorden, frugtbart land at 
dyrke, og åen var en billig drivkraft for den 
vandmølle, hvorpå kornet skulle males. Jo, 
de gamle munke forstod at indrette sig, og 
de satte pris på at leve godt. 

Grundmuren af det store kloster er nu gra
vet ud. I det hele taget er Himmerland en 
egn, der er rig på minder både fra oldtid og 
middelalder, men ønsker man at hellige sig 
disse, skal man nok vælge sig et andet trans
portmiddel og ikke netop løbe egnen igen
nem ad søvejen, som vi gjorde. 

Videre sydpå gik vor færd, forbi Ertebølle
hoved, hvor en af vore større køkkenmød
dinger er blevet fundet og fredet, så kun vi
denskabsmændene får lov til at rode i den. 
Gennem disse undersøgelser er det lykkedes 
at klarlægge adskilligt om vore forfædres livs
vaner og levevilkår. 

Vi passerede gennem Risgårde bredning og 
løb gennem det landskabeligt smukke Hvalp
sund og stod så østover gennem Lovns bred
ning. Indløbet til bredningen er ganske ejen
dommeligt. Mod nord er landet højt og ky
sten stejle, træklædte brinker. En smuk natur, 
men streng i linierne, medens den lange, lave, 
sandede Jelsodde danner den sydlige side af 
indsejlingen. 

Snart efter nåede vi ned i det ganske smalle 
Virksund, hvorover der — ligesom over 
Hvalpsund — går færgeforbindelse. Vi slap 
pænt gennem den snævre rende ved færge
broerne og kom straks efter ud i den noget 
bredere Hjarbæk fjord, der krummer sig mod 
øst sønden om Lynderup Hage, og på hvis 
sydlige kyst vi gik ind i Hjarbæks gode og 
rummelige havn og dermed var nået til vejs 
ende for denne dag. 

I Hjarbæk havn 

Skade at Hjarbæk ligger så mange somil 
fra Metropolis, for her var skønt og fredeligt 
som i Edens have. Hjarbæk er en lille lands
by med en køn gammel kro og en god fisker
havn, og den ligger som i bunden af en gryde, 
idet landet til alle sider hæver sig i lange, 
stigende kurver, sådan som kun jydske bak
ker formår. 

Viborg sejlklub 

Her ligger Viborg sejlklub, 11 km fra Vi
borg, men det er det punkt af Limfjorden, 
der er byen nærmest, og bor man i byen, og 
vil man ikke nøjes med at sejle på Viborg sø, 
men vil have saltvand under kølen, så må 
man rejse de 11 km til Hjarbæk. Herfra har 
viborgenseren så også rent teoretisk mulighed 
for at sejle, hvorhen han måtte ønske på de 
syv have. 

Badeliv mangler her ej heller, thi her fin
des den herligste badestrand, man kan ønske 
sig, som dog om hverdagen ligger stille og 
fredelig hen. 

Måske er det alligevel ingen skade til, at 
der er de mange sømil mellem København og 
Hjarbæk, for var der mindre end 30 sømil, var 
Hjarbæk nok ikke den fredelige plet, den nu 
ei*. 

På vor tur fra Ålborg her til Hjarbæk hav
de vi været under vejs i 11 timer og havde 
gennemsejlet 63 sømil. Mange smukke og 
vekslende landskaber havde i disse timer som 
et panorama passeret forbi vore øjne. 

Herfra skulle vi videre via Skive og Ny
købing M til Struer for at finde en gammel 
sejlsportskammerat, men herom en anden 
gang. 

G. Østergaard. 

Småpliik 
Hvidovre kommune bortliciterer bygning 

af 250 m let bolværk og ramning af 85 for-
tøjningspæle samt molehovedet og 54 m bol
værk i havnen. Fryd jer, sejlere i Hvidovre! 

Det ser ud til at Frederiksberg skolevæsen 
vil følge Hvidovres eksempel med hensyn til 
bygning af optimistjoller. Det er tanken, at 
undervisningen skal foregå som fritidsbe
skæftigelse i lighed med de allerede bestå
ende regler, og i første omgang bygges en 
halv snes joller. 

PEBLINGESØENS SEJLKLUB? 

Som bekendt er det inspektør Tachau fra 
Vanførehjemmet, der har koncession på ud
lejning af både på Peblingesøen, og han ud
taler: 

Man har tænkt sig at starte »Peblingesøens 
Sejlklub«, hvor drenge og piger kan lære at 
sejle og eventuelt leje en optimistjolle for et 
månedligt kontingent å 2 kr. 

Vi har en fast mand, der holder udkik med 
de udlejede både og en hurtiggående motor
båd, men mangler at udvide broen dels til 
liggeplads og dels til ophaling af optimist
jollerne. Vi håber på Vandforsyningens og 
kommunens velsignelse. 

DANSK 5,5 METER R-BÅD 

TIL OLYMPIADEN 

Med olympiaden for øje har den tidligere 
kendte dragesejler, Wm. Berntsen (bror til 
olympiadesejleren Ole, der som bekendt 
var her i klubben den 19. marts og viste 
film) bestilt en 5,5 m R-båd hos Poul Mo-
lich, Hundested, og dermed får Danmark en 
chance til også at blive repræsenteret i denne 
klasse ved olympiaden i 1960. Og da inter
essen for dette smukke fartøj er stigende her
hjemme, tør man håbe på yderligere to eller 
tre nybygninger, så den rette træning kan 
finde sted. 

Den nye 5,5 meter er tegnet af Brd. Ohl-
son, Goteborg, som hører til verdenseliten, 
og da bygmesteren, Poul Molich er kapsej
ler og specielt interesseret i 5,5 meter kon
struktion, vil resultatet uden tvivl blive en 
meget hurtig båd. Det er Berntsens hensigt 
i år at deltage såvel i Kieler- som Øresunds-
ugen samt ved Hankø, Marstrand og Sand-
hamn, hvor han uden tvivl vil møde hård 
konkurrence. 

Vi skulle således ved olympiaden ved Nea
pel 1960 kunne starte i både 5,5 m, drage 
og finjolle. Og lad os håbe det går som ved 
sidste olympiade, at det er sejlsporten, der 
redder æren hjem til Danmark. Bare vore 
myndigheder ville skønne lidt mere på det. 

Udkiggen. 
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Søndre 
plads 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Nordmarksvej 82 Tlf. 50 86 36 

Hav 

H A M  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. 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — Kobenhavn K 

Telf. Byen 3564 

Obs. 
STØT INDSAMLINGEN TIL 

SIGNALFLAG -

de vil pynte på flagmasten til 

STANDERHEJSNINGEN 

Har du selv signalflag, så sæt dem 

den 3. maj. 

Det lyser i natten 
Egentlig skulle man tro, at et fyrskib var 

en forholdsvis ny opfindelse. Det er det ikke. 
Verdens første fyrskib blev udlagt i Them

sens munding for over 200 år siden nemlig 
i 1732. Selve lyskilden bestod af 2 åbne 
kultønder, der var anbragt på hver sin nok 
af en rå, som hejsedes op i masten, efter at 
kullene var antændte. Selv om dette lys ikke 
var synligt så forfærdelig langt væk, har det 
sikkert været en stor hjælp for skibsfarten 
på daværende tidspunkt. Det første danske 
fyrskib blev udlagt ved Læsø i 1829. 

Køb og salg 
af 

t y s t f a r t ø j e r  
ALFRED NEBLE 
Østerbrogade 198 

Telefon Ry vang 9904 

Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u 

Den rigtige tid til den rigtige pris. 

Køb det hos 

C E R T I N A  

Støt vore annoncører 

Gå efter pilmærket det kan De tage for gode varer 

:@hé 
SBÆcsma 

FARVE ISENKRAM 
RULLEGARDINER VrtUKTOJ B ES l AG 
PERSIENNER GLAS PORCELÆN 

V0KIPU& i»ORTJ-tFIIKI«IA«T 
M A T  E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA 2929 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk modes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til bdden 

Øresundsve j  51  A s t a  2 9 2 9  
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HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Ælt i  
H E R R E  
L I N G E 
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R I O G 
K T I O N  

7male 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21.10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
s y e s  e f t e r  m å l  *  ̂  r  a  
også til damer 43r50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

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

Køjesække 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
>nAAAAAAAAAAAAA/VAAAAA/V\AAAAAAAAAAAAAAAA/UU\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OO OVERTRÆK 

B R O Z E K  
VMAGERBROQADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

W 
W Ævu/tmt 

(L 
f 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 
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GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

SELVANGIVELSER 
R e v i s o r  G .  P u g g a a r d ,  
N o r g e s g a d e  3 3  —  S .  
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Sejlsportens venner 
Landsforeningens byggeprogram lyder i år 

på bygning af: 

to juniorbåde komplet med sejl og alt grej. 

Dette program er i sig selv måske ikke im

ponerende, men foreningen har ment det 

klogt ikke i år at disponere for hårdt, idet 

det er på tale, at Dansk Sejlunions forret

ningsudvalg i fremtiden overtager foreningens 
ledelse, og man ønsker derfor ikke i år at 

belaste landsforeningens budget for hårdt. 

Betingelserne for udlodning af de to junior

både er følgende: 

Den ene juniorbåd — J. 227 •— bortloddes 

blandt samtlige medlemmer, der er indmeldt 

inden den 15. august 1959. 

Den anden juniorbåd — J. 228 — bort

loddes blandt de klubber, som deltager i teg

ningen af nye medlemmer til Sejlsportens 

Venner. 

Da også Sundby Sejl-Forenings juniorer 

deltager i kapløbet om tegning af det største 

antal medlemmer og henset til det gode for

mål Sejlsportens Venner varetager, opfordrer 

vi herigennem SSFs medlemmer til at tegne 

sig som medlem af Sejlsportens Venner. 

Kontingentet er kun 10 kr. årligt, og der 

er herigennem chance for at vinde et fartøj. 

I år altså en juniorbåd, men der har også 

været folkebåde, motorbåde, forskellige jol

ler mv. 

Altså: Tag vel imod juniorer, når de kom

mer. De har fortjent at vinde kapløbet. 

W. T. R. 

Fra Berlingske Tidende 
Berlingske Tidende besøgte forleden dag 

juniorerne i Sundby Sejl-Forening — en klub 
i stor fremgang, så stor, at man må sige nej til 
adskillige unge, der gerne vil lære at sejle. 

Lederen af junior-afdelingen i klubben er 
den 25-årige Børge Theill Hansen — typo
graf af profession. Klubben råder over fire 
junior-både, og de unge mennesker er travlt 
beskæftiget med at gøre bådene klar til at 
blive sat i vandet. Arbejdet har stået på i 
den sidste halvanden måneds tid, og det er 
meget få, der skulker. Det kan heller ikke 
betale sig, for der er tale om mønstring hver 
gang, og har man ikke været til stede mindst 
fem gange, kommer man heller ikke med, når 

det går løs på vandet. Men de fleste synes, 
det er ganske sjovt at være med til at klar
gøre bådene. Gammel maling skal slibes af 
og ny skal påmales, og der er mange andre 
småreparationer, som skal foretages, før man 
kan rulle bådene i vandet. 

Det nye rummelige klubhus og den lille 
havn ikke langt fra pyrolyseværket er ram
men om de unge sejlsportsfolks klubliv. 

— Tro ikke, siger Theill Hansen, at det 
kun er om sommeren, der sker noget her. 
Nej, når vinteren nærmer sig, trækkes bå
dene på land, og så har vi en lang række 
kurser for de unge. Endvidere har vi kam
meratskabs-aftener, hvor vi blot hygger os. 

Otto Larsen 
tlod 

2. pinsedag afgik vort mangeårige medlem 

Otto Larsen ved døden efter flere års kamp 

mod svær sygdom. — Det er næsten ikke til 

at fatte, at vi ikke mere skal se den hjælp

somme og hyggelige klubkammerat blandt os. 

Hans store interesse for sejlsporten og kap

sejladsen i særdeleshed havde givet ham en 

særlig indsigt i en båds lunefuldheder. Med 

dragen »Orm« viste han til fulde, at hans 

teorier og ideer var rigtige, og som den ægte 

sportsmand var han ikke bange for at lade 

sin erfaring og viden komme os andre tilgode 

under en fortrolig sludder på midterbroen. 

Han gik altid op i kapsejladsen med liv og 

sjæl, og selv om det undertiden under sej

ladsen kunne se håbløst ud, ville han ikke 

give sig. 

Således var det også under hans sygdom. 

Han ville ikke tro, at han ikke kunne fuld

føre den svære sejlads, han var ude på. Han 

kæmpede med vanlig optimisme; men krydset 

var for hårdt, kampen for ulige. — Vor med

følelse samler sig om Ottos trofaste hustru, 

for hvem de senere år har været meget byrde

fulde, men jeg ved, at fru Larsen er kommet 

til den erkendelse, at forsynet har handlet rig

tigt ved at lade Otto få fred. 
Einar Olsen 



SIDE 2 S  S  F  NR. 5 

1 MFDTFM 

S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  
Amager Strandvej, S. — SU. 35016 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K PA 9770 
Næstformand: O. Flitterer, Middelgrundsvej 39, S AM 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg': O. Ftitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S AM 3468 v 
Tilsynsførende med klubhuset: Formanden og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S. SC 1417 v 
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S SU 9485 
Sejladschef: Duran Højlind, Obdams Allé 25, S SU 4375 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup 
Festudvalg: Henning Nielsen og Emil Hansen 
Pladsmand Madsen 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Restauratøren privat AS 3083 

K assereren 
træffes 
* 

Maj: 

hver fredag kl. 19—20,30 

Juni: 

hver fredag kl. 19—20,30 
i klubhuset. 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Fra Berlingske Tidende (Fortsat fra side 1) 

Når sæsonen udendørs starter, gøres bådene 
i stand, og derpå stikker vi til søs. Jeg hat 
selv været medlem af klubben, siden jeg var 
18 og har haft mange strålende oplevelser. 

Ved én af juniorbådene var et bådehold 
travlt beskæftiget. Der var den 15-årige Pe
ter Petersen, endnu skoleelev, III ml., der 
først blev medlem af klubben i fjor, den 16-
årige maskinlærling Kjeld Stjerndrup — tre-
die sæson — og den 20-årige kleinsmedelær
ling Lasse Gustavsen, som har sejlet i knap 
fire år. 

Den snorkende 
På vort krydstogt gennem Limfjorden hav

de vi planlagt at besejle Skive, Nykøbing 
Mors og Struer. Følgelig skulle vi fra det 
idyllisk beliggende Hjarbæk tilbage gennem 
Virksund og Lovns Bredning, hvorefter vi 
skulle sydpå gennem Skive fjord. 

Nu havde vi hidtil fulgt den regel, at di
stancer og dertil hørende sejltider på dagens 
forskellige kurser måltes op og noteredes in
den afsejlingen, hvilken regel har vist sig 
meget nyttig, og da vi nu på vor rejse fra 
Hjarbæk skulle tilbage gennem Lovns bred
ning, var det jo ganske ligetil at benytte de 
modsatte kurser fra turen ned til denne havn, 
og det gik jo også helt pænt. Kun var der 
det, at rorgængeren, da vi stod ud af Lovns 
bredning, i stedet for at stå sydpå i Skive 
fjord stadig anvendte de gamle kurser med 
modsat fortegn, og ingen af os blev klar over 
fadæsen, før vi var nået igennem Hvalpsund 
og Risgårde bredning, så vi var ret nær ved 
Fursund. Så enedes vi om at fortsætte til Ny
købing, og den snorkende rorgænger var så
ledes skyld i, at vi hverken fik Skive fjord 
eller Skive by at se, og det har ærlig talt 
ærgret mig skrækkeligt siden. 

De så alle fire hen til sæsonen med store 
forventninger. De har allerede i de forløbne 
sæsoner været med i adskillige kapsejladser, 
og det er nu det bedste ved hele sporten, 
er de enige om. 

Ovenstående uddrag af artiklen i »Sejl
sporten trækker mange unge til sig« i Ber
lingske Tidende fra 9. maj har glædet os me
get her i Sundby Sejl-Forening, idet den vi
ser, at pressen har opdaget vor eksistens. 

Bladudvalget. 

rorgænger 
ved G. Østergaard 

Det var mig, der havde rortørn. 

Frisk vejr havde vi med kuling af vest 
men ellers høj himmel, og strækket gennem 
Fursund og over Sallingsund var temmelig 
uroligt og ikke så lidt fugtigt, men det var 
vi jo på denne sommertur blevet så vant til, 
at det ikke rørte os nævneværdigt. Vi fik da 
også af og til lejlighed til at fryde os over 
landskabets storslåede linier og Furs stejle 
skrænter, mens vi snoede os uden om grun
dene og gennem Fursunds vestre, smalle en
de, hvor færgeforbindelsen med Salling er 
placeret. 

Udløbet til Sallingsund har form som en 
tragt, hvor vandet med den vestlige vind 
pressedes ind og gav en toppet sø, så vi 
blev godt gennemvaskede. For at slippe for 
alt for voldsom slingerage holdt vi op i sø

en, til vi var nogenlunde i læ af Mors, så 
ændrede vi kursen ned efter Ørodde, som 
Østerskompagniet har taget i besiddelse, og 
hvor det har anlagt store bassiner og et me
get interessant saltvandsakvarie. Herfra fik 
vi roligt farvand ind til Nykøbing havn, 
hvor vi fandt en lun krog at fortøje i. 

Hen mod aften gik vi tur gennem byen og 
passerede herunder over Kirketorvet med by-
brønden. Denne er smukt udført i granit, 
skænket af den norske venskabsby Flekke-
fjord, og over kummen står et kådt føl og 
spejler sig i vandet. Brønden er en gave, 
borgerne har skænket byen ved dennes 650 
års jubilæum i 1949. 

Bybrønden i Nykøbing M. 

Videre op gennem byen gik vor tur, og 
vi vendte tilbage til havnen gennem det me
get langstrakte kommunale anlæg, der på den 
ene side er afgrænset af en række kanaler og 
åkandedamme. Her var smukt og fredeligt. 

I løbet af eftermiddagen og aftenen sam
ledes i havnen en hel flåde af lystsejlere, 
der, pudsigt nok for os, næste dag skulle på 
kapsejlads til Hjarbæk. 

Under vort ophold i Nykøbing tog vi 
med rutebilen til Legind bjerge nogle km 
syd for byen. Legind bjerge er et flere hun
drede tønder land stort bakkelandskab be
plantet med løv- og nåleskov. Dette vældige 
naturskønne areal ejes af et aktieselskab, 
som ikke må give udbytte, men hvis hele 
overskud skal anvendes til vedligeholdelse af 
plantagen og plantning af sjældne træarter. 

Her finder man fredede hedepartier, hvor 
gyvel, pors og bregner liver op. Her findes 
høje bakker og dybe slugter beplantede med 
mange forskellige træarter, og fra højderne 
er der stedse hugget udsigter ned over det 
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smilende Sallingsund og over til det bakkede 
Salling. Det højeste punkt er Bavnen, der lig
ger 53 m over havet, og herfra er der en stor
slået udsigt til alle sider over Salling, Fur og 
Livø bredning, og ikke mindre storslået ina 
over det frodige Mors med de mange kæmpe
høje. 

»Plagen« på vej til Salling 

Ved foden af »bjergene« ligger et færge
leje, hvor glyngørefærgerne »Pinen« og »Pla
gen« lægger til, og oppe fra skovløberhuset, 
hvor et stort, smukt lokale med borde og 
stole holdt i gammel bondestil står til rådig
hed for turister, der søger et sted at sidde, 
medens den medbragte mad sættes til livs, 
er der en ualmindelig smuk udsigt over sun
det til Glyngøre. 

Her kunne vi, om vi havde været stedfaste 
turister og ikke lystsejlere med nomadetil
bøjeligheder have tilbragt adskillige dage med 
at gå på jagt med kameraet og sikkert vendt 
hjem med en righoldig samling smukke bille
der, men som nævnt tillod vor nomade- eller 
måske rettere vikingetilværelse os ikke et op
hold af længere varighed. Forude lå adskillige 
mål, vi gerne skulle nå, hvis vor hensigt, at 
udforske Limfjorden, skulle gå efter program
met. Og den ferie, der tilstås os, er i hvert 
fald til mit brug alt for kort. En hel som
mer ville såmænd ikke være spor for meget. 

Nykøbing M var faktisk kun tænkt som 
en mellemstation. En by, som vi vel gerne 
ville have et indtryk af, men hvor vi for så 
vidt ingen ærinde havde, så vi gjorde ophol
det kort og forlod den udmærkede havn og 
stod ned gennem Sallingsund med en ganske 
let brise. 

Vi var glade for det smukke vejr. I den 
retning var vi hidtil ikke blevet forvænte. 
Kokken lå og flød på agterdækket og rullede 
sig med korte mellemrum, så han snart lå på 
ryggen og snart på maven for at blive godt 
brunstegt overalt, mens tid var. Solbadet 
dyrkede han flittigt, hver gang der var mind
ste lejlighed dertil på hele turen. 

Vi fandt ned forbi Jegindø tap og stod 
over efter nordenden af Venø, drejede syd
på vesten om denne ø og nåede ned til syd
enden. Her var farvandet meget smalt, idet 
der fra begge sider strakte sig lave, smalle 
sandtanger ud mod løbet, og her var natur

ligvis etableret en færgeforbindelse til fast
landet. 

Sluppet vel igennem denne snævring havde 
vi Struer liggende synligt forude, så nu var 
der kun tilbage at finde kostene ved indløbet, 
for her, som næsten overalt i Limfjorden, er 
der grunde at tage sig i vare for. 

Ved 13-tiden stod vi ind i den store havn, 
der med sine imponerende smukt og solidt 
udførte kajer straks giver en forståelsen af, 
at Struer er en driftig by med mange fabriks
anlæg og deraf følgende livlig transport ad 
søvejen. 

G.Østergaard. 

Atter 
olieplage i havnen 

For kort tid siden blev vor havn påny 
oversvømmet med olie, som vistnok stam
mede fra en brandhærget tankbåd, som måtte 
slæbes uden for Prøvestenshavnen. 

De fartøjsejere, som allerede havde fået 
deres pænt istandsatte fartøjer sat i vandet, 
måtte se dem svinet til højt op ad siderne. 
Det gik særlig ud over bådene ved den syd
lige havneside. 

Heldigvis fik vi kort efter frisk vestlig og 
sydvestlig vind, som i løbet af nogen tid 
førte olien til søs. 

Vores port i spunsvæggen i havnens syd
østlige hjørne viste sig særdeles effektiv ved 
denne lejlighed. 

Vi må håbe, at olieplagen i denne omgang 
var et hændeligt uheld og iøvrigt håbe på, 
at man fra ansvarlig side fortsat er opmærk
som på hvor stor en ulempe sådanne olie
forureninger af vor havn kan forvolde. 

Nye medlemmer ~ 

L SumL&IØ. Seilfacmuiq. 

Aktive: 

Arne Dirksen, Korfuvej 10, S. 
Uffa Kingjolle uden navn. 

Harry Trudsøe Larsen, Wesselsgade 6, N. 
uden båd. 

Jørgen West Mikkelsen, Ny Skelgårdsvej 6, 
Kastrup. 

Arne Møller, Tønnesvej 39, S. 
uden båd. 

Jens A. Christensen, Bentzonsvej 14, F. 
uden båd. 

Frank G. Josephsen, Elmegade 4, 
motorbåd Stak. 

Børge Laursen, Vesterbrogade 127 D, 
motorbåd Marion. 

Finn Kjerulff Hansen, Borupsallé 206, 
optimistjolle. 

Passive: 

Fru Anne M. Møller, Tønnesvej 39, S. 

Fru Polly Christensen, Bentzonsvej 14, F. 

Juniorer: 

Erik Mortensen, Trægården 12, S. 

* 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først ud
komne nummer af SSF. Protest skal skriftligt 
tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter of
fentliggørelsen. 
at være på den sikre side om morgenen, hvor 

Til 
I yUhe 

Et mangeårigt medlem af Sundby Sejl-For
ening, Gunnar Meyer, fylder den 30. maj 
60 år. 

Gunnar Meyer hører til de mere stille med
lemmer, men han har ved sit rolige og elsk
værdige væsen vundet mange venner i SSF. 

I disse tider, hvor havneudvalget ikke kan 
holde trit med de mange køb og salg af far
tøjer i havnen er det værd at bemærke, at 
Gunnar Meyer har haft sin motorbåd »Han
na« i 32 år. 

Vi ønsker Gunnar til lykke på dagen. 
W. T. R. 
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Der har i den senere tid været en del pro

blemer med området for øvelsessejlads mm. 

Juniorrådet har derfor besluttet at indskrænke 

området. Ingen må selje længere, end at man 

kan ses fra Sundby Sejl-Forenings midter

mole. Hvis der skal sejles længere, skal der 

indhentes tilladelse hos den vagthavende, og 

hans ordre skal følges i så henseende. Når 

man har tilladelsen, skal man følges med et 

ledsagende fartøj — evt. en anden juniorbåd, 

og man skal være på prajehold af hinanden 

— også ved sejlads hjemover. 

Protokollen skal føres af føreren personligt, 

og eventuelle havarier skal indføres i denne. 

Husk at notere hjemkomst (også føreren). 

NB. Den vagthavende bærer et hvidt hals
tørklæde. 

Juniorrådet. 

Hvor er mine gaster? 
Sådan har flere førere stået og spurgt. Det 

er for dårligt, at de forskellige ikke er der til 
deres øvelsesaften. Førerne så jo helst, at det 
var de gaster, der havde øvelsesaften, der 
kom ud og sejle. Kan man ikke komme, er 
man pligtig til at melde afbud. Har man for
sømt eller glemt at sende afbud 3 gange, 
får man karantæne over kortere eller længere 
tid — og husk at komme til tiden, det gælder 
både fører og gaster. Øvelsesaftenen begyn
der kl. 18,30, og den vagthavende bestem
mer, hvornår bådene skal være inde. Når der 
er rigget af, inspicerer den vagthavende og 
sørger for, at alt er i orden. 

Angående weekend-ture og tirsdags-kapsej
ladser skal hver enkelt henvende sig til sin 
bådsmand, der så vil lave en liste, hvor hele 
bådeholdet går på tørn. 

Sejlsportens venner har i år udloddet to 
juniorbåde — en til udlodning blandt med
lemmerne og en til den klub, der kan skaffe 
flest medlemmer til sejlsportens venner. Vi 
skal derfor sætte alle sejl til for at vinde den 
ene juniorbåd, da vi har hårdt brug for den
ne. Meld jer derfor ind samt forsøg at melde 
hele jeres familie og venner ind. Der findes 
indmeldelsesblanketter i klubhuset. — Ellers 
henvend jer til en fra juniorrådet. 

Førerprøven afholdes onsdag den 24. juni 
(St. Hans). Al øvelsessejlads er aflyst denne 
aften. 

De juniorer, der skal op til prøven, bedes 
møde i god tid. 

Eventuelle, der mener, at de er berettiget 
til at komme på øvelseshold, men ikke er 
kommet det, bedes henvende sig til 
rådet. 

Lørdag mellem kl. 14—15 i klubhuset. 

junior-

Fjernstyring 
Sejladsen i Helsingør havn skal i fremtiden 

fjernstyres. På havnens søndre mole opsættes 
et system af signallamper. De skal betjenes 
fra en kommandopost på havnekontoret, hvor
fra man har udsigt over både havnen og sun
det. Fra kommandoposten kan havneassisten
ten ved hjælp af forskellige lamper fortælle 
førerne på færger og motorbåde, når skibe er 
under passage fra nord til syd ude i sundet 
— hvad man ikke kan se fra færgerne under 
udsejlingen — når skibe er på vej ud af hav
nen, eller når fartøjer ved værftet rører skru
erne og sætter vandet i havnen i oprør. 

Øvelsesholdene ser således ud: 

J 91 

Mandag 

Lillian Empacker 

Lene Gustavsen 

Peder Pedersen 

Tirsdag Onsdag 

Lillian Empacker 

Ulla Pedersen 

Frank Olsen 

Torsdag 

Ole Juul 

Benny Oemig 

John Sidal 

Fredag 

Erik Jeppesen 

Søren Nielsen 

Hans Hansen 

J 92 

Kjeld Stjerndrup 

Kaj Rasmussen 

Erik Lindemann 

Kjeld Stjerndrup 

Jytte Nielsen 

Jens Jensen 

Erik Hillers 

Kjeld Stjerndrup 

Jens Jensen 

Erik Hillers 

Sanne Pedersen 

Hanne Jørgensen 

J 117 

Ole Larsen 

Birgit Larsen 

Jens Larsen 

Lasse Gustavsen 

Torben Jensen 

Leo Grønne 

Lasse Gustavsen 

Torben Jensen 

Poul Saverberg 

Ole Larsen 

Leo Grønne 

Liv Christoffersen 

J 142 

Ole Juul 

Arne Bolding 

Preben Jensen 

Leif Olsen 

Henning Lorentzen 

Preben Jensen 

Lis Borggård 

Leif Hansen 

Preben Jensen 

Lillian Empacker 

Erik Jeppesen 

Ole Juul 

Winnie Sørensen 

Børge Woulff 
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Ja, så er foråret, sæsonen og sejlerskolen 
i fuld sving igen. Siden midt i april har »øve
ballen« vugget i sit rette element, og ved 
standerhejsningen den 3. maj spilede den sine 
fine nye hvide sejl til sæsonens første prø
vende møde med sundets krappe søer. 

Fredag aften den 1. maj var berammet til 
møde for mønstring af elever og lærere samt 
udstikning af hold, — men, — interessen for 
sejlerskolen manifesterer sig nu ikke ved over
vældende deltagelse i sådanne møder. Det 
blev til tre hele hold, nemlig mandag, tors
dag og fredag samt varierede hold til del
tagelse i kapsejlads hver tirsdag. Onsdags-
hold vil blive etableret, såsnart det er muligt, 
— og det varer ikke længe; der har allerede 
meldt sig flere nye medlemmer til optagelse, 
og sejlerskolen benytter her lejligheden til at 
byde disse nye elever et hjerteligt velkom
men såvel i skolen som i klubben som hel
hed. 

Pinseturen, der er overtegnet, går rundt 
Møen; vi ønsker god tur, — og anbefaler 
samtidig, at alle interesserede elever finder 
sammen for at planlægge week-endture, 24 
timers sejladser, Hven rundt og sommerferie
turen, som de lykkelige, der skal med, har 
god grund til at se hen til med den største 
forventning. 

Sejlerskolen ønsker sine elever og lærere 
samt alle medlemmer i SSF en god sejler-
sæson 1959. 

P.L. 

En havemands 
betragtninger 

I denne periode, hvor vi gør så meget for 
at skabe en smuk ramme om vor havn, her 
tænkes på vort smukke klubhus, vejen op til 
dette, den nye indhegning osv., burde havne
udvalget en gang imellem gå en tur op gen
nem haverne. Mange af disse er ualmindelig 
velholdte, men desværre er der enkelte, som 
trænger til lidt bedre behandling. Hvad der 
især skæmmer vore haver, er det meget 
ukrudt, der ud for enkelte haver breder sig 
i gangen. Er det ikke muligt, havneudvalget 
kan påtale dette? 

E.H. 

Medlemmernes opmærksomhed henledes 
på, at der er udlagt rottegift på pladsen. 

Der modtages fortsat bidrag til de indkøbte 
signalflag. 

Fra sejlklubben i Lomma har vi modtaget 
en smuk flagstang med klubbens stander. I 
Lomma skal de så vidt vi erfarer indvi deres 
nye klubhus søndag den 10. maj. SSF har i 
den anledning ladet fremstille en lignende 
flagstang med vor stander, som vi har tilsendt 
vore svenske venner. 

Selvom vi måske endnu mangler nogle 
cyklestativer, ser det forfærdeligt ud med alle 
de cykler, der står langs kantstenen ved vejen. 

Lad derfor være med at stille din cykel 
der. Du kan sagtens finde et andet sted til 
den. 

Som anført andet sted i bladet har »Klokke
mageren« og Robert Frisch udført et meget 
originalt ur, der er ophængt i den store sal. 

Det er en meget smuk gave til foreningen, 
og vi siger de to kammerater hjertelig tak 
for den. 

W. T. R. 
Takket være medlemmernes interesse er der 

kommet nye dørbeslag på svingdørene til sa
len. Vi håber, det må hjælpe, så vi bliver fri 
for at se de mange fingre på ruderne, og vi 
takker for det udførte arbejde. 

W. T. R. 

Standerhejsning 
Søndag den 3. maj kl. 14 satte vi vor 

stander for sæsonen 1959. 

Vejret var fint, indtil formanden gav ordre 
til at sætte flag og stander. 

Efter at standeren var sat, udtalte forman
den de bedste ønsker for sæsonen såvel for 
sejlerne som for motorbådsfolkene. 

Foreningen var herefter vært ved et lille 
traktement for en indbudt kreds. 

Herunder overbragte direktør Røgind hil
sener fra Københavns Motorbådsklub og 
Dansk Motorbåds Union og udtalte håbet 
om et fortsat god samarbejde med SSF. 

Som omtalt andet sted i bladet skænkede 
»Klokkemageren« en pokal til old-boys-sej-
ladserne. 

Formanden takkede for pokalen såvel som 
for det smukke ur som »Klokkemageren« og 
Robert Frisch har udført og skænket forenin
gen. 

I dagens anledning var vor flagmast smyk
ket med de nye signalflag, der takket være 
medlemmernes bidrag er indkøbt til forenin
gen. 

ref. 

Under sammenkomsten med foreningens 
gæster efter standerhejsningen søndag den 3. 
maj 1959 overrakte »Klokkemageren« forman
den en vandrepokal beregnet til sejlads for 
old-boys. 

Denne pokal har en særlig oprindelse, idet 
der i den er indbygget et stykke af en rånok 
fra råen på vor flagmast. Gaven fra »Klokke
mageren« var da også vedlagt et kort med 
følgende hilsen: »SSF bedes modtage den af
skårne rånokspokal til skam og skændsel for 
den, som ingen rånok kender. 

Med sej lerhilsen 

»Klokkemageren««. 

Vi siger »Klokkemageren« tak for den sær
prægede gave og håber, at den hermed ud
satte præmie, der dog ikke kan vindes til ej
endom, må animere vore old-boys til at mel
de sig til en old-boys-sejlads senere på sæ
sonen. 

Kapsej ladsudvalget. 
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Hjertelig tak 
Først hjertelig tak for den venlige omtale 

forud for vort guldbryllup den 31. marts 
1959. Desværre kom det jo ikke til at passe, 
hvad bladet skrev, at Leif og Lis ville komme, 
hvilket vi og hendes forældre havde glædet os 
meget til, og mange af deres klubkammerater 
havde også glædet sig til at få lejlighed til 
at gense og hilse på to afholdte sejlsports-
venner, men sådan skulle det altså ikke være. 
At Leif ikke kom skyldtes, at hans kompag
non blev syg ved juletid, så nu hang Leif på 
det hele alene, men som han skrev, så sen
der jeg min bedste repræsentant, (det var 
Lis), men det skulle vise sig, at det var en 
dårlig repræsentant; thi om morgenen — på 
guldbryllupsdagen — måtte hun blive i ka
nen med høj feber, intet under, at det for 
os to gamle blev en stor skuffelse; men det 
går jo ikke altid, som præsten prædiker. — 
Men hvorom alting er, vi havde en dejlig dag 
i vort dejlige klubhus. Værten havde gjort alt, 
for at der skulle være så hyggeligt som mu
ligt. Alt var 1. klasses — betjeningen ikke 
at forglemme. Det er vel tilladeligt at føle 
sig en lille smule stolt over at kunne invitere 
sine gæster til fest i så smukke omgivelser 
i noget, som man selv har været med til at 
få gjort til virkelighed, og jeg udtaler samtidig 
hermed en tak til de kammerater, som har 
trukket det store læs ved virkeliggørelsen af 
sejlforeningens ønske gennem mange år. Jeg 
undlader heller ikke at takke klubben for 
dens opmærksomhed ved vort guldbryllup, 
som vor gode kasserer med frue overrakte os 
omtrent på fastende hjerte. Ligeledes en tak 
til de mange enkelte medlemmer, som igen
nem deres opmærksomhed var med til at gøre 
dagen til det, den blev. 

Tak til alle! 

Guldbrudeparret E. og Chr. Olsen. 

En 

mannetur 
ved Kurt Fotterer 

Det begyndte i foråret. Svend Argo spurgte 
mig en dag: »Hvad mener du om en tur til 
Tyskland med »Argo«?« Og uden overvej
else svarede jeg: »top«. — Men så var der 
spørgsmålet, hvad siger pigerne? En aften 
var vi samlet og drøftede emnet, men pigerne 
var ikke særlig stolte ved tanken om Øster
søen, og så blev der ikke talt mere om den 
tur. 

Så kom den ekstraordinære generalforsam
ling, og der traf vi Bent Willadsen, og så 
var tysklandsturen aktuel igen. Næste aften 
tog vi pigerne med ud til Bent W., og der 
forelagde vi dem vore planer, og vi fik ja 
(for anden gang). Vi fik planlagt turen, og 
Bent skulle sørge for indkøb af proviant. Nu 
manglede vi en kok, men der fik vi Bent 
slagter, han ville gerne med, og den var i 
orden. 

Lørdag den 21. juni nåede vi langt om læn
ge, og kl. 21 var vi sejlklare, men da ville 
Svend absolut hjem og i bad først. Vi pro
testerede, men skipperens ord er som sagt 
lov, og han beordrede os at gå over i klub
huset og få en bajer. Inden vi kunne sige 
mere, var han væk. Medens vi sad og slud
rede over den øl, siger »Pløk« pludselig: 
»Hør drenge, har I noget imod, at jeg kom
mer med?« Vi svarede, at den var allright, 
men han måtte spørge Svend. Han ringede 
Svend op, og den var i orden. Så blev der 
travlhed med at pakke hans køjesæk, og kl. 
21,45 oprandt øjeblikket, da vi kunne tage 
fortøjningen og lægge vort nye pragtfulde 
klubhus bag os. 

Besætningen bestod af følgende: Skipper 
Svend Hansen (Argo Svend), Bent Willadsen 
(Rødecharles), Bent »Slagter«, »Pløk« og 
undertegnede (Kurt Fiitterer). 

Vi startede med at lette »Argo« for sin 
tunge last ved at spise et dejligt fad smørre
brød, som »Pløk« snuppede i farten. Når 
jeg taler om at lette »Argo, tænker jeg på, at 
medens vi gjorde »skivet« i stand, lavede 
Svend meget ud af sin vandlinie, og nu sås 
den slet ikke, den lå 2" under vandet. Vin
den var øsø ca. 4—6 sek/m. På den anden side 
Drogden måtte vi sande det kendte ord: Køge 
bugt er petter-hvas. Det blæste og regnede, 
så sigtbarheden var lig nul mange gange. 

Da vi var Stevns fyr tværs (kl. 1,15) kørte 
en meget modbydelig sø der, så »Argo« 
sprang som et staldkåd føl, men det var jo 
også den første tur i år, så de gutter, der var 
gået til køjs, havde besvær med at holde 
fast. Efterhånden som vi nærmede os køge
strømmen, blev der mere smult vande, og 

kl. 6,30 var vi fortøjet ved snekken i Vor
dingborg. Der var selvsagt 5 gutter, der var 
brødflove og kaffetørstige, så vi indtog et 
solidt morgenmåltid. Derpå en lille en på øjet. 
Endnu kl. 11,45 kan vi høre Svend, »Pløk« og 
»Charles« snorke omkap, så man skulle tro, 
at det var en trompettrio. Men hurtigt for
stummede den støj, da Børge begyndte på 
10 gevaldige engelske bøffer, som forsvandt 
i en fart, og vi nød faktisk nu den glæde 
ved tanken om den forestående tur, som lå 
foran os. 

Søndag den 22. juni kl. 16,10. 

Afgang fra Vordingborg gennem Masned
sund mod Nykøbing F. Fint vejr, vind vest, 
ca. 2—3 sek/m. Kl. 19,05 gled vi under guld
borgsundbroen. Det var en ualmindelig skøn 
tur ned til Nykøbing F, hvor vi fortøjede 
kl. 20,10, og ikke 2 minutter efter steg den 
herligste duft af bacon, pølser og anden god 
mados op gennem skylightet. Det var »Char
les«, som ikke kunne styre sin sult længere, 
han serverede en god aftensmad med 2 snapse 
og 1 øl til hver mand plus en ost, som stank 
ad h til, og vi var mætte. 

»Pløk« og Svend gik på jagt efter WC for 
at vær epå den sikre side om morgenen, hvor 
»Pløk« gerne har allerhelvedes travlt. Medens 
vi ordnede »skiv«, forsvandt de to kanaljer. 
Efter % times forløb havde de ikke vist sig 
endnu, og vi enedes om, at de to digre her
rer sikkert havde fundet to bajere, så vi smuk
kesere os og strøg i landgangstøj et og gik 
op i restaurationen over for et yderst eks
klusivt sted. Og hvem fandt vi? De to digre. 
De blev lidt lange i ansigterne, for de ud
brød begge to: Hvad fa'en, hvorfor er I 
så fine, og så ville de hjem og smukkeseres, 
men vi kom til det resultat, at vi hellere 
måtte få en øl til, inden vi gik, og »Pløk« 
sagde med blink i øjet: »Hvem skal nu be
tale?« Charles var rask i vendingen og sag
de: »Det gør jeg, jeg giver den hele omgang 
på turen«. Tjeneren kom med regningen, som 
lød på 23 kr., og vi grinede, for vi blev straks 
klar over, at de to digre havde fået et par 
i forvejen. Men Charles rev gedeskindet frem 
og lagde 25 kr. og sagde med en vis bitter 
stemme: »Det passer«, hvorpå tjeneren for
svandt fra 4 grinende og 1 halvbitter person. 

(fortsættes) 
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FARVE g. LAUR6 g N 

H u s k  

maler
udsalget 
p å  d e n  

Søndre 
plads 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Nordmarksvej 82 Tlf. 50 86 36 

Hav 

HANDY-
ildslukkeren 

ved hånden 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 

Stof til bladet 
sendes til: 

M. ANDREASEN 

Nyrnberggade 50 

senest 1. juni! 

Køb og salg 
af 

l y s t f a r t ø j e r  
ALFRED NEBLE 
Østerbrogade 198 

Telefon Ryvang 9904 

C E R T I N A  

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Støt vore annoncører 

28 50 
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. 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til béden 

FRANK S. LAURSEN 
Ø r e s u n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 2 9  

Gå efter pilmærhet det han De tage for gode varer 

RULLEGARDINER 

PERSIENNER 
V0KSPU& 

M A T E R I A L  

VARKTØJ BEHAG 

GLAS PORCELÆN 
SPORTS-»Fil« RI ART. 
K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA 2929 
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D E N  R I G T I G E  

Sejltylwt6-i/iåldeeMiiiAfy 

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt i 
H E R R E  
L I N G E 
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R I O G 
K T I O N  

7mak 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

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

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

Yacht Club huer .. 
fra 14,50 

USA huer og strik-huer 

Køjesække 

fra 11,50 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VAAAAAAAAAAAAAAA/lAAAAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

A S S U R A N C E  ØBRO 7515 

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 27.—5.—1959. 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

SELVANGIVELSER 
R e v i s o r  G .  P u g g a a r d ,  
N o r g e s g a d e  3 3  —  S .  
T e l e f o n  S u n d b y  7 1 0 6  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&WTTZKE 
Assurance 

Kongens Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby Sejl»Forening. 

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

n r .  6 - 7  j u n i - j u l i  1 9 5 9  18. årgang 

SEnD En HILSEn FRA KLUBHUSET 

Ovenstående kæmpebrevkort i fire farver (porto 30 øre) sælges af restauratør Hurtigkarl for 1 kr. pr. stk. 

Overskud ved salget går til mikrofonanlæg og andre nyanskaffelser til klubhuset. 
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S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  
Amager Strandvej, S. — SU. 35016 

1 MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K. PA 9770 
Næstformand: O. FUtterer, Middelgrundsvej 39, S am 8719 
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg': O. FUtterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S AM 3468 v 
Tilsynsførende med klubhuset: Formanden og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S. SU 1417 v 
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S SU 9485 
Sejladschef: Duran Højlind, Obdams Allé 25, S SU 4375 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup 
Festudvalg: Henning Nielsen og Emil Hansen 
Pladsmand Madsen 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Bestauratøren privat AS 3083 

K * assereren 
træffes 

Juli: 

lukket på grund afferie. 

August: 

hver fredag kl. 19—20,30. 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Aften kapsejladserne 
Tirsdag den 26. maj sejledes vor første af

tenkapsejlads i år med deltagelse af 13 far
tøjer, heraf 2 fremmede både, nemlig øvelses-
fartøjerne S 6 og S 7 fra »Sundet«. 

Det var ideelt kapsejladsvejr, vindstyrke 5 
—8, retning NV t. N. 

»Skjold« og »Vivi« var meget heldige i 
første start, og i anden start var OK-jollen 
»Tush« først over linien. 

Af nedenstående resultatliste vil man af ti
derne kunne se, at visse af fartøjerne endnu 
ikke kan være i rigtig trim. 

Der var derfor lagt op til revanche tirsdag 

den 2. juni, som bød på øsende regnvejr, 
hvilket vel nok var skyld i, at kun 9 fartøjer 
meldte sig til start. 

Det så ud til at NK-båden »Anne-Maren« 
var godt sejlende, efter at der i ugens løb 
var foretaget flere ændringer på den, og den 
præsterede iøvrigt en flot skudstart. 

På grund af det regnfulde vejr var det 
umuligt at følge fartøjerne fra dommerbåden 
på dens plads under land, og man foretog 
derfor en afstikker til søs, hvilken forholds

regel iøvrigt viste sig at være heldig, idet 
juniorbåden »Calle« bordfyldte ude i renden. 

Der var derfor intet andet at gøre end at tage 
denne båd, som heldigvis flød på tankene, 
på slæb til havnen, men i mellemtiden havde 
de øvrige kapsejlende fartøjer nået land, og 
kapsejladsen måtte beklageligvis annulleres. 

Der er endnu ikke ved redaktionens slut
ning indkommet rapport om uheldet, således 
at man har kunnet konstatere årsagen til dette. 
Men kapsejladsudvalget tør under sådanne 
omstændigheder ikke, før årsagen er fuldt 
belyst, påtage sig ansvaret for, at juniorbå
dene deltager i aftenkapsejladserne. 

Kapsejladsudvalget. 

Løb Fartøj Størrelse 
Ankomst 

T. M. S. 

Start kl. 

T. M. S. 

Sejltid 

T. M. S. 

Respit 

M. S. 

Præmietid 

T. M. S. 
Præmie Point 

1. start 
1. Anne-Marie 6,1 1944,15 19,00 0,44,15 9,19 0,53,34 1 

Nadja 5,2 1943,27 19,00 0,43,27 5,59 0,49,26 1. 3% 

Mimi 4,1 1950,02 19,00 0,50,02 0,37 0,50,39 1 

2. S 6 1955,44 19,00 0,55,44 0,55,44 1 

S 7 1953,06 19,00 0,53,06 0,53,06 1. 3V4 

SS 1 1953,54 19,00 0,53,54 0,53,54 1 

3. Vivi 5,2 1943,21 19,00 0,43,21 5,59 0,49,20 1. 3% 

Skjold 4,6 1949,43 19,00 0,49,43 3,16 0,52,59 2 

2. start 
4. Klavs J 142 1936,11 19,05 0,31,11 0,31,11 1 

Peder J 91 1935,08 19,05 0,30,08 0,30,08 1. 3% 

Calle J 117 1936,55 19,05 0,31,55 0,31,55 1 

5. Si-Su 1944,37 19,05 0,39,37 • :  i.o.-Vc'.o' 0,39,37 1 

Fusk 1938,16 19,05 0,33,16 • v.v fji.-vr 0,33,16 1. 3Yé 
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Hold Set. Hansaften i klubhuset 
/ lighed med de andre år vil der 

blive afbrændt Set. Hansbål på 

pladsen. 

Efter bålet vil der blive anled

ning til en svingom i klubhuset, 

hvorfra medlemmerne kan over

være fyrværkeriet, der vil blive 

affyret, såfremt vinden ikke bære 

ind over havnen. 
Festudvalget 

24 timers sejladsen 
Lørdag den 6. juni kl. 17,00 gik starten til 

årets første 24 timers sejlads. 
Det havde voldt lidt vanskelighed at møn

stre en besætning til »øvepotten«, men 2 ele
ver fra mandagsholdet samt 2 juniorer havde 
mod på turen, og gik til sagen med en lyst 
og interesse, der holdt sig usvækket samtlige 
24 timer, til trods for at ca. en fjerdedel af 
tiden blev anvendt til den uhyre krævende 
øvelse; — bevarelse af tålmodigheden medens 
man venter på vind, — en øvelse der udmær
ket kan udføres liggende, — og blev det. 

Resultatdistancen — 56,8 sm — må, — når 
den megen vindstille og den megen løje luft 
tages i betragtning, — siges at være helt pæn. 

Punktlisten blev — fra start til mål — føl
gende: Svanemøllen — Våster Flacket — Pin-
håttan — Malmø Lods — Oscarsgrundet — 
Drogden — Pinhåttan — Svanemøllen, der 
passeredes ca. 20 minutter før tid. 

En vågnende interesse for navigation — sty
ring efter kompas — observationer — søvejs 
reglernes anvendelse i praksis m. m. er en del 
af elevernes udbytte af sejladsen. — En an
den er glæden der får det til at gibbe i en 
medens man søger sig vej gennem sommer
natten — til den dæmpede ledsagemusik af 
vindens puslen omkring i riggen og søens 
syden om stævn og hæk, medens standeren 
leger sin kringlede leg mellem stjerner og 
skyer hov — kom nu ikke for godt 
igang; — jeg mener blot, at alt for mange 
af sejlerskolens elever snyder sig selv for de 
oplevelser, der naturligt er forbundet med at 
færdes til søs under døgnets skiftende stem
ninger og forhold. 

Lad derfor dette være endnu en opfordring 
til at finde tid til deltagelse i, hvad der ar
rangeres af denne art. 

P. L. 

Badning 

havnen 
forbudt 

Annoncer * 
Så 

t a l  m e d  

Lorentzen. Tlf. Am 7U8y 
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Lørdag den 6. juni tog de fire juniorbåde 
med »Holiday« som følgeskib til Barcebåck 
i Sverige. Vi tog derover lørdag eftermiddag 
kl. 4 med vinden foran for tværs. Da kl. var 7, 
var vi der, og efter at madpakken var for
svundet, gik vi rundt for at se på omgivel
serne. Søndag morgen var det drønende hedt, 
og der var ikke spor luft. Vi tog derovre fra 
kl. 13,30 og var uden for havnen en halv ti
mes tid efter. Derefter kom der lidt mere luft. 
Vi var hjemme kl. 16. 

Mandag den 25. maj var der juniorråds
møde. Der blev her valgt nye bådsmænd til 
91 og 117. Maler er blevet selvejer og kan af 
den grund ikke være bådsmand. Lillian er 
blevet valgt som stedfortræder. Lasse går af 
til august, her er købmanden blevet valgt 
som hans efterfølger, men overtager ikke 117 
før 1. august. 

Ja, nu er det endelig sket, det vi har ven
tet så længe på: Bestyrelsen har besluttet at 
bevilge to stel sejl til juniorafdelingen, hvor
af vi selv giver de hundrede kroner, vi har 
sparet sammen ved festerne i vinter. J 91 får 
det ene stel, 93 får det andet. 

Øvelsessejladserne går efterhånden udmær
ket, og gasterne er flinke til at møde, der har 
været lidt vrøvl med eftermiddagsholdets 
fører, men det er nu gået i orden. Man træ
ner flittigt, og de forskellige, der skal op til 
førerprøven, har også alle fået lov til at sejle 
som førere, hvad der giver mest træning, da 
de selv kan bestemme farten og rode med pro
blemerne. 

Den 14. juni 1959 skal vi til fælleskapsej-
lads i Skovshoved, hvor vi regner med et 
bedre resultat end i Hellerup. 

Den 21. juni 1959 skal vi også til kapsej
lads, denne gang i »Frem«. 

Da førerne ikke så ud til at have interesse 
i at sejle OK-joller, har Børge besluttet at 
sælge. Salget er også bragt i orden. Det blev 
en byttehandel, hvor Børge fik en jolle og 
ca. 1200 kr. i medgift. Jollen blev her i for
eningen. 

K Ø B  
SALG 

BYTTE 

Gode sejl sælges 
1 stk. ny GENUAFOK: 
forlig 8,81, agterlig 8,60 og underlig 5,00 m. 

1 stk. lidt brugt STORSEJL: 
forlig 11,52, agterlig 12,07 og underlig 4,70 m. 

1 stk. lidt brugt FOK: 
forlig 8,68, agterlig 8,15 og underlig 3,01 m. 

E. BOYE ANDERSEN 

Lyneborggade 26, 1. tv. 

Et god! jagtgevær 
købes 

KURT FUTTERER 

Norgesgade 62. 

Nye medlemmer 

i StMtdAy. Se l̂ptceMM-a 

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. 

Aktive: 

Vognmand Villy Enger, Rialtovej 16, 
spidsgatter. 

Bådebygger Jørgen Andersen, 
Kongelundsvej 411, 
uden båd. 

Musiker Holger H. Larsen, Wesselsgade 6, 
m/b Lini. 

Filmtekniker J. F. Fabild, Oliebladsgade 3, 
speedbåd Jumping Bean. 

Chauffør Hans Marcussen, Brigadevej 8, 
m/b Key. 

Svejser Edm. Hansen, Geislersgade 12, 
uden båd. 

Tobakshandler S. A. Jensen, 
Øresundsvej 114, 
m/b Mik. 

Edvin Rasmussen, Genuavej 18, 
Mjl. Lone. 

• 
Juniorer: 

Liv Ruud Raaschou, Uldumvej 34, Kastrup. 

Jens Bo Sjøgreen, Syriensvej 34. 

Olaf Ausker, Rødegård 12. 

Passive: 

Kirsten Hanne Christensen, 
Bentzonsvej 14, F. 

Fru Inger Freksen, Amager Boulevard 122. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems ansøg
ning om optagelse aftrykkes i først udkomne 
nummer af SSF. Protest skal skriftligt tilstilles 
bestyrelsen senest 14 dage efter offentlig
gørelsen. 

Bemærk! 

En rigtig sejlsports

mand flagrer ikke 

med sin svaber 
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I anledning af at sejladschefen — Duran 
Højlind — for tiden er bortrejst de 4—5 dage 
om ugen og derfor vanskeligt kan varetage 
sejlerskolens interesser på betryggende måde, 
er suppleanten — Axel Petersen — anmodet 
om i samarbejde med sejladschefen indtil vi
dere at varetage ledelsen af sejlerskolen. 

Der er indkøbt nye præmier til kapsejlad
serne. Skeerne vil atter være forsynet med 
foreningens stander, og mønstret vil være det 
samme, som anvendes i »Sundet«, »Frem« og 
»KAS«. 

Anmeldelsesblanket til K. D. Y.s øresunds
uge den 8.—12. juli henligger i klubhuset. 

HUSK at underrette dine pårørende, hvis du 
af en eller anden grund ikke når hjem med 
dit fartøj til aftalt tid. 

PAS PÅ HUNDEN 
Der er, eller vil blive, udlagt rottegift, så 

pas på hunden ikke snuser for meget til det. 

Fortovsfliserne er beregnet til at gå på —, 
undgå at køre dem i smadder med bilen. 

Se annoncen andet sted om Sankt hans
festen. 

• 

Tag vel imod vore juniorer, når de vil 
tegne dig som medlem af »Sejlsportens Ven
ner«. Det koster kun 10 kroner om året. 

»Dansk Motorbåds Union« har afholdt sit 
årlige repræsentantskabsmøde i Silkeborg. 
SSF var repræsenteret ved formanden. På 
mødet diskuteredes benzinpengene og deres 
anvendelse, ligesom der vedtoges nye love 
for unionen. Et forslag fra »West« om et 
unionsblad vil blive behandlet af bestyrelsen. 
Det vedtoges at søge om tilladelse til at føre 
unionens mærke i flaget i stedet for Y. F. 
Kontingentet blev sat op til 2 kr. pr. båd. 
Til næste års mødested valgtes »Sundby Sejl-
Forening«. 

• 

Badning forbudt 
Medlemmernes opmærksomhed henledes på 

ovennævnte forbud, som ikke alene gælder 
medlemmerne, men også deres pårørende. 

Det er ikke alene forbudt, men det er også 
livsfarligt, idet det ikke kan forventes, at fø
reren af et fartøj i en given situation kan 
tage hensyn til en badende, ligesom det ikke 
altid er muligt for en bådfører at se den 
smule af den badende, der er oven vandet. 

Det er heller ikke sundt, der løber en kloak 
ud i vor havn. W. T. R. 

* 

Der parkerer alt for mange både ved kajen 
ud for benzintanken —, denne plads må 
være fri, så den, der skal købe benzin, kan 
komme ind til tanken. 

En 

mannetur 
ved Kurt Fiitterer 

Mandag den 23. juni. 
Kl. 10,10 forlod vi Nykøbing F med kurs 

Liibeck. Vind s-ø, ca. 3 sek/m. En rigtig fin 
tur over Østersøen, nogle enkelte byger og 
tykning, men også sol. Kl. 19 gik vi ind i 
Travemunde kanalen. Mange skønne steder 
har vi set herhjemme, men alligevel kunne 
vi ikke lade være med at udtrykke vor be
undring over den skønne natur,. Vi sejlede 
gennem høje skovklædte brinker, smukke 
store lystyachter lå langs med bredderne. 

I starten af Travemunde-kanalen, hvor den 
russiske zone går, blev Svend ræd for at bli-

Afpusning af M/B Argo i Nykøbing F. 

ve taget, for, syntes han, vi kom for langt 
bagbord. Han råbte: »Hold mere styrbord, 
for fanden, I gør det sgu kun for at drille 
mig, det kan I ikke være bekendt. Jeg vil 
til Hamburg og ikke opbringes.« Nå, det gik 
fint, og vi slap for at blive opbragt (kun 
Svend blev opbragt), og kl. 20,10 lå vi sik
kert fortøjet langs vesttysk søpoliti i Sucecte, 
som kom ned og så papirer og kikkede pro
vianten igennem. Efter en rask lille rundtur 
gik vi til køjs. 

Tirsdag den 24. juni. 

Vi vågnede i et pragtfuldt vejr. »Pløkken« 
ville op og rigtig barberes, og vi fulgtes op 
til barberen, og han hoppede op i stolen. 
Vi gik ind og fik en coca cola med rom. 
Da der var gået en time, gik jeg ind til bar
beren for at se, om de havde parteret ham. 
Men hvad så jeg? En kvinde stod og skra
bede sylten på ham, og han nød det! Men 
hårene rejste sig på mit hoved, for hun havde 
en pind, hvori der var sat et almindeligt bar
berblad, men det gik fint. Derpå sagde Pløk«: 
»Ved I hvad gutter, vi har travlt og skal snart 
sejle, hvad mener I om en biltur staden 
rundt?« Det blev vedtaget. Vi har aldrig 
langt fra ord til handling. 

Vi fik en flinker taxamand til at køre os 
rundt til alle byens seværdigheder. Det er en 

Liibeck kanal. 

smuk by, og vi fortrød ikke, at vi tog denne 
tur, men krigens ar er der endnu. 

Kl. 19,00 afgik vi fra Liibeck gennem kana
len til Lauenburg, kom gennem 7 sluser, hvil
ket kostede 7 mark, og under en mængde 
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broer, forbi en masse smukke landsbyer med 
gamle ejendomme fra forrige århundrede. 
Haverne og kornmarkerne gik helt ned til 
bredderne, det var i sandhed et storslået pa
norama, vi sejlede gennem. Der var blot en 
hage ved turen. Vi måtte gang på gang vente 
på lægterne, som også skulle igennem, og de 
løb kun 5 mil. Ved en sluse ventede vi i 
IY2 time, hvilket fik »Charles« temperament 
i sving, og ved næste sluse fik slusemesteren 
en »balle« med trusel om alt, hvis ikke vi 
kom igennem, men heldigvis forstod han ikke 
dansk. Her kom vi igennem med det samme. 

Kl. 20,00 gik vi gennem den sidste sluse 
og enedes om at blive her i Lauenburg til 
næste dag. Vi lagde os på siden af en læg
ter, som skulle afgå kl. 3,30 med lods til Ham
burg, og han lovede at purre os. Præcis kl. 
3,30 (onsdag den 24. juni) purrede lægteren 
os, og han startede med det samme med os 
hængende på siden, men der gik ikke mange 
minutter, før vi var startklare og fri af ham. 
Så måtte vi jo pænt holde os bag ham og 
sejle de 3—5 mil, alt eftersom han løb. 

Turen var i og for sig meget sjov, for vi 
sejlede fra den ene til den anden side, alt 
eftersom renden var. Først en times tid fra 
Hamburg vinkede lodsen os op, for nu var 
der dybt vand. Som tak kvitterede vi med 
at give dem en morgenbajer, hvilket de var 
glade for, og så fik »Argo« »sømmet«, og 

Skipper grunder i Travemunde kanal. 

»Pløk«, Christian og slagteren vågnede, da 
der atter kom fart på igen. 

Da vi kom til begyndelsen af Hamburg 
havn, fik vi først rigtig forståelsen af, hvor 
stor den er med alle sine værfter, kajer pak
huse m.m. Og så den myldrende trafik af 
passager- og slæbebåde samt andre store far
tøjer. De kom myldrende fra styr- og bag
bord, fra for og agter og satte en grusom høj 
sø. Der var nok at gøre for 4 mand med at 
holde udkig, og Svend havde sved på hele 
kroppen og udbrød spontant: »Det er fanme 
det værste, jeg har været ude for endnu«. 
Vi gav ham ret. Det var uhyggeligt, for vi 
syntes ingen ting ved siden af alt det andet, 
og de sejlede frækt og hårdt. Nogle gange 
så vi skibe, som kun var få meter fra hin
anden, enten de sejlede langs eller tværs, 
men vi holdt os klogeligt væk fra alle de 
havnerotter. 

Kl. 8,00 fortøjede vi i Hamburg Yacht-
hafen. En dejlig havn med skøn udsigt ud 
til Elben, som løber lige forbi. Der ser vi 
bl. a. skibe af fremmede nationaliteter, som 
vi aldrig ser herhjemme. Om eftermiddagen 
tog vi passagerbåden ind til Set. Pauli. Der 
er både, som besejler alle de forskellige by
dele af Hamburg, og nu syntes vi ikke, at 
det var så livsfarligt at sejle der, men nu 
sejlede vi som passagerer med en af flod
rotterne, og de kan sejle. Vi gik lidt rundt 
og så på byen og hoppede ind i en restau
rant og fik 5 dejlige Wienerschnitsler. Om 
aftenen gik vi i hipodromen, hvor vi så en 
flot rideopvisning af en ung dame. Efter hen
des opvisning kom der 4 heste mere ind, og 
så kunne de af publikum, som havde lyst, 
få en ridetur mod at betale en mark. Og 
hvem strøg ombord i en krikke? Charles! 
Han beherskede dyret til fuldkommenhed og 
gav en opvisning, som selv Hoppalong Cas-
sidy kunne gøre det bedre, men til slut syn
tes krikken, at nu havde han fået nok, og så 
blev han stille og roligt lempet af, men på 
en pæn facon. Svend og jeg prøvede selv
følgelig også, men med samme resultat — til 
jubel for alle, ikke mindst for os selv. Fore
løbig morede vi os bedst af alle. 

Så kom ryttersken igen og spurgte, om 
Svend og Charles turde ride på samme hest 
som hun, og som ægte sømænd gik de om
bord på krikken igen. Det gik godt og fint, 
selv om krikken var segnefærdig under Chri 
stians og Svends sammenlagte vægt af 230 kg 
plus sylfiden i midten. Pludselig råbte ham 
sprechstallmeisteren et eller andet til krik
ken — og bum, så stod den, som havde den 
vaccumbremser. Men Svend glemte at stoppe, 
for han hyppede videre ud over krikkens 
længde og ned i tørvestrøelsen med et brag 
— tænk 120 kg på een gang, og der lå han 
den lille mand med den store cigar, og krik
ken stod og gloede ned på ham og duggede 
ham med sin hede ånde. Svend lå og grinede, 
indtil han skulle op, så var det sjove med 
et borte, han havde slået sig og blev dårlig. 
Kort rådslagning og vi tog på hospitalet med 
ham. Han blev røntgenfotograferet. Der var 
heldigvis ikke sket noget brud, men han skul
le holde sig i ro, og det var svært. Nå, den 
sidste båd var sejlet, så vi måtte tage en vogn 
hjem til »skivet«. Det blev en dyr aften! 

Torsdag den 26. juni. 

Svend er meget sløj og må have hjælp til 
at komme ud af køjen, til vask, barbering og 
diverse forskellige ting. Det var ikke godt, 
og han svor, at det var første og sidste gang, 
han besteg en hest. Nu ved han. at kun biler 
og skibe vil han entre eller kravle under. 
Vi går dog og nyder det gode vejr og den 
skønne natur her omkring. 

Der er bl. a. en ting herfra, som vi kunne 
bruge i vor havn, det var havnefogeden. 
For alle uvedkommende, som kom på havne

området, blev omgående strittet ud, og til
lige tilså han alle bådes fortøjninger, da vi 
lå ved en pontonbro, og tidevandet varierede 
op til 2V2 m hver 6. time. 
Fredag den 27. juni. 

Kl. 12,00 afgik vi fra Hamburg med kurs 
efter Brunsbiittelkog som første mål. Kl. 
13,00 passerede vi Blankenese, hvor de inde 
fra land spillede vor nationalmelodi samt 
auf wiedersehn. Det var kønt at høre og et 
smukt træk af tyskerne. Hver nations natio
nalmelodi bliver spillet, når et af dets skibe 
sejler forbi. 

Turen ud gennem Elben var også skøn. 
Højt oppe på skrænterne groede byer frem 
og som regel et gammelt slot. En borg tronede 
på den højeste top. 

Efter et par timers sejlads breder Elben 
sig ud, og et stykke ude så vi en stor kutter 
ligge på siden helt inde på en sandbanke 
ene og forladt af besætning og dødsdømt 
sikkert. 

Kl. 16,15 gled vi ind i Brunsbiittelkog 
— den første sluse, og der blev trængsel. 
Det var en stor sluse, og mange skibe skulle 
med, så først kl. 18,00 slap vi igennem — 
formedelst 10 mark. Så begyndte turen gen
nem Kielerkanalen, men kl. 19,15 lagde vi 
ind ved et lille hyggeligt færgeleje »Hoch-
dorn«, hvor vi gik op på færgekroen og fik 
en dejlig kotelet og is med jordbær. Kro
mutter var en af »Pløkken«s gamle bekendte 
fra sidste gang, han var der i 1954 sammen 
med »Bolle«, så gensynet var hjerteligt, og 
hun kom med tændstikker, som skulle stab
les oven på en flaskehals (hun var ekspert). 
Vi tabte. Efter middagen måtte jeg ud og 
ofre. Jeg har hørt om søsyge, men aldrig 
om landsyge, for så såre jeg kom ombord, 
var alt allright igen. 

Lørdag den 28. juni. 

Kl. 4,30 startede vi mod Kiel — en pragt
fuld og skøn morgenstund. Tiden fløj afsted. 
Alt det skønne, vi så, forkortede tiden, og 
vi havde det sjovt. Svend skulle barberes af 
Charles — til stor morskab for os andre. 
»Pløk« siger spagfærdig: »Ja, jeg er jo også 
langskægget, men hvem vil skrabe min syl
te?« »Den ordner jeg«, siger barberen, selv 
om det er en stor omgang, og jeg gik i gang 
med indsæbningen — et stort arbejde, og 
»Pløk« kommenterer, at sådan sæbede den 
kvindelige barber fra Liibeck ikke ind. Men 
ordstrømmen blev brat standset, for ved et 
lille uheld smutede barberkosen ind i hans 
mund, og så blev der tavshed. Værre blev 
det, da Charles kom med kniven, — han hav
de mord i øjnene, så »Pløkken« tav — tænk
te sikkert, at kniven kunne smutte, ligesom 
kosten gjorde. Nå, der skete ingen uheld. 

Kl. 10,00 var vi ved slusen ud til Kiel, 
også her var der mange både, som skulle 
igennem, og »Argo«, som ellers er en ret 
stor båd, syntes så uendelig lille ved siden 
af alle de giganter, som kom. Slut. 
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FARVE 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 

Stof til bladet 
sendes til: 

M. ANDREASEN 

Nyrnberggade 50 

senest 1. juni! 

Køb og salg 

lystfartøjer 
ALFRED NEBLE 
Østerbrogade 198 

Telefon Ry vang 9904 

C E R T I N A  

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Støt vore annoncører 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I 5  
Nordmarksvej 82 Tlf. 50 86 36 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S. LAURSEN 
Ø r e s u n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 2 9  

Hav 

H A N D Y -
ildslukkeren 

ved hånden 

2 8 5 0  

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. 

Gå efter pilmærket det kan De tage for gode varer 

RULLEGARDINER 

PERSIENNER 
VOKSDUG 

M A T E R I A L  

VAR K TØJ BESLAG 

glas porceihn 
SPORTS - * FISKE RI ART. 

K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA 2.929 
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HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆ3KSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Alt t 
H E R R E E K V I P E R I N G  
L I N G E R I  O G  
K O N F E K T I O N  

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

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

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

Yacht Club huer .. __ 
fra H,50 
USA huer og strik-huer 

Køjesække 

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

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

J. P. BACHER TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
l#IAAAAAAAAAAAAAAA*\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/\AA/̂ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V»AAAAAAAAA/U 

D E N  R I G T I G E  

købes hos BACHER 

Bådmotorer 
Nye og bragte, alle fabrikater og H-K. 

Nye og bragte propeller 
samt aksler sælges. 

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

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OO OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

f 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 19.—6.—1959. 

SELVANGIVELSER 
R e v i s o r  G .  P u g g a a r d ,  

N o r g e s g a d e  3 3  —  S .  

T e l e f o n  S u n d b y  7 1 0 6  

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

— den ordner 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

'GRØN&WITZKE 
Assurance 

Kong«nr Nytorv 6 . K«b«nk<rnt K. 

Udgiver: Sundby Sejl«Forening. 

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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Navigations-regatta 
for motorbåde 

Præmieuddeling 
Mandag den 7. september 1959 kl. 20 

i Sundby Sejl-Forenings klubhus. 

Ved denne lejlighed kan der serveres 

3 stk. smørrebrød, 
øl 
og kaffe 

å kr. 7,30 pr. kuvert for deltagerne 
med damer. 

Pladsbestilling bedes venligst omgå
ende meddelt regattakomiteen — eller 
telefonisk på telefon SU 35016. 

Regattakomiteen. 

I lighed med ifjor vil der i år blive afholdt konkurrencesejlads med praktiske øvel
ser i navigation. 

Enhver amatør-navigatør, d.v.s. enhver, som mener at have kundskaber i kyst
navigation, kan deltage. Der forekommer kun simplere opgaver som kursrettelser, op
måling af distancer og fartberegning, stedbestemmelser ved pejlinger, lodskud, deviations-
bestemmelse i mærker eller andre egnede linier samt spørgsmål, som angår søvejsreglerne 
for styring og sejlads. 

Sejladsen med dens forskellige kurser, observationer etc. skal indføres på et dertil 
udleveret logbogsskema, som umiddelbart efter sejladsens afslutning tillige med det be
nyttede søkort skal afleveres til løbsledelsen. — Det bør erindres, at afgangs- og ankomst
tid skal indføres, såvel som når lanternerne sættes og lignende. 

BRUG IKKE FORÆLDEDE SØKORT! 

Den båd, der vil deltage i regattaen, skal være bemandet med mindst 3 mand, hvoraf 
den ene er navigatør. Det er navigatøren, der deltager i konkurrencen, og ham alene. 

Ombord i båden skal forefindes søkort (sundets nordlige del), kompas, pejlskive 
eller anden pejlanordning, transportør, passer, lineal samt håndlod. Log kan anvendes, men 
fordres ikke. 

Endvidere skal forefindes nødvendigt redningsmateriel, mindst en redningskrans el
ler -vest til hver ombordværende. Tillige skal der forefindes en projektør eller en alm. 
stavlygte, hvormed der kan gives et nærmere aftalt signal i en nødsituation, og forinden 
afgang skal udfyldes en bemandingsliste, som indeholder samtlige ombordværendes navne, 
adresser og eventuele telefonnumre. 

De med båden følgende personer, udover navigatøren, skal tjene som kontrollanter, 
d.v.s. de skal med deres medunderskrift på det udfyldte logbogsskema bevidne, at naviga
tøren har udført de ham stillede opgaver uden hjælp. Kontrollanterne må udføre alt fore
kommende arbejde ombord, styre etc,, men må under ingen omstændigheder selv deltage 
i navigeringen eller være behjælpelig med de i opgaven stillede spørgsmål. 

Starten skal finde sted senest 15 minutter efter at den lukkede kuvert med opgaven 
er udleveret til navigatøren, og efter endt sejlads skal søkort og logbogsskema afleveres 
senest 10 minutter efter at båden har passeret havnemolen. 

Regattaen i år er fastsat til 

LØRDAG DEN 22. AUGUST KL. 16 OG KL. 20 
med start fra Skovshoved havn og afslutning samme sted. 

Den samlede distance hol'des indenfor ca. 20 sømil. — Regattakomiteen befinder 
sig i K.D.Y.'s lokaler, hvortil føreren må melde sig senest et kvarter før start. 

Til regattaen er udsat 5 flotte vandrepræmier af følgende: Forsvarsministeriet, Gen
tofte kommune, Berlingske Tidende, I. C. Hempel og Grøn & Witzke. Desuden er der 
flere andre præmier. 
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K assereren 
træffes  
* 

August-september: 

hver fredag kl. 19—20,30. 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Kl. 12 fortøjede vi i Kieler Yachthafen — 
en skønt beliggende havn. Nu var gode råd 
ved at være eftertragtede, for vi havde ikke 
mere proviant, og kl. var 12. Det var også 
slut med de tyske mark, så Svend, Charles 
og jeg styrtede afsted, — men ak, banken 
lukkede kl. 12. Heldigvis fik vi fat i en skibs
provianteringshandler, som boede helt ude 
ved slusen, vi lige var kommet igennem, og 
der kørte vi ud for de sidste 5 mark, vi 
havde og fik bestilt vore varer. Men så var 
der lang vej hjem, og sult og tørst nagede 
os, og solen bagte ubarmhjertig, og ingen 
svalende luft rørte sig. Svend jamrede sig. 
Han kan ikke fordrage at gå, men han måtte. 
På turen hjem gik vi gennem et gammelt tysk 
kasserneanlæg (meget stort), men der var så 
at sige ikke een af bygningerne, uden at alt 
indvendigt var som suget ud, og mange pri
vate ejendomme var ødelagte. Jo, de har ik
ke haft det rart — uha dog! 

Kl. ca. 16 øjnede vi havnen igen, og hvem 
sad og truede med en kop? »Pløk!« Han hav
de ingen morgenmad fået (sov for længe), 
og da han stod op kl. 10,30, var al mad væk. 
Her ombord skulle vi holde os til, og der 
blev ikke serveret for senere opstående per
soner. Nå, det gik, provianten kom ved 20-
tiden, og »Pløk« havde da tabt 118 g. Vi var 
heldige at komme til Kiel i det tidsrum, for 
der var Kieler-uge, og der så vi atter store, 
flotte lystyachter, som var en fryd for øjet. 
Her i Kiel mødte vi de 2 første danske sej
lere (fra Haderslev). Det var meget sjovt at 
møde hjemlige igen. Det var de eneste, vi 
mødte på hele turen gennem Tyskland. 

Søndag den 29. juni. 

Kl. 4,15 afgang fra Kiel og ind til told
krydseren i Labor, som foregik smertefrit og 
uden besvær og så mod nord. Vind n. ca. 
3 sek/m, stærk strøm imod og lidt behagelig 
dønning. 

Kl. 7,30 skulle vi kunne se Kelds nor, og 
Bent snuppede en kikkert, men meddelte, at 
alt var usigtbart. Vi grinte, som latteren ingen 
ende ville tage, for han havde glemt at tage 
glasbeskytterne af, så han fik et hesteagtigt 

ansigt og skar tænder så det knitrede som 
lynnedslag. 

Vind og sø havde lagt sig, og det var hav
blik. 

Kl. 8 er vi tværs af Kelds nor. Lyden af 
en bajer, der trækkes op, høres. Vi skal sige 
skål Danmark. Og i et langt, tydeligt drag 
forsvinder bajeren, som Tysklands kyster 
gjorde det, og vi er i danske farvande igen. 

Kl. 9,30. En let nordlig brise giver os den 
forfriskning (bortset fra den vi lige drak), 

vi længe har sukket efter. Vi passerer Vejrø 
og Femø i strålende sol, og med et slag ca-
sino. Kl. 18 gik vi ind i Sandvig og tankede 
op for resten af turen, og så stod middagen 
på en gang varm mad: forloren skildpadde. 
Det var noget nyt, for de øvrige dage, bort
set fra de gange vi spiste i land, har midda
gene bestået af forloren skildpadde og gul-
lash, og så gullash eller forloren skildpadde, 
så det tror jeg ikke, vi tragter efter fore
løbig. 

Vi har kæmpet en tapper kamp (mest 
»Pløk« — for han lå på dørken), og hver 
aften skulle Bent ud og fortynde syren lidt, 
og så skulle han skræve over »Pløk«, og det 
resulterede i et halvkvalt gisp, og så var 
»Pløk« bevidstløs de 3 første timer. 

Kl. 14 klarede vejret op, og solen skinnede, 
så vi forlod Sandvig. Vi havde østlig vind, 
ca. 3—4 sek/m. En dejlig tur dennegang. For 
lige så streng den var den 21. juni, lige 
så venlig var den nu. 

Kl. 20 lå vi i vor gamle fortøjning igen 
i SSFs dejlige havn. Den store gensynsglæde 
blev overstået i en fart, og så fik vi »skivet« 
lettet, og Svends nydelige vandlinie kom at
ter til syne. Uberørt, som den er, synes den 
flot. 

Hermed slutter beretningen om tysklands-
turen. Det var en pragtfuld tur og et ualmin
deligt fint kammeratskab. 

Kurt Ftitterer. 

• 
Slut. 
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Aftenkapsejladserne... 
Aftenkapsejladserne har været begunstiget 

af godt vejr, således at de hidtil alle har 
kunnet afvikles. 

Den til den 28. juni fastlagte søndagssej-
lads måtte desværre aflyses på grund af 
manglende tilslutning. 

Resultaterne fra aftensejladserne den 9. ju
ni, 16. juni, 24. juni, 30. juni og 4. august 
fremgår af nedenstående skemaer. Der af
holdes som bekendt ingen sejladser i juli. 

Kapsejladsudvalget. 

Tirsdag den 9. juni 
Løb Fartøj Sejltid Præmie

tid 
Præmie Point 

1. Gin 1.06.02 1.15.22 disk. 1 
Silvana 1.10.12 1.18.04 II 1 
Anne-Marie 1.12.08 1.19.43 1 
Nadja 1.10.27 1.15.13 I 3% 

June 1.06.03 1.10.49 udg. 1 

2. Mimi 1.18.39 1.19.02 I 3^4 
Susan 1.25.56 1.25.56 1 

3. Langemand 1.19.13 1 
Zambesi 1.17.29 I 3% 

4. Vivi 1.12.12 1.16.58 2 
Heto 1.13.10 1.18.19 1 
Skjold 1.13.37 1.16.08 I 3% 

5. Ludvig 0.50.44 0.50.44 1 
Calle 0.52.30 0.52.30 1 
Klavs 0.50.35 0.50.35 I 3% 

6. Si-Su 1.12.38 1.12.38 disk. 1 
Fusk 1.12.54 I 4^4 

7. Dres 0.47.48 I 3Yé 
Fnugge 0.53.26 1 

Tirsdag den 16. juni 

Obs.!! 
Et medlem oplyser, at medens man i andre 

havne på Hveen opkræver 1 sv. krone pr. 

båd i havnepenge, er taksten i Nordborg 

havn 2 sv. kroner pr. døgn. Endvidere af

kræves for afbenyttelse af retirader 25 øre 

pr. afbenyttelse, dog med moderation for flere 

besætningsmedlemmer. 

Det bemærkes, at anløb af nævnte havn 

ikke må finde sted uden forudgående anløb 

af en af de andre havne, hvor der kan ydes 

toldbehandling. Bøden for at anløbe uden 

toldseddel angives at andrage 50 sv. kroner. 

Redaktøren. 

Løb Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

1. Gin 0.53.53 1.08.16 1 
Silvana 0.50.54 1.02.57 1 
Anne-Marie 0.50.31 1.02.11 I 3Vé 

2. June 0.51.48 0.59.17 II 2 
Tut 0.55.05 1.02.34 1 
Nadja udg. 1 
Knar Do 6 0.53.14 1.00.14 1 
Zambezi 0.54.28 0.59.14 I 3% 

3. Heto 0.53.59 1.01.57 I 3y* 

Vivi 1.03.00 1.10.29 i 
Skjold udg. i 

4. S 5 0.58.29 1.05.29 I 3% 
S 6 1.13.30 1.18.16 1 
S 7 1.16.02 1.20.48 1 
SS I 1.04.24 1.09.10 1 

5. Susan 1.02.36 1.02.36 1 
Mimi 1.00.41 1.01.27 I 3% 
Svallow 0.58.37 1.04.27 1 

6. Ludvig 0.43.39 0.43.39 I 4Y4 
Calle 0.46.39 0.46.39 1 
Klavs 0.44.51 0.44.51 1 

7. Dres 0.41.28 0.41.28 1 
Fnugge udg. 1 
Stampe 0.40.19 0.40.19 I 
Britt udg. 1 

Salget af lodsedler til 

Sejlsportens Venner 
slutter med udgangen 
af denne måned. 

Badning 

havnen 
forbudt 

<^##################################### • 

Annoncer * 
S å  

t a l  m e d  

Lorentzen . TIf. Am 7U8y 
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Onsdag den 24. juni 

Tirsdag den 30. juni 

Tirsdag den 4. august 

Løb Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

1. Gin 

Anne-Marie 

Tut 

1.03.08 
1.02.49 
1.06.35 

1.08.55 
1.07.22 
1.09.26 

I 
1 
3 Vi 
2 

2 Mimi 

Susan 

Blue Sky 

1.21.38 
1.17.58 
1.27.45 

1.21.53 
1.17.58 
1.27.45 

I 
1 
3 Vi 
1 

3. Skjold 

Firken 

Amok 

1.06.55 
1.09.08 
1.17.34 

1.08.26 
1.09.53 
1.16.58 

I 
1 
1 

4. Peder 

Ludvig 

Klavs 

0.49.05 
0.51.41 
0.48.46 

0.49.05 
0.51.41 
0.48.46 I 

2 
1 
3 Vi 

Løb Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

U Gin 

Skjoldungen 
Silvani 
Tut 

0.45.12 
0.45.41 
0.48.21 
0.48.34 

0.54.36 
0.53.08 
0.56.07 
0.53.14 

I 
1 
3% 
1 
1 

2 Vivi 

Skjold 

Firken 

Amok 

0.49.50 
0.52.32 
0.55.16 
1.00.17 

0.54.30 
0.55.01 
0.56.35 
0.59.21 

I 

I 

3 Vi 
1 
4!/i 
1 

Lob Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

1. Gin 

Silvana 

Skjoldungen 
Anne-Marie 
Nadja 

0.53.42 
0.55.03 
0.55.42 
0.53.21 
0.54.30 

1.15.17 
1.12.56 
1.13.00 
1.10.39 
1.05.41 

II 
I 

1 

3 Vi 

2. Skjold 
Firken 

1.01.10 
1.01.35 

1.07.17 
1.04.47 I 3 Vi 

3. Blue Bird 
Mimi 
Susan 

1.04.48 
1.01.18 
1.04.45 

1.10.55 
1.02.22 
1.04.45 

I 4 Vi 

Nye medlemmer ~ 
N 

i Suwity, SejfifocmiMfy 

Aktive: 

Mogens Birkholm, assistent, 
Strandhavevej 46, Hvidovre, 
uden båd. 

Styrmandsasp. Kay Henrik Stensballe, 
Handelsvej 16, 
kragejolle »Svanen«. 

Fabriksarbejder John Andersen^ 
Norgesgade 29, 
jolle »Sus«. 

Elektrosvejser K. Mathiasen, 
Ulrik Birchs allé 2, 
uden båd. 

Blikkenslager Gert Østergaard, 
Niirnberggade 2 B, 
uden båd. 

Frants Christensen, 
Øresundsvej 55, 
optimistjolle» J ette«. 

Gert Henriksen, 
Augustagade35, 
uden båd. 

Overvagtmester Villy Eskildsen, 
Ndr. Fasanvej 126, 
uden båd. 

Juniorer: 

Jack Hurtigkarl, 
Andreas Bjørnsgade 19. 

Passive: 

Maskinarb. Preben Enger, 
Svend Gøngesvej 7. 

K Ø B  
SALG 

BYTTE 

Dejlig have nær Italiensvej byttes med dej

lig båd. Sundby Sejl-Forening. 

Telefon AM 6847 
mellem 8—12. 
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Med „Valkyrien" på Limfjorden 
ved G. Østergaard 

Vi finder en gammel 
sejlsportskammerat. 

Det er vist en ganske almindelig foreteelse, 
når man klapper til kajen i en fremmed havn, 
at der omgående indfinder sig nogle »ind
fødte«, som uden mindste skamfølelse i livet 
anbringer sig ved ens båd og ugenert glor 
på så nært hold som muligt. Personligt har jeg 
engang i Svendborg oplevet, at en mand 
hængte sig ind over lønningen for at få et 
godt overblik over min »salon«, og da jeg 
udbad mig hans adresse, spurgte han studs, 
hvad jeg ville med den. 

Jeg forklarede, at når jeg nu var færdig 
med at barbere mig, ville jeg benytte efter
middagen til at opsøge hans bopæl og glo 
gennem døren ind i hans lejlighed, hvorpå 
han i en grov tone lod mig vide, at jeg kunne 
jo holde mig fra Svendborg. Jeg mente dog, 
at det var byens turistchef, jeg skulle disku
tere det spørgsmål med, og jeg formodede, 
at det var en helt anden og mere dannet 
person. 

Så skruppede han endelig og fornærmet af. 
I Struer stillede der naturligvis også et par 

stykker på kajen, men da denne var ret høj, 
måtte beskuelsen af vor liner foregå på en 
passende afstand. Blandt andet holdt en cyk
list deroppe, og ham havde jeg tilfældigvis 
brug for. 

»Hør,« sagde jeg, »vi er kommet her til 
Struer for at finde en tosset maler.« 

Nu er jyder et sensibelt folkefærd, der, om 
end de ikke ligefrem betragter en københav
ner med dyb foragt, så dog altid har kløerne 
fremme, når de træffer en person fra Metro
polis. De gode jyder har, så vidt jeg har 
kunnet skønne, en underlig og ganske uret
færdig fornemmelse af, at vi fra hovedstaden 
ser ned på dem og morer os over deres dia
lekt. Så det var vel forståeligt, at han ikke 
så mildt til mig, da jeg omtalte hans for
modede landsmand som tosset. Men da jeg 
nævnte, at det drejede sig om en gammel 
sejlsportskammerat, og at han havde gravet 
sig ind i en bakke i byens nærhed, klarede 
han op og sagde: »Nåh, ham! Det er Munck! 
han bor derovre«. Han pegede over på den 
anden side af kilen, — et stykke af Limfjor
den, der af en dæmning ved Struer er blevet 
lukket inde og nu danner en indsø. 

Til min bemækning om, at »derovre« lå 
lidt langt borte, svarede han, at der var 5 km, 
men at Munck nok var i byen, og at han ville 
sende ham ned til os, hvis han traf ham, og 
— oh under — et kvarter senere kom han 
igen og meldte, at Munck kom straks. 

Alligevel flinke folk, de jyder. 

Så kom Munck. Jeg tror, de fleste gamle 
medlemmer af SSF husker ham. Dengang hed 
han Munck Jørgensen, men det sidste navn 
er faldet af undervejs mellem København og 
Struer. Til orientering for nyere medlemmer 
skal jeg nævne, at Munck kort efter krigen 
realiserede sine ejendele og solgte sit hjem. 
Det eneste, han beholdt, var hans store sejl

båd, og i den anbragte han sin kone (soni 
han altså heller ikke havde solgt), og så drog 
han ud på en lang rejse fra by til by, fandt 
sig et lille job i ny og næ med at male et par 
skilte op, og bjergede derved, hvad han havde 
brug for til livets ophold. 

Og således nåede han Struer, fandt en stejl 
skråning ned mod kilen og købte her et styk
ke ukrudtmark med en hældning på omkring 
60°, og her gravede han sig ind i bakken og 
indrettede sig der. Men at Munck er en flit
tig mand med ideer, der forenet med hans 
kunsttalent har givet et smukt resultat, fik vi, 
da vi nu elleve år efter hans køb af grunden 
besøgte stedet, lejlighed til at overbevise os 
om ved selvsyn. 

Da hans arbejde for dagen var endt, kørte 
Munck os derud i sin vogn, medens han for
talte om, hvordan han i den første tid havde 
hængt malerpotter og andet nødvendigt grej 
på cyklen og i alt slags vejr var spurtet ud i 
landet til kunderne, der ofte boede adskillige 
mil uden for byen, men efterhånden som hans 
ry som en dygtig maler, der oven i købet var 
rimelig med priserne, bredte sig, blev det do
mæne, han og hans pensler underlagde sig, 
større og større, og en skønne dag var det 

uoverkommeligt pr. cykel, og så måtte han 
jo anskaffe sig en bil. Men den havde han 
da allerede tjent til, og han regnede ud, at 
med en sådan nem og hurtig befordring, blev 
hans aktionsradius betydelig forøget, d. v. s. 
endnu flere kunder og endnu større indtægter. 

Og alt imens sled han i sin fritid på sin 
grund, byggede, lagde tag, gravede, lugede 
og plantede. Resultatet, han præsenterede os 
for, kunne han med rette være stolt af. Ikke 
mindre end 4 småhuse til forskelligt brug lig
ger nu på grunden, delvis gravede ind i 
bakken, og uden om dem breder en frodig 
have sin vegetation helt ned til vandet. Hver 
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eneste busk, hvert eneste træ og hver eneste 
mindre plante har Munck og fru Carla egen
hændigt plantet og hæget om, og planterne 
har vist deres taknemmelighed for den gode 
pleje ved at gro, vokse og udvikle sig, som 
det fremgår af vedføjede fotos fra det munck
ske paradis. 

Naturligvis kan en mand med Muncks ind
stilling ikke nøjes med almindelige træer og 
buske, som man kan finde overalt i landet. 
Han må have noget særpræget, og han frem
viste for os med beskeden stolthed planter, 
der kunne bruges i stedet for adskillige al
mindelige krydderier, og planter, der udsend
te aromatiske dufte, og vi fik ikke alene plan
ternes danske, men — naturligvis — også de 
latinske navne opgivet. 

Munck er videbegærlig og interesseret i alt. 
I de behagelige timer vi tilbragte i det, også i 
indre Indretning, udstyr og udsmykning, sær
prægede hjem, afslørede Munck en viden om 
egnen i såvel historisk som topografisk hen
seende, der uvilkårligt gav en det indtryk, at 
han, trods de relativt få år, han har boet på 
egnen, alligevel var den, der var i besiddelse 
af størst viden om dette afsnit af Jylland. 

• Tidligere har jeg ofte udtalt min beklagelse 
over, at den tid, der afses til ferietur for en 
stakkels lønslave, er alt for kort, men sjæl
dent har min misfornøjelse med dette forhold 
været mere udpræget end ved denne lejlig
hed. Sent på aftenen brød vi op efter et hyg
geligt samvær, mens lynene knitrede og tor
denskraldene buldrede over kilen, og forlod 
det munckske paradis. 
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Næste dag kom Munck og fru Carla om
bord for at tage afsked med os, inden vi drog 
af på det næste stræk af vor limfjordsfærd. 

Mens vi igen gled op forbi Venø mod Od
desund, mindedes jeg min bemærkning til 
manden på kajen om den »tossede maler«, vi 
søgte, og da kom jeg til at spekulere over, 
hvem der mon var mest tosset, maleren eller 
jeg. 

Med hilsen fra Munck til alle gamle sejl-
sportskammerater. 

G. Østergaard. 

P̂tOL 

Til lykke 
Midt i ferietiden — nærmere betegnet den 

13. juli — fyldte vort bestyrelsesmedlem gen
nem den sidste halve snes år — Oscar Futte-
rer — 60 år. 

Futterer har i den største del af sin be
styr elsestid taget sig af det vanskelige job i 
foreningen — tildeling af pladser i havnen. 

Han er i dette arbejde kommet i berøring 
med de fleste af foreningens medlemmer. Dis
se kender Futterer som en rolig og elskværdig 

mand. 

Trods sit ubehagelige job i havneudvalget, 
har Futterer vundet mange venner i SSF, og 
der er sikkert mange, der ville have sendt 
ham en hilsen på 60-årsdagen, hvis ikke han 
selv havde hemmeligholdt datoen for os alle. 

Vi benytter lejligheden til at sende Futterer 
en forsinket hilsen og hjertelig lykønskning, 
idet vi samtidig siger ham tak for det store 
arbejde, han har udført for vor ferening. 

W. T. R. 

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

#######################################^ 

Vanføre luren 
En lørdag i august måned vil der i lighed 

med tidligere år blive arrangeret en sejltur 

med vanføre. Datoen vil senere ved opslag 

blive bekendtgjort. 

Motorbådsejerne opfordres til at melde sig. 

Jo flere des bedre. 

O. Futterer. 

#######################################^ 

Ny bådtype 
Omkring 1. juli var et meget mærkeligt far

tøj på besøg i vor havn i nogle dage. Ejeren 

— den 73-årige møbelpolstrer Søren Edlev — 

påstår, det er verdens mindste sejlbåd med 
kahyt, den er kun to meter lang og en meter 

bred, og han har selv bygget den på sit spise
bord sidste vinter. 

Edlev lider af astma og skal derfor have 

masser af frisk luft. Derfor besluttede han at 

tage til søs i sommer. Men den slags kan jo 
være dyrt, og derfor syede han sin egen 

båd. Stellet er af møbelfjedertråd, der er bun

det sammen med begtråd og limet sammen 

med lærred. Båden er fuldstændig tæt og har 
kostet ham 500 kr. i materialer. 

I 40 dage har Edlev været på langfart med 

båden. Hver eneste nat har han sovet i den 
meget lille kahyt og fået masser af frisk luft. 

Til næste vinter vil han »bygge« et fartøj, 
der er lidt større. 

Red. 

Fra Berlingske Tidende 

har vi lånt: 

Optimistjollen 
erobrer Island 

Islandsk ungdomsleder på studierejse 

i Danmark. 

Optimistjollens succes herhjemme har gi
vet genlyd ude i verden, hvor man med in
teresse følger de danske forsøg på at give 
skoleungdommen en sund og udviklende fri
tidsbeskæftigelse ved undervisning i sejlads. 

Således har bl. a. den islandske ungdoms
leder, John Palsson, for nylig været i Køben
havn, hvor han sammen med viceskoleinspek
tør P. G. Hansen, Hvidovre, drøftede tilret
telæggelsen af undervisnings-programmet med 
hensyn til bygning af optimistjollen under 
såvel dag- som aftenskolen og de betryggende 
forhold, hvorunder sejladsen foregår. 

Det var Palssons håb, at kunne starte et 
byggehold inden for det islandske ungdoms
arbejde allerede til efteråret samt organisere 
undervisning i sejlads næste sommer. Med 
stor begejstring har han fulgt de glade kø
benhavnske børns muntre og sunde daglige 
sejladser på Peblingesøen og regner med at 
kunne gennemføre et lignende arrangement 
for den islandske skoleungdom. 
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H u s k  

maler
udsalget 
p å  d e n  

Søndre 
plads 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Nordmarks vej 82 TIf. 50 86 36 

Hav 

H A N D Y -
ildslukkeren 

ved hånden 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 

Stof til bladet 
sendes fil: 

M. ANDREASEN 

Nyrnberggade 50 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Køb og salg 
af 

lystfartøjer 
ALFRED NEBLE 
Østerbrogade 198 

Telefon Ryvang 9904 

CERTINA 

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

senest 1. september! 

Støt vore annoncører 

det kan De tage for gode varer Ga efter ptlmærket 

FARVE ISENKRAM 
RULLEGARDINER VARKTØJ BESLAG 
PERSIENNER GLAS PORCELÆN 

VOKSDUG SPORTS-»Fil« Kl A*T 

M A T E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA 2929 
2 8  5 0  

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. 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

Ø r e s u n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 2 9  
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AS\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V\/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/\A/tAAAAAAAnAAAAAS\AAAAS4AA/t 

D E N  R I G T I G E  

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

ÆU i 
H E R R E  
L I N G E 
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R I O G 
K T I O N  

Imalc 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål . _ _ A 

også til damer 43r50 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

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

Køjesække 

fra 11,50 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
IAAAAAAAAAAAAAAA/VtAAAAAAAAAAAAAAAA/\AAA/VV lAAAAAAAAAAAAAAAA/VAAAAAAAAAAftAAAAAAAAAAAASXAAASW 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi r 
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  

KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 14.—8.—1959. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

GLARMESTER JES SCHULTZ 

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

SELVANGIVELSER 
R e v i s o r  G .  P u g g a a r d ,  
N o r g e s g a d e  3 3  —  S .  
T e l e f o n  S u n d b y  7 1 0 6  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&WZKE 
Assurance 

Kongcnr Nytorv 6 . Købønham K. 

Udgiver: Sundby Sejl»Forening. 

Ansvarshavende redaktør: 

M. Andreasen, 

Nyrnberggade 50, AM 8384 u 

Ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, AM 7118 y. 

Tryk: Aipager Bogtrykkeri, 

Hallandsgade 11 — S. 
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Ordinær 
halvårlig 

general 
forsamling 

Onsdag den 21. oktober 1959 

kl. 19.30 præcis 

i  k l u b h u s e t  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Formanden: Willy Tanggaard Rasmussen 

Kapsejladschefen: Einar Olsen 

Juniorlederen: Børge Hansen 

1 repræsentant: Magnus Madsen 

1 suppleant: Axel Petersen 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest den 7. oktober 1959 

Bestyrelsen. 
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• >sw SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej, S. — SU. 35016 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K FA 9770 
Næstformand: O. Ftltterer, Middelgrundsvej 39, S a atvt 8719 

Sekretær: A. Kruøjser. Samosvej 17, S 
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516 SU 5673 
Havneudvalg: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S atw 3468 v 
Tilsynsførende med klubhuset: Formanden og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S. SIT 1417 v 
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S SIT 9485 
Sejladschef: Duran Højlind. Obdams Allé 25, S SU 4375 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup 
Festudvalg: Henning Nielsen og Emil Hansen 
Pladsmand Madsen 
Bestyrelsesværelse SU 3580 
Restauratøren privat AS 3083 

Optimist 
jollerne 

For at skabe den størst mulige ensartethed 
har Dansk Sejlunions forretningsudvalg be
sluttet at forlange, at alle optimistjoller, som 
deltager i kapsejladser arrangeret af klubber 
tilsluttet D.S. skal overholde følgende bestem
melser: 

1. Jollerne skal være bygget i overensstem
melse med den af arkitekt Axel Dam
gaard i sin tid lancerede tegning, som nu 
er forsynet med dansk tekst og kan rek
vireres fra D.S. sekretariat for en pris af 
kr. 6,— pr. stk. 

2. Der tillades følgende tolerancer for skro
gets mål: 

Længdemål 
Breddemål 
Højdemål på spanter.. 

+ /" 
+ /" 
+ /" 

15 mm 
15 mm 
5 mm 

3. Mastens største længde: 235 cm. 

4. Mastehullets centrum i fortoften: 990 mm 
4-/-j- 10 mm fra forkant af midterspant. 

5. Mastesporets placering i langskibets ret
ning er fri. 

6. Skødet skal fastgøres på agterkanten af 
sværdkisten. — Løjbom er ikke tilladt, 
men skødehalet er iøvrigt frit. 

7. Roret skal kunne udskæres af en 12 mm 
finerplade på 75x26 cm, men faconen er 
iøvrigt fri. 

8. Jollen skal være forsynet med opdrifts-
middel: 1 stk. i stævnen og 2 stk. midt
skibs — ialt på minimum 50 liter. Det 
er tilladt at tildække opdriftsmidlet midt
skibs. 

9. Alle deltagere skal være iført rednings
vest. 

10. Sejlet skal være af bomuld. — Der til
lades to sejlpinde på højst 45 cm. Bom-
nedhaler er ikke tilladt. 

11. Nye sejl skal sys efter tegningen og må 
aldrig overskride følgende mål: Mastelig: 
175 cm, underlig: 200 cm, agterlig: 280 
cm, toplig: 124 cm. Diagonalmål fra ma
stetop til agterkant bom: 258 cm. Bredde
mål fra midten af masteliget til midten af 
agterliget: 170 cm. 

NB! For sejl, der har været i brug i 
sæsonen 1958 eller tidligere, tillades, at 
agterliget måler maksimum 286 cm. 

12. To sorte ringe — 10 mm brede — skal 
afsættes på masten med 175 cm afstand 
fra yderkant til yderkant, og 1 sort ring 
ligeledes 10 mm bred skal afsættes på 
bommen 200 cm fra agterkant mast. Sej
let må aldrig strækkes udover disse sorte 
ringe. 

K assereren 
træffes  
* 

september-oktober-november 

hver fredag kl. 19—20,30. 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Vi 

EFTERLYSER 
Så er den der igen! 

Til stadighed fremkommer der kritik af 

bladets »hoved«, og for at tilfredsstille så 

mange som muligt, har man påtænkt at skifte 

»hoved« muligvis een gang om året. Herved 

bliver det også nemmere for de medlemmer, 

der samler på bladene, at sortere årgangene. 

Så er spørgsmålet: Hvordan skal vort »ho

ved« tage sig ud? 

Der udskrives herved en konkurrence om 

det nye »hoved«, og alle kan deltage. Der 

stilles kun de absolutte krav, at »hovedet« 

skal indeholde teksten: 

Sundby Sejl-Forenings medlemsblad, 

og formatet skal være 10 X 30 cm. 

Der udsættes en præmie for den bedste idé. 

Bedømmelsen foretages af bladudvalget 

suppleret med foreningens formand. 

Tegningerne skal indsendes inden 15. no

vember 1959. Bladudvalget. 

tAAAAAAAAAAAAA/VAA/VAAAAAAAAAA« 

PAS PA 
Som meddelt på sidste generalforsamling 

vil alle master, der ikke er fuldstændig afrig

get, før de henlægges i masteskuret, blive bå

ret ud af skuret igen og henlagt på pladsen 

for ejerens egen risiko. Havneudvalget. 

»AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 
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Afriggergilde med en lille svingom 
afholdes lørdag den 17. oktober kl. 
18,30 i klubhuset. 

Der serveres gule ærter og pande
kager. 

Tegningsliste hos restauratøren. 
Prisen for deltagelse er kr. 12,50. 

Heri er inkluderet en øl og en snaps 
til ærterne og et glas solbærrom til 
pandekagerne. 

Deltagerantallet er begrænset til 75, 
så medlemmerne opfordres til at tegne 
sig snarest. 

Såfremt interessen bliver meget stor, 
vil arrangementet blive gentaget lørdag 
den 24. oktober. 

Indtegningen, der er bindende, slut
ter onsdag den 14. oktober. 

Festudvalget. 

KLUBHUSET 
Nu går sejlsæsonen på hæld, og det er tid 
at tænke på vinterens arrangementer. 

Der vil også i den kommende vinter blive 
arrangeret klubaftener hver torsdag — og vi 
vil forsøge at arrangere filmaften eller andet 
hveranden torsdag. 

Som meddelt andet sted i bladet starter vi 
i den helt store stil torsdag den 8. oktober 
med Thor Heyrdahls Kontiki-film. Adgan
gen til denne film er gratis, men da sådanne 
arrangementer er meget bekostelige for for
eningen med leje af film og fremvisnings-
apparat etc., overvejer festudvalget fremover 
ved sådanne arrangementer at opkræve en 
mindre entre. 

Af andre arrangementer kan nævnes af-
riggergildet lørdag den 17. oktober, hvor der 
serveres gule ærter cg pandekager. 

Til denne aften kan indtegning finde sted 
hos restauratøren, cg da deltagerantallet er 
begrænset til 75, opfordres medlemmerne til 
at tegne sig snarest. Såfremt interessen bliver 
meget stor, vil afriggergildet blive gentaget 
lørdag den 24. oktober for de medlemmer,, 
der ikke får plads den 17. Vi henviser iøvrigt 
til opslag herom andet sted i bladet. 

I november vil der blive afholdt et ande
spil, ligesom festudvalgct påtænker at arran
gere et juletræ for voksne med dans om træet, 
rigtig nissemand og meget andet. Disse jule
fester havde vi jo megen glæde af før i tiden 
i »Karnappen«. Men herom i et senere num
mer af bladet. 

Velkommen til vinterens arrangementer! 
W. T. R. 

Selvfølgelig er det morsomt at komme ned 
i klubhuset på de aftener, hvor der er film 
eller anden underholdning. Men du snyder 
dig selv for nogle hyggelige aftener de tors
dage, hvor der ikke er arrangementer. Her 
hygger vi os med en kop kaffe, lidt kortspil 
og sejlersnak — og så er der ild i pejsen! 

Festudvalget. 

SVAGFØRETUREN 
Lørdag den 29. august havde Sundby Sejl-

Forening i samarbejde med Landsforeningen 
af Svagføre arrangeret den årlige sejlads for 
de svagføre. 

Vore gæster — ca. 45 — tillige med en 
halv snes samariter mødte kl. 14, og det blev 
trods det mindre fine vejr en dejlig tur sydpå 
ned til Dragør. Det blæste en del, men så 
kunne vore gæster jo mærke, at de var ude 
at sejle. 

Efter hjemkomsten fra den friske tur blev 
gæsterne beværtet i klubhuset og orkesteret 
fra Marmorcafeen underholdt. 

Det blev helt igennem en dejlig dag, cg vi 
benytter lejligheden til at sige tak til fartøjs
ejerne, der atter i år stillede deres både til 
rådighed, og tak til restauratør Hurtigkarl 
og frue for traktementet, ligesom vi takker 
orkesteret for underholdningen. 

Vi glæder os alle til turen næste år. 

Vi fik jo desværre ikke brug for alle de 
tilbudte fartøjer, men hellere fem fartøjer for 
meget end et for lidt. Vi takker også for den 
gode vilje fra disse bådeejeres side. 

Bestyrelsen 

L O R E N T Z E N  

A m  7 1 1 8 y  

t i l  b l a d e t  
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Aftenkapsejladserne... 
Til aftenkapsejladsen den 11. august var 

tilmeldt 8 fartøjer, men på grund af den 
stærke ostlige vind og svære sø fuldforte kun 
de 3. I dommerbåden førtes en heroisk kamp 
for at holde fartøjet på ret køl og på plads, 
idet de to udlagte ankre ikke kunne holde. 
Juniorbådene blev nægtet at starte. 

Sejladsen den 18. august blev afviklet uden 

genvordigheder, medens sejladserne den 25. 
august måtte aflyses på grund af stærk nord-

| vestlig kuling. 
Aftensejladsen den 1. september var yderst 

vellykket med deltagelse af 17 fartøjer. Sejr
bos nye 30 m2 spidsgatter »Fri II« var også 
med for at prøve en dyst med »Ibi«. 

Der henvises til nedenstående resultatlister. 

Tirsdag den 11. august 

Tirsdag den 18. august 

Tirsdag den 1. s«ptember 

Løb Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

1. Silvana 
Anne-Marie 1.04.39 1.18.29 

udgået 
I 

2 
3% 

2. Nadja 
Amigo 0.59.27 1.07.46 

udgået 
1 

1 
3 Y* 

3. Blue Bird 
Mimi 

ikke st. 
ikke st. 

4. Heto 
Firken 0.59.42 1.02.16 

ikke st. 

1 
3 Y* 

Lob 
• 

Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

1. Gin 
Silvana 
Nadja 
June 

0.52.23 
0.53.17 
0.55.46 
1.02.19 

1.04.09 
1.03.00 
1.01.36 
1.08.09 

I 

1 
1 
3Y4 
1 

2. Heto 
Vivi 

0.56.14 
0.59.46 

1.02.27 
1.05.36 

I 3Yi 
1 

3. Skjold 
Kent 
Firken 

1.02.18 
1.01.06 
1.04.57 

1.05.24 
1.04.42 
1.06.36 

I 
1 
3y* 
i 

4. Mimi 
Susan 

1.06.38 
1.06.00 

1.07.13 
1.06.00 1 

2 
3% 

Løb Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

1. s tart 

1. Gin 0.44.35 0.56.21 1 
Silvana 0.46.32 0.56.15 1 
Nadja 0.47.48 0.53.38 1 
June 0.47.20 0.53.10 II 
Amigo 0.47.08 0.52.35 I 3Y* 

2. Heto 0.46.43 0.52.56 I 3Y* 
Vivi 0.47.42 0.53.32 1 
Ibi 0.48.45 0.53.42 1 
Fri II 0.50.55 0.55.52 1 

3. Kent 0.50.00 0.53.36 I 3 y* 
Skjold 0.51.54 0.55.00 
Firken diskv. i 

4. Jill II 0.49.13 0.53.47 I 3Y* 
Mimi diskv. 1 
Susan 0.54.17 0.54.17 1 

2. start 

5. Si-Su 0.43.33 I 3 Yé 
Bongo 0.46.19 2 

Lukket kapsejlads 
Søndag den 20. september afholdes lukket 

kapsejlads med start kl. 10. Indtegning fin
der sted på sædvanlige tegningskuverter se
nest den 19. september kl. 18. Indskud 8 kr. 
Der sejles to sejladser. Fælles frokost i klub
huset mellem sejladserne. 

Pålidelighedsløb for 
motorbåde 

Såfremt tilstrækkelig tilslutning opnås, vil 
der den 4. oktober blive arrangeret et pålide
lighedsløb for motorbåde med start kl. 10,00. 
Det er snart længe siden, et sådant har været 
afholdt, idet den fornødne tilslutning har 
manglet. Da der i de senere år er kommet 
flere motorbådsejere, er der formentlig nu 
basis for et sådant motorbådsløb. 

Fiitterer har i de sidste 10 år haft en van
drepokal stående, udsat i sin tid af DDPA, 
og fru Fiitterer er nu blevet ked af at pudse 
den og vil derfor gerne se, at den kommer på 
andre hænder. 

For de, som ikke tidligere har været med 
til et pålidelighedsløb, skal oplyses, at det 
selvsagt ikke er et spørgsmål om hastighed. 
En af kapsejladsudvalget udpeget trekantbane 
skal omsejles 2 gange, og det gælder da om 
at få de 2 omsejlingstider så ens som muligt. 

Der må ikke findes ure af nogen art om
bord i de deltagende fartøjer, og efter at 
startlinien er passeret, og til båden er i mål, 
må der ikke røres ved motoren. 

Kapsejladsudvalget vil til hver deltagende 
båd udpege en kontrollant, der skal over
våge, at alt går rigtigt til. 

Tegningsliste er ophængt i klubhuset. 
På tegningslisten bedes også tegne sig med

lemmer, som er villige til at stille sig til di
sposition som kontrollanter. 

Listen inddrages lørdag den 3. oktober kl. 
18. 

Startpenge 5 kr. bedes indbetalt til kap
sejladschefen inden sejladsen. 

Instruktion gives sejladsdagen kl. 9,30 i 
klubhuset, hvor hver deltagende fartøjsejer 
vil få udleveret en nummerplade til opsæt
ning på fartøjet. 

Vi håber på god tilslutning. 
På grund af fælleskapsejladsens aflysning 

den 6. september og afholdelse i stedet den 
27. september, har det ikke været muligt at 
få placeret den påtænkte sejlads for »old
boys«, idet juniorbådene, med hvilke sej
ladsen skulle afvikles, ikke bliver disponible 
før så langt hen på året, at det vil blive for 
sent (for koldt) at sejle en sådan sejlads. 

Vi håber, at der til næste år bliver mulig
hed for en sejlads for »old-boys«. 

Kapsejladsudvalget. 
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355 
355 
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S5 
$ 
S5 

Filmsaftenerne begynder 
Torsdag den 8. oktober kl. 20 

Vi lægger ud med Kontiki-filmen, der for
tæller om nordmanden Thor Heyrdahl og 
hans ledsageres sejlads på tømmerflåde over 
Stillehavet. 

Program for torsdag den 22. oktober kl. 20 
vil senere blive bekendtgjort. 

Festudvalget. 

555 555 555555 ^5555 555555 5555555555^ 555555^5555555 555355 555555 555555 ̂ 5555555^5 555 55555555585555555^5 ^5 555555 555555555^5555555555215 555555555555 555555555^5555 555 555555555 355 555555555 555555555555555555555 555555 555555555555555555555555555555355 555355 355 

Tak 
S. S. F. 

København, 28-8-59. 

Atter i år havde vi den glæde at lægge 

vores årlige tur til østsiden af Amager, til 

det åbne sund, hvor man har større bevæ

gelsesfrihed, end vi klubber har her vest for 

silusen. Men det, som skal forene os alle, må 

være glæden ved at dyrke det liv, som sø

livet nu engang skænker os, og at vi kan 

finde hinanden og søge sammen. 

S.S.F. har skabt den indre ramme om jeres 

forening, jeres klubhus er stort og smukt,, 

og som enhver sejler — både indenfor og 

udenfor — må glædes over. 

Vi takker for en dejlig dag og for gæst

friheden. Vi kunne godt have tænkt os at 

hilse på festudvalget, men det blev fortalt 

os, at det ikke var hjemme. Det var en dej

lig dag, varmt og stille, sundet lå som et 

spejl. 

Vi håber, at I en søndag lægger kursen 

vestover og ser, hvordan vi har det ved de 

smalle stræder i Sydhavnen. Der vil blive 

gjort, hvad gøres kan, for at I kan få en 

hyggelig dag. 

Hjertelig velkommen til M. K. slusen! 

Rich. Magnussen. 

Fra damernes tovtrækning ved M. K. slusens besøg 

"Picl 

Efter at det gamle masteskur er nedrevet, 
er det nødvendigt at håndhæve bestemmel
sen i foreningens ordensreglement om, at ma
ster skal indlægges i afrigget stand. Salings-
horn, strutter og lignende må aftages. 

Vi henviser i den anledning til meddelel
sen herom fra havneudvalget andet sted i 
bladet. 

Som meddelt på forårsgeneralforsamlingen 
vil der ved gavlen af masteskuret blive op
ført et skur til bomme, således at disse ikke 
tager plads op i masteskuret. 

Materialerne er indkøbt, og bomskuret vil 
stå færdigt til brug inden vi skal på land. 

W. T. R. 

Nu bliver det til alvor med nedlægningen 
af olieledningen til lufthavnen. 

Licitationen fandt sted den 4. september, 
og sidst i denne måned påbegyndes arbejdet. 

HUSK at male medlemsnummer på din 
skydepram eller jolle. 

HUSK at ordne dit mellemværende med 
kassereren. 

Gå en aften en tur ud langs den nordre 
bro og se hvor fint »Skipper« har gjort or
den på stien langs broen. 

Sådan kunne der se ud langs alle broer, 
hvis hver især ville holde orden ud for sin 
plads — og vel at mærke ikke blot smide 
affaldet længere op på pladsen. 

Det er så lille en ulejlighed for den en
kelte. 

Som flere medlemmer har bemærket, er der 
på pladsens vestkaj påbegyndt opførelse af 
lave plankeværker. Det er tanken, at der mel
lem plankeværket og broen skal plantes hæk 
og vilde roser — dels som læ og dels til 
pladsens forskønnelse. 

Gummifendere 
På given foranledning skal vi oplyse. Ifølge 

S.S.F.s love er det forbudt at anvende gummi

fendere, der ikke er beviklet eller indsyet i 

lærred. 

Husk, det er ikke nok, at de er malede. 

Det gamle klubhus 
Interesserede selvbyggere eller andre sej

lere, der kunne ønske at benytte det gamle 
klubhuslokale til reparation af grej eller lig
nende i vintersæsonen, bedes henvende sig 
til enten Børge Hansen eller Henning Niel
sen for aftale, da grej, der bliver indlagt i 
huset uden tilladelse, vil blive fjernet uden 
ansvar. 

Bestyrelsen. 

Vinferens kursus 
Nu er sejlsæsonen snart forbi, og 

det er tiden at tænke på vinterens kur

sus i navigation og tovværksarbejde. 

Tovværkskursus begynder mandag 

den 5. oktober kl. 19 på Sundpark-

skolen. 

Datoen for påbegyndelse af naviga-

tionskursus var ved redaktionens slut

ning ikke fastlagt, men vi henviser til 

opslag i klubhuset, hvor tegningsliste 

for begge kursus er opslået. 

Sejladschefen. 
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sej ladser 

Søndag den 23. august oprandt den store 
dag, som enhver junior på Øresund ser hen 
til, nemlig årets kammeratskabspokalsejladser, 
hvori deltager et hold på 3 juniorer fra de 
sejlforeninger på Øresund, der har en junior
afdeling. Sejladserne arrangeres på skift af 
de deltagende foreninger, og i år var det 
Landskrona S. S.s tur til at forstå arrange
mentet. 

Juniorerne ankom allerede lørdag aften, 
hvor Landskrona arrangerede fælles kaffe
bord for deltagerne i sejladsen, derefter drog 
juniorerne til bal på en sommerrestaurant 
lige nord for havnen. 

Søndag morgen oprandt med ingen vind 
og regn, det tegnede jo ikke så godt, men 
efterhånden stilnede regnen af, og der kom 

lidt skiftende vind. Man besluttede at starte, 
og dommerne drog ud til Gråsrånnens fyr-
plats, det faste fyr lige SV for havneindløbet, 
som skulle fungere som dommerskib. 

Første sejlads blev startet, men både den 
og anden sejlads blev udprægede chance
sejladser med omløbende vind. 

Vinden var en overgang så flov, at en af 
juniorerne begyndte at spille på en trompet, 
han havde med, måske ikke helt taktisk rig
tigt, men bevis for, at de unge mennesker tog 
den irregulære sejlads med godt humør. 

Normalt holder man frokost mellem anden 
og tredie sejlads, men vinden friskede, og 
det blev besluttet at starte 3. sejlads, der blev 
fin fin. 

Kl. 14 sejlede flotillen i havn for at spise 
kottkaker, det var ikke småting, der gled ned 
af den gode mad. 

På grund af de chanceprægede 2 første 
sejladser blev man enige om at starte endnu 
en sejjlads, idet vinden stadig var frisk, og 
man hurtigt kunne få afviklet en sejlads til. 

Kl. 17 var sidste båd i havn, og som det 
kan ses af nedenstående pointsberegning, var 
det 0. S. F. »Frem«, der sammenlagt sejrede 
— et fint og retfærdigt resultat. 

Vi klarede os jo ikke så godt, men Jens 
Jensen fik da en 3. præmie med hjem, så 
helt tomhændede kom vi da ikke hjem. 

Landskrona S. S. fortjener ros for det ud
mærkede arrangement, der klappede i alle 
enkeltheder. J. Hillers. 

Klub Båd Place
ring Point Båd Place

ring Point Båd Place
ring Point Båd Place

ring Point Total 
point 

Samlet 
place
ring 

Hvidovre S K J 156 6 64 92 disk. 1 79 2 144 87 1 169 377 2 
Tårbæk SK J 92 10 16 79 6 64 87 4 100 214 3 121 285 7 
0 S F »FREM« J 79 3 121 87 1 169 214 disk. 1 141 4 100 390 1 
Y K FURESØEN 1 87 1 169 214 2 144 141 8 36 114 10 16 349 4 
Hålsingborg S S J 214 8 36 141 10 16 114 11 9 97 12 4 61 12 
K A S J 141 2 144 114 11 9 97 5 81 168 5 81 306 5 
Helsingør A S ikke mødt 

306 

Kastrup S K J 97 7 49 168 4 100 80 6 64 218 9 25 213 8 
Landskrona S S J 168 11 9 80 7 49 218 10 16 42 8 36 101 11 
K D Y J 80 4 100 218 5 81 42 1 169 172 7 49 350 3 
S S F  J 218 12 4 42 3 121 172 7 49 156 11 9 179 10 
Rungsted S K J 42 5 81 172 8 36 156 9 25 92 6 64 181 9 
Hellerup S K J 172 9 25 156 9 25 92 3 121 79 2 121 290 6 

w 
Q 

Pointberegningen sker på følgende måde: båd nr. 1 får (n)" point, nr. 2 (n-^1)2 osv., idet det dog bemærkes, at dårligste placering må trækkes fra; n er lig antallet af tilmeldte både 
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H u s k  

maler
udsalget 
p å  d e n  

Søndre 
plads 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Nordmarksvej 82 Tlf. 50 86 36 

Hav 

H A N  D Y -
ildslukkeren 

ved hånden 

2 8 5 0  

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. 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — Kobenhavn K 

Telf. Byen 3564 

Stof til bladet 
sendes til: 

M. ANDREASEN 

Nyrnberggade 50 

senest 1. oktober 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

>AAAAAAAAAAAAAAAAA*AAAJ\AAAAAf 

A L F R E D  N E B E L  
Østerbrogade 214 
Telefon 290909 

K ø b  o g  s a l g  a f  l y s t f a r t ø j e r  

»AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/WV 

CERTINA 

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Støt vore annoncører 

Gå efter pilmærket det han De tage for gode varer 

FARVE ISENKRAM 
RULLEGARDINER VIUKTO) BESIAO 
PERSIENNER GLAS PORCEMN 

V0K5DUG SPORTS-» FISKERIAST 

M A T  E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA. 2929 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

Ø r e s u n d s v e j  5 1  A s t a  3 9 2 9  
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A/VA<AAASV\AAAA/\AAAAAAAAAAAAAAA/VVAAAAAAAAA/\AAAA/\AnS\A/\/\AA/V\AAAAAAAAA/\AS\AAAAAAAAAAAAAAA/*/\/Vt 

Æt* DE N R I G T I G E  

Sefltyacfo-fråldczoitaLbify 

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Alt I 
H E R R E  
L I N G E 
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R I O G 
K T I O N  

Imcdc 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål i ? r/\ 
også til damer 43r5U 

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

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

Køjesække 

fra 11,50 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i  arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
fcAAAAAAAAAAAAAA/¥W\AAAAAAf\AAAAAS\A/V\AA/Vrøt£ WWVWW\AAAI\A/VAAAAAAAA/W\Arø\/Wi/VrVi/%/W^WWW\#VW 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

V /{Pd't 
W Mwi/iedti 

(L 

f 

A S S U R A N C E  ØHKO 7515 

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 18.—9.—1959. 

G I K  D E R  E N  R U D E ?  
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

SELVANGIVELSER 
R e v i s o r  G .  P u g g a a r d ,  
N o r g e s g a d e  3 3  —  S .  
T e l e f o n  S u n d b y  7 1 0 6  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&WTZKE 
Assurance 

Kong«nr Nytorv 6 Købanhavn K. 

Udgiver: Sundby Sejl*Horening. 

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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Ordinær 

halvårlig 

general 

forsamling 
Onsdag den 21. oktober 1959 

kl. 19.30 præcis 

i  k l u b h u s e t  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning. 

3. Lovændringsforslag. 

4. Andre forslag. 

5. Valg. 

6. Eventuelt. 

Følgende er på valg: 

Formanden: Willy Tanggaard Rasmussen 

Kapsejladschefen: Einar Olsen 

Juniorlederen: Børge Hansen 

1 repræsentant: Magnus Madsen 

1 suppleant: Axel Petersen 

Bestyrelsen. 
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S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  
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: Formanden og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S. 
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S 
Sejladschef: Duran Højlind, Obdams Allé 25, S 
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup 
Festudvalg: Henning Nielsen og Emil Hansen 
Pladsmand Madsen 
Bestyrelsesværelse 
Restauratøren privat 

PA 9770 
AM 8719 

SU 5673 
AM 3468 \ 
SU 1417 v 
SU 9485 
SU 4375 

SU 3580 
AS 3083 

K assereren 
træffes  
* 

scptember-oktober-november 

hver fredag kl. 19—20,30. 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Plads= 
lejen 

På generalforsamling i marts måned d. å. 
blev der af formanden efter en omtale af 
foreningens økonomi, stillet fartøjsejerne en 
pladslejeforhøjelse i udsigt. I tilslutning til 
formandens udtalelse forelagde jeg mundt
ligt et budget for 1959, i hvilket jeg havde 
foretaget en efter min mening sandsynlig for
deling af udgifter og indtægter på henholds
vis kontingent og pladsleje. Da langt fra al
le medlemmer var eller kunne være til stede 
på generalforsamlingen, synes det mig for
målstjenligt, da en pladslejeforhøjelse er 
uundgåelig, at dette budget gennem bladet 
bringes til alle medlemmers kendskab. 

Ved gennemgang af budgettets tal må det 
herefter stå klart, at en forhøjelse på 50 pet. 
af de nugældende takster for pladsleje er be
rettiget, ligesom der til yderligere motivering 
for denne forhøjelse, gør sig den kendsger
ning gældende, at pladslejen ikke er ændret 
siden oktober 1948, medens kontingentet er 
steget i takt med de voksende udgifter. Ser 
man tilbage til regnskabet for 1948, var der 
en kontingentindtægt på kr. 15.300,— og en 
pladslejeindtægt på kr. 16.600,—, og de til
svarende tal var i 1958 henholdsvis kr. 
29.000,— og kr. 18.700,—, altså en stigning 
i kontingentet på omtrent 100 pet. men intet 
på pladsleje. Til supplerende orientering kan 
jeg oplyse, at det lønregulerende pristal i 
oktober 1948 var 306, medens det sidste of
fentliggjorte for april d. å. var 443, altså en 
stigning på 137 point, svarende til ca. 45 pet. 

Udgifter: Kontingent Pladsleje 

Administration 6.000,— 3.000,— 3.000,— 

Lejeafgift 9.500,— 4.750,— 4.750 — 

Ydelse på lån 17.450,— 16.450,— 1.000,— 

Pladsmand 6.600,— 6.600,— 

Kontorartikler, porto m. m 3.000,— 1.500,— 1.500,— 

Skat og vandafgift 1.500,— 750,— 750,— 

Renovation etc 1.100,— 500,— 600 — 

Forsikringer 1.200,— 1.200,— 

Blomster m. m .: 300,— 300,— 

Sejlsportsorganisationer 850,— 425,- 425,-

Diverse 2.000,— 1.000,— 1.000,— 

El-forbrug 2.000,— 2.000,— 

Vedligeholdelse 15.000,— 1.500 — 13.500,— 

Bladet 7.000- 3.500 — 3.500,— 

Sejlerskolen 3.000,— 1.500,— 1.500,-

Kapsejladser 1.400.- 1.400 — 

Fester 2.000,— 1.000 — 1.000,-

79.900,— 37.375,- 42.525-

Indtægter: 

Indskud 3.000,— 1.500,— 1.500,-

Kontingenter 31.000,— 31.000,— 

Lejeafgift, klubhus 5.000,- 5.000,— 

Pladsleje 18.000,— 18.000,— 

Skabe 600,— 600,— 

Benzinpenge 14.000,— 14.000,— 

71.600.- 37.500 — 34.100,— 

Forhøjelse, pladsleje 9.000,— 9.000.-

80.600,— 37.500,— 43.100,— 

Jeg håber, at jeg med foranstående rede
gørelse har motiveret og underbygget det for
slag om pladslejeforhøjelse, der foreligger til 
denne generalforsamling, med en saglig og 
nøgtern vurdering af de foreliggende kends
gerninger, således at en større diskussion om 
betimeligheden af en forhøjelse skulle kunne 
undgås. 

Det er ikke min opgave som kasserer at 
gøre det så dyrt som muligt at være fartøjs
ejer i SSF, men det er en uomtvistelig kends
gerning, at min største opgave er at skaffe 
balance mellem foreningens udgifter og ind
tægter, således at økonomien til stadighed 
hviler på et sundt og fornuftigt grundlag. 

Kassereren. 
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stoRt an6espiL 
afholdes 

i kluBhuset 
l Ø R d A Q  

6eni4.novemB6R 
kl. 19.30 

mange fine gevinster 

og der er bal bagefter 

adgang 

mod forevisning af 

medlemskort 

BESTYRELSEN 

Nye medlemmer ^ 

i SimdAy. 

Aktive: 

Kleinsmed Svend Jøgen Jensen, 
Polensgade 40, 
uden båd. 

Elektriker Svend Biger Ernst, 
Lergravsvej 37, 
spg. »Snekken«. 

Ekspeditionssekretær V. Boserup, 
Forhåbningsholms Allé 30, 
motorbåd »Puk«. 

Vicevært Henry Herman, 
Bådsmandsstræde 31, 
motorbåd »Yrsa«. 

Maskinassistent Vigge Jensen, 
Hollænderdybet 24, 
uden båd. 

Elektriker Svend Larsson, 
Hollænderdybet 14, 
uden båd. 

Elektromekaniker Ove Kieme, 
Borgerbo 1, 
kragejolle »Lone«. 

Chauffør Keld Knudsen, 
Ahornsgade 11, 
motorbåd »Marion«. 

Reklametegner Leif Halse, 
Aspebakken 5, 
uden båd. 

Maskinarbejder Peter Andersen, 
Geislersgade 1, 
uden båd. 

Guldsmed Ole Carsten Roslundh, 
Roselillevej 72, 
jolle »Neks«. 

Toldkontrollør G. Rasmussen, 
Jacob Danefærdsvej 11, 
kutter »Blaze-Away«. 

1) 

2) 

Forslag til 
general 
forsamlingen 

§ 7 ønskes udformet således, at det en
kelte bestyrelsesmedlem kan ekskluderes, 
når det skønnes, at det er påkrævet efter 
vore love. Dog således, at den eksklude
rede skal have ret til at få sin sag for den 
samlede bestyrelse, som træffer den ende
lige afgørelse, uden at denne kan omstø
des af generalforsamlingen. 

§ 7 er delt i 8 afsnit. Afsnit 3 bort
falder, og den sidste sætning i afsnit 8 
ligeledes. 

Medlem 123, sign. Albert Carlsen. 

Bestyrelsen foreslår: 
Pladslejen forhøjes fra 1. april 1960 til 

4,50 kr. pr. m2, minimum 40 kr. årlig pr. 
båd. 

Optimistjoller, skydepramme og slæbe
joller betaler 15 kr. årlig. 

Vinteroplæggere betaler 9 kr. pr. m2. 
Lejen af skurplads forhøjees samtidig 

til 5 kr. årlig. 

3) Bestyrelsen foreslår: 
I § 8 tilføjes som sidste stykke: 
» I alle øvrige forhold underskriver 

formanden for foreningen.« 

4) Bestyrelsen foreslår: 
Til ordensreglementets § 7 foreslås føl

gende tilføjelse: 
»Såfremt en fartøjsejer sælger sit fartøj, 

er han pligtig til ved udløb af reservati-
onstiden for plads i havnen at fjerne ska
bet eller overdrage dette til anden fartøjs
ejer. 

KLUBHUSET 
Torsdag den 22. oktober 

bliver en filmsaften, hvor vi kalder på hu
møret og latteren, vi skal se: 

CHIMPANSEN JIMMY 
SOM SEJLSPORTSMAND 

og den gamle evigunge Charlie Chaplin i 

PÅ BRØNDKUR 

samt endelig de to danske skuespillere Palle 
Huld og Elith Foss 

PÅ NIMBUS TIL PERSIEN 

Torsdag den 29. oktober 

hyggeaften med ild i peisen. 

• 

Torsdag den 5. november 

skal vi se lidt andre steder fra. Først fra 
Færøerne 

PÅ FUGLEFJELD 
FISKERI MED LANGLINIE 

endvidere 

MED KAJAK PÅ EN BJERGFLOD 

og til sidst 

ARBEJDET PÅ ET FYRSKIB 

• 

Torsdag den 12. November 

HYGGEAFTEN 

Torsdag den 19. november 

viser vi tone- og helaftensfilmen 

HAVETS HELTE 

med Spencer Tracy og Lionel Barrymore. Af 
denne film må vi tage en beskeden entré af 
75 øre pro persona. 

• 

Torsdag den 26. November 

HYGGEAFTEN 

Vi håber til disse aftener at byde rigtig 
mange af klubbens medlemmer velkomne. 

Festudvalget. 
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Søndag den 4. oktober afholdt vor junior
afdeling den 4. kapsejlads om den venskabs-
pokal, 1 halvmodel af en juniorbåd, som 
0 S »Frem«, Kastrup Sejlklub og S S F 
enedes om at udsætte for tre år siden, for 
at fremme kammeratskabet mellem forenin
gernes juniorafdelinger. Sejladserne afholdes 
på skift af foreningerne. 

I år enedes man om at indbyde Hvidovre 
Sejlklub »Suset« til at deltage i dette arran
gement, og man havde den glæde, at »Suset« 
sendte et hold. 

Sejladserne foregår som en holdsejlads 
klubberne imellem, og hver klub stiller med 
3 både hver bemandet med 3 juniorer, og 

Resultatliste 
for kapsejladsen søndag den 4. oktober 1959 

udfor S.S.F.s havn 

den arrangerende klub udsætter 3 præmier 
til de 3 både, der individuelt placerer sig 
bedst. 

Juniorerne fra de 4 deltagende foreninger 
indfandt sig lørdag aften for at deltage i et 
stort juniorbal, som SSFs juniorafdeling hav
de arrangeret for alle juniorer i de køben
havnske sejlklubber, og det trak vist lidt 
længe ud, efter hvad rygterne fortæller, så 
juniorerne havde lidt svært ved at komme 
op til morgenkaffen, der serveredes kl. 8 søn
dag morgen i vort nye klubhus. 

Banen var retlinet, ca. 2 sm lang, og ud
lagt ud for havnen, og kl. 9,45 kunne før
ste start gå. Starten var ikke særlig god, det 
varede en rum tid, inden bådene kom over, 
skønt vinden var frisk fra 5—8 sek. Ak ja, 
det er jo ikke så let at få gnedet søvnen af 
øjnene efter sådant et bal. 

Første sejlads blev vundet af J 216 fra 
Hvidovre med J 92 SSF på anden pladsen. 

2. sejlads blev startet umiddelbart efter, 
at sidste båd var kommet i mål, også her var 
det en båd fra Hvidovre, der kom først i mål 
nemlig J 218, men den udgik selv efter at 
have indrømmet at have overtrådt reglerne, 

hatten af for det. Førstepladsen gik så til 
0 S »Frem«s J 80 med ] 78 også »Frem« på 
andenpladsen. 

I 3. sejlads skete et kedeligt uheld, hvor
ved J 200 fra Kastrup fik ødelagt et ror
beslag og måtte udgå, J 80 fra »Frem« ned
lagde protest mod vor J 142, der indrømmede 
sin brøde og udgik. 

Førstepladsen i denne sejlads gik til J 218 
fra Hvidovre, og nr. 2 blev J 80 fra »Frem«. 

Efter programmet skulle man nu holde fro
kostpause, men man enedes om at fortsætte 
1 det gode vejr og under hensyntagen til 
juniorerne fra Hvidovre, der skulle syd om 
Amager hjem. 

4. sejlads vandtes af J 80 fra »Frem« med 
J 218 fra Hvidovre på andenpladsen. 

Sidste sejlads blev en Hvidovre-triumf, 
idet både 1. og 2. pladsen gik til henholdsvis 
J 218 og J 216 begge fra Hvidovre. 

Det samlede resultat blev, som man kan 
se af nedenstående resultatliste, at: 

J 80 fra 0 S »Frem« blev vinder af den 
individuelle afdeling, og 

0 S »Frem« vandt pokalen for fjerde gang 
i træk. 

Klub Båd 
1. 

nr. 
, start 
point 

2. 
nr. 

start 
point 

3. 
nr. 

. start 
point 

4. 
nr. 

start 
point 

5. 
nr. 

start Total 
point point 

Samlet 
placering 

Klubbens 
totalpoint 

Klubbens 
placering 

0 S F 
Frem 

79 11 4 2 121 5 64 3 100 3 100 385 IV 
0 S F 

Frem 80 3 100 1 144 2 121 1 141 4 81 509 I 1128 I 
182 7 36 9 16 3 100 6 49 6 49 234 VI 

Kastrup 
Sejlklub 

113 5 64 6 49 7 36 7 36 8 25 185 V 

IV Kastrup 
Sejlklub 114 6 49 10 9 9 16 10 9 12 1 83 XI 377 IV Kastrup 
Sejlklub 

200 8 25 5 64 udg. 1 11 4 9 16 109 VIII 

Hvidovre 160 10 9 7 36 8 25 8 25 10 9 95 IX 

II Sejlklub 216 1 144 3 100 4 81 4 81 2 121 446 III 1031 II 
Suset 218 4 81 udg. 1 1 144 2 121 1 144 490 II 

91 12 1 11 4 10 9 12 1 11 4 18 XII 

III SSF 92 2 121 4 81 6 49 5 64 5 64 330 V 441 III 
142 9 16 8 25 udg. 1 9 16 7 36 93 X 

Pointberegning: 1. båd n2 point, 2. båd 
(n-1)2 point, 3. båd (n-2)2 point o. s. v. N = 
antallet af tilmeldte både. 

I dette tilfælde får nr. 1 144 point, nr. z 
121 point, nr. 3 100 point, nr. 4 81 point, 
nr. 5 64 point, nr. 6 49 point, nr. 7 36 point, 

2 nr. 8 25 point, nr. 9 16 point, nr. 10 9 point, 
nr. 11 4 point, nr. 12 1 point. Disk. og udg. 
giver 1 point. 

Hver båds dårligste resultat må fratrækkes. 
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Kapsejladserne 
AFTENSEJLADSEN 
den 8. september 

SØNDAGSSEJLADSEN 
den 20. september 

Løb Fartøj Sejltid Præmie
tid 

Præmie Point 

1. s tart 

1. Gin 
June 
Amego 

1.33.49 
1.38.12 
1.36.18 

1.42.04 
1.42.17 
1.40.03 1 

1 
1 
3 y* 

2. Jill II 
Mimi 

1.37.58 
1.47.56 

1.41,03 
1.48.16 

1 3x/4 
1 

3. Heto 
Ibi 
Tri II 

1.21.53 
1.31.08 
1.26.24 

1.26.18 
1.34.33 
1.29.49 

1 3 % 
1 
1 

4. Skjold 
Firken 

1.40.13 
1.43.20 

2. s 

1.42.23 
1.44.25 

tart 

1 3^4 
2 

5. J 91 
J 92 
J 117 
J 142 

0.44.54 
0.45.45 
0.48.17 
0.47.56 

1 4% 
1 
1 
1 

Løb Fartøj Præmietid 

I. sejlads 

Præmietid 

II. sejlads 

Samlet 

præmietid 
Præmie 

1. start: 

1. Gin 
Skjoldungen 
Randy 

1.11.56 
1.08.50 
1.16.18 

0.56.54 
0.59.28 
0.56.54 

2.08.50 
2.09.18 
2.13.12 

1 

2. Amigo 
Nadja 
June 
Jill II 

1.11.18 
1.09.30 
1.09.50 
1.13.05 

0.54.36 
0.59.18 
0.56.42 
0.59.05 

2.05.54 
2.08.48 
2.06.32 
2.12.10 

Æ 
Pokal 

3. Sandra 
Susan 

1.23.15 
1.21.32 

1.06.18 
1.04.58 

2.29.33 
2.26.30 1 

2. start: 

4. Heto 
Vivi 
Snipan 
Zambesi 
Skjold 

1.10.49 
1.10.44 
1.12.54 
1.13.47 
1.12.20 

0.57.14 
0.55.00 
0.55.34 
1.00.49 
1.00.23 

2.08.03 
2.05.44 
2.08.28 
2.14.36 
2.12.43 

2 
1 

Rat 

5. Ibi 
Tri II 

1.10.17 
1.10.32 

0.57.09 
0.54.53 

2.07.26 
2.05.25 Æ 

6. Peter 
Ludvig 
Calle 
Claus 

1.19.29 
1.15.27 
1.21.48 
1.16.07 

0.39.12 
0.39.14 
0.43.39 
0.46.39 

1.55.41 
1.54.41 
2.05.27 
2.02.46 

1 

7. Britt 
Dres 
Planken 

1.14.31 
1.15.52 
1.14.39 

0.36.07 
0.37.08 
0.35.42 

1.50.38 
1.53.00 
1.50.21 1 

Til sæsonens sidste aftenkapsejlads den 8. 
september startede 14 fartøjer. Der sejledes 
over retlinet bane til 3-kosten ved Nordre 
Rose. 

På grund af den svage vind blev det helt 
mørkt, inden de sidste fartøjer kom i mål, 
og det var ret vanskeligt at skelne fartøjerne 
i opløbet. Alt gik dog, som det skulle, og 
det blev trods alt en dejlig sejlads i det fine 
vejr .Men alle var vist enige om, at det her
efter måtte være slut med aftensejladserne. 
Der henvises til indenstående resultatliste. 

Søndag den 20. september afvikledes vor 
lukkede sejlads med deltagelse af 23 fartøjer, 
heraf 6 fra »Kastrup« og 1 fra »Enigheden«. 

Det var det bedst tænkelige vejr med vind
styrke 3—5. Vinden nordvestlig, dog noget 
ukonstant. Der sejledes 2 sejladser, og efter 
den første sejlads spistes frokost i klubhuset, 
hvor præmierne var stillet frem til beskuelse. 

Ærespræmierne tilfaldt Amigo og Tri II. 
Kutterpokalen gik til Nadja og rattet, som 
der var sejlet om i mange år, fik Zambesi til 
ejendom. Den for aftensejladserne gennem
gående vandrepokal (pointpræmie) tilfaldt 
Svend Malm til ejendom. Se iøvrigt neden
stående resultatlister. 

Det til den 4. oktober annoncerede pålide-
lighedsløb for motorbåde måtte desværre af
lyses på grund af manglende tilslutning. Der 
havde kun meldt sig 5 deltagere. Vi må der
for bede Fiitterer om endnu nogen tid at 
passe på vandrepokalen. 

Hermed er kapsejladssæsonen slut for 1959, 
og kapsejladsudvalget vil hermed dels takke 
sejlerne for deres deltagelse i sejladserne og 
dels takke de forskellige medlemmer, som har 
stillet sig til rådighed, når det har knebet med 
at skaffe dommerbåd eller ledsagerfartøjer. 
»Bente Hansen« er vi særlig taknemlig, fordi 
han flere gange med ganske kort varsel har 
stillet sit fartøj til rådighed som dommerbåd 
og derved hjulpet os i en prekær situation. 

Endelig vil vi rette en tak til Sejrbo for 
den af ham til den lukkede søndagssejlads 
udsatte ærespræmie. 

Skal resultatet af sæsonens sejladser kort 
gøres op, må det vel siges, at det har skortet 
lidt på deltagelsen, men dette er iøvrigt noget, 
man også kender til i de andre sejlklubber, 
og årsagen må vel søges i den store eksport 
af kapsejladsbåde, som har fundet sted de 
senere år. Men alligevel: 

Tak for sæsonen! 

Kapsejladsudvalget. 
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ved 

Poinlslilling 
Fartøj 26/5 9/6 16/6 24/6 30/6 4/8 11/8 18/8 1/9 8/9 ialt 

Amok 1 1 2 

Anne-Marie 1 1 3% 3 Vi 1 3 Vi 12% 

Blue Bird 1 1 

Blue Sky 1 1 

Dres 3% 1 4 Vi 

*Firken 1 4 Vi 3 Vi 3 Vi 1 1 2 15% 

Tri II 1 1 2 

Tusk 3 Vi 4Vi 7 % 

Gin 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Ibi 1 1 2 

Kent 3 Vi 3 Vi 6V2 

Langemand 1 1 

Mimi 1 3 Vi 3% 1 4% 2 1 1 16% 

Nadja 3% 3% 1 3 Vi 1 3 Vi 1 16 

S. S. 1 1 1 2 

Silvana 1 1 1 1 2 1 1 8 

Si-Su 1 1 3 Vi 5 Vi 

Skjold 2 3% 1 3% 1 1 1 2 3 Vi 17% 

Skjoldungen 3 Vi 1 4 Vi 

Susan 1 1 3 Vi 1 3 Vi 1 IOV2 

Tut 1 2 1 4 

Vivi 3 Vi 2 1 3 Vi 1 1 10% 

Zambesi 31/i 3% 6% 

Peder J. 91 3^4 2 4% 9% 

Ludvig J. 92 1 4Vi 1 1 7& 

Calle J. 117 1 1 1 14 

Claus J. 142 1 3M 1 3% 1 9Va 

* Svend Malm vinder med ialt 231/i point. 

Sejlerskolen Æ 
Nu er undervisningen begyndt i henholds

vis navigation og tovværk, men der må flere 
elever med — husk, at begge kurser skal være 
gennemgået og afsluttende prøve bestået for 
at få føreprøven. Gamle sejlere er også vel
komne til at få deres viden og kunnen gen
opfrisket. 

Navigationsundervisningen omfatter jor
dens gradinddeling, magnetisme og misvis
ning, brug af kompasset, loddet, udsætning 

af kurser, pejlinger, opmåling, distancer i sø
kortet, fyr- og maskinsystemet samt de nye 
søvejsregler, og hvad du skal gøre ved brand 
om bord. Der skal medbringes H. A. Guld
hammers lærebog for kyst- og sætteskippere. 
Dette kursus koster 10 kr., der betales den 
første undervisningsaften til kursusleder hr. 
havneassistent Boesen, og undervisningen er 
hver mandag aften kl. 20 på Sundparkskolen. 

Tovværkskur sus er hver onsdag kl. 19 på 

Sundparkskolen. Undervisningen omfatter 
forskellige kombinationer og stik, taklinger, 
klædninger, kort-, lang- og øjesplejsninger på 
tovværk og wire samt fremstilling af fendere 
m. m. Dette kursus koster 10 kr., som betales 
den første undervisningsaften til kursusets 
leder Einar Petersen. Skolechefen. 

Nogle 
betragtninger 

af en arbejdersamarit 

Jeg sidder netop og læser S.S.F.s medlems
blad, hvori der bl. a. er en artikel om »svag
føreturen« den 29. august. 

Som medlem af arbejdersamaritterne blev 
det min opgave at deltage i det arbejde den 
dag. 

Jeg var sammen med 3 unge mennesker i 
en båd, hvor man kunne mærke, at gæsterne 
var velkomne og var ventet. En skål med 
frugt og chokolade var stillet frem, og de 
unge mennesker fik efter tur lov til at passe 
roret og fik lidt instrukser om begynder
regler på søen. 

Turen gik til Dragør og tilbage til havnen. 
Skønt der var nogen søgang, følte man sig 
tryg, da man kendte alle førerne og vidste, 
at de forstod at sejle en båd. Der var også 
godt humør over hele linien. 

Efter sejlturen blev gæsterne trakteret i 
klubhuset med forskellige lækre sager, og 
alle nød det og var tilfredse. Den dag gik 
det rigtig op for mig, hvorfor værten hedder 
Hurtigkarl. 

Et orkester fra Marmorcafeen underholdt. 
Da musikken spillede, kunne man se, hvor
dan de sad ved bordene og rokkede i takt 
og følte sig rigtig med. 

Jeg er temmelig godt kendt i bådehavnen, 
og det var med blandede følelser, jeg be
tragtede det hele. Jeg havde om eftermid
dagen hørt nogle komme med bemærkninger 
om, at det var en samfundsopgave, men sam
fundet er os alle, det kan ramme os alle, og 
vi har noget at lære sådan en dag, og vi har 
noget at være glade for: at vi er raske! 

Om aftenen, da gæsterne tog afsted, hørte 
jeg formanden, Tanggaard Rasmussen, sige, 
kom igen til næste år, og det glædede mig 
oprigtigt at høre. 

Det undrede mig, at en så stor forening, 
som har så mange opgaver og interesser med 
deres egne medlemmer, kan tilrettelægge så
dan en dag for fremmede, for det er en op
gave, man ikke sådan uden videre kan til
rettelægge, det skal planlægges lang tid i for
vejen ,men det viser, at med god vilje og en 
smule forståelse, kan meget nås. 

Bestyrelsen — med formanden i spidsen — 
gjorde en god indsats den dag, og jeg vil 
håbe, at jeg igen må være med, for det lader 
til at blive en tradition. Anna Nielsen. 
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H u s k  

maler-
udsalget 
p å  d e n  

Søndre 
plads 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Nordmarksvej 82 Tlf. 50 86 36 

SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi 
Hi 
Si 
Hi 
$ 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
1 
Si 
3 
si 
i 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Køresko le  
SVEND VESTERVIG > 
Overgaden n.  Vandet  

AS. 2892 s 
Medlem af 

Københavns Kørelærerforening 
og Dansk Kørelæreunion 

SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi 

TEGNERE 
se medlemsbladet fra 

september 

„Vi efterlyser" 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rømersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 

Stof til bladet 
sendes fil: 

M. ANDREASEN 

Nyrnberggade 50 

senest 1. november 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3  9  4  3  

tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf 

A L F R E D  N E B L E  
Østerbrogade 214 
Telefon 29 09 09 

K ø b  o g  s a l g  a f  l y s t f a r t ø j e r  

tAAAAAAAAAAAAAAAAAAft/WAAAAASW 

CERTI NA 

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Støt vore annoncører 

Gå efter pilmærket det kan De tage for gode varer 

BBB. 
;®E?É 

BBÆcsms 

FARVE ISENKRAM 
RUUtbARDINER V*RK70J BESLAG 
PERSIENNER &LAS PORCELÆN 

VOKSDU& SPORTS-«, FIKERIAKT 
M A T  E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA 2929 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S. LAURSEN 
Ø r e s u n d s v e j  5 1  •  A s t a  2 9 2 9  
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JVAAA/VAAAA/W\AAAAAAAAAAAAAAAAAA/V\AAAAAAAAAAAAAA/\AAAAAAA/VAAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/*AAfl 

D E N  R I G T I G E  

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Ælt  i  
H E R R E  
L  I  N  G  E  
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R  I  O  G  
K T I O N  

7male 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

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

Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11,50 

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

Køjesække 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/»AAAAAAAAAAAAAAAA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArf 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OO OVERTRÆK 

B R O Z E K  
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 5  

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 15.—10.—1959. 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

SELVANGIVELSER 
Revi sor  G .  Puggaard ,  
Norgesgade  33  — S .  
Te le fon  Sundby  7106  

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

GRØN&MTZKE 
Assurance 

Congtnr Nytorv 6 København K. 

Udgiver: Sundby Sejl.Eorening. 
Ansvarshavende redakter: 

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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Med „Valkyrie' på Limfjorden 
Hjemrejse 

I sma glimt har jeg i tidligere numre af 
dette Mad gengivet indtryk og oplevelser fra 
vor sommertur på Limfjorden 1958. Men alt 
skal have en ende, derfor denne afslutning. 

Vi lå i Thisted havn, havde turet rundt i 
byen, set I. P. Jacobsens fødehjem, der var 
under restaurering og ledt efter Hillers gamle 
forretning. Vi fandt kun sporene af den i 
form af et plankeværk, inden for hvilket man 
var i gang med at grave grunden til et nyt 
hus. Det kunne se ud til at være på høje tid, 
Hillers tog derfra, ellers var huset måske fal
det sammen om ørerne på ham. 

Nu skulle vi hjemad og skulle følgelig gen
nem Feggesund. Min gamle ven, Ego Peder
sen, der i sin ungdom opholdt sig på de kan
ter, havde givet mig gode råd vedrørende pas
sagen af dette farvand, og jeg takker ham der
for; thi rådene hjalp mig til under ugunstige 
forhold at slippe smertefrit igennem det van
skelige og snævre løb. 

Det er ingen sag at kravle igennem et så

dant farvand i stille vejr. Vanskelighederne 
indfinder sig først, når vejrforholdene — som 
i vort tilfælde — viser sig fra den ubehagelige 
side. Selv om vi havde mange solskinsdage 
på vor tur, havde vi også i hin lunefulde 
sommer jævnlig regn, og navnlig var der 
sjældent mangel på blæst, og denne sidste 
kan vi motorsejlere så udmærket undvære. 

Hidtil havde vi, lige siden vi tog hjemme
fra, fået rigelig af den vare, og vinden havde 
ustandseligt svinget mellem vest og nordvest, 
og var den blevet i det hjørne, ville det have 
passet os udmærket på strækket fra Thisted 
til Hals, og for den sags skyld også ned 
langs Østjylland, som vi agtede at følge. 

Men efter 25 timers uafbrudt regn under 
slutningen af vort Thisted-besøg blev det 
tørvejr, og samtidig sprang vinden om i øst, 
så vi fik en del slagvand over os og måtte 
derfor trække pressenningen over, og under 
disse forhold med ruderne næsten uigennem
sigtige trods flittig brug af viskerne, med 
urolig og krap sø imod, skulle jeg navigere 
skuden gennem det snævre, snoede farvand 
forbi den høje Fegge-klit på Mors nordspids. 

Det var spændende. Kostene var vanskelige 
at finde under disse forhold, men gamle Pe
dersens vise råd kom mig som nævnt til 
nytte, og vi slap heldigt ud i Løgstør bred
ning, hvor der var vand til begge sider, og så 
stampede vi da tværs over dette farvand og 
stod ind i Løgstør havn for at få fyldt tan
kene op. Byen havde vi jo tidligere besøgt, 
så vi gjorde opholdet så kortvarigt som mu
ligt og fortsatte samme dag rejsen til Ålborg. 

Dagen efter stod vi ud forbi Hals og vendte 
næsen sydefter. Det var pænt vejr, men vi 
rullede en del i den svære sø i de første ti
mer, så flovede vinden, og vi fik rolige for

hold og endte dagens sejlads i Bønnerup 
havn på Djurslands nordside ved 19-tiden ef
ter en 7 timers sejlads. 

Herfra fortsatte vi næste dag det lille trip 
til Grenå. Mens vi lå i denne store og gode 
havn, fik vi uventet besøg af endnu et tid
ligere medlem af SSF, nemlig Orla Rasmus

sen, der havde et dejligt sommerhus ved kan
ten af en hedestrækning, og her tilbragte vi 
aftenen i godt selskab og fik lejlighed til at 
se det rige dyreliv, der på denne tid af døg
net udfoldede sig i den uberørte natur lige 
uden for huset. 

Vi skulle dog videre og forlod Grenå med 
Endelave som mål. Undervejs blev vi vistnok 
udsat for alle de luner, vejret kan have, fra 
frisk vind og solskin til havblik og overskyet 
for til slut at stryge op mod Endelave havn 
og gennem det snævre indløb med søen i 
et piskende skum. 

Her lå vi en dag over, for det bør man 
gøre engang imellem for ikke helt at glemme, 
man har »ferie«, og så fortsatte vi ned langs 
Jylland til Fredericia, som jeg aldrig tidligere 
havde besøgt med egen båd. 
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Fredericia, byen hvor — som det tidligere 
hed — alle skifter, er en ejendommelig by. 
Man kan se, at den fra begyndelsen er byg
get efter en forud fastlagt byplan i form af 
en rist med alle gader vinkelrette på hinan
den. Sådan indrettet er det let at beskyde en 
indtrængende fjende, og Fredericia er da og
så oprindelig anlagt som en fæstningsby, 
hvorom ligeledes de store voldanlæg, der 
omgiver byen, vidner. 

Fra denne by stod vi videre sydpå gennem 
Lillebælt til Fåborg og fik undervejs gennem 
dette smukke farvand en tordenbyge af den 
slags, der spyr en masse vand fra sig, og 
regnen faldt da også i det stille vejr som 
lodrette stråler, der næsten skjulte Horne næs 
for vort blik. Men det klarede op, før vi 
passerede Bjørnø på vor vej ind i Fåborg 
havn. 

Der er nok at se på for en turist i den 
gode by Fåborg. Der er først og fremmest 
de gamle, velholdte bindingsværksbygninger 

i byens vestlige ende, der er Poul Kinafarers 
gård, og der er gamle, maleriske bygninger 
spredt overalt i byen, og vi kunne kun be
klage, at tiden ikke tillod os et længere op
hold, men det er jo også godt at have noget 
til gode til en bedre lejlighed. 

Turen gennem Svendborgsund var lidt af 
en skuffelse. Med skyerne hængende lavt og 
truende, og med udseende som landlige dy
ner viser dette vidunderlige farvand sig ikke 
fra sin bedste side, og medens himlen af og 
til græd over os, stod vi ud gennem Lunke
bugten og svingede nordpå efter Lundeborg, 
hvortil vi ankom med ca. 3 timers forsinkelse. 

Sagen var, at vi måtte ankre op lidt nord 
for Elsehoved fyr for at udskifte en sprængt 
rorwirer, men heldigvis var søen nogenlunde 
rolig, mens arbejdet stod på. 

Lundeborg skal efter sigende være en rig
tig køn lille fiskerby, men jeg tør ikke inde
stå for det; thi det kneb med at få øje på 
skønheden, da regnen under hele vort op
hold styrtede ned, og ret meget ser man jo 
ikke, når man forsøger at stå i læ under 
dryppende træer. 

Da det næste dag stadig silede med regn, 
bestemte vi os for at drage videre i håb om 
at finde tørvejr, hvor vi kom hen. Altså af
gang, over gennem Smørstakløbet, nord om 
Langeland, videre sydøstover i opklarende 
vejr, gennem Ståldybet og endelig ind i Dy-
vig havn på Fejø. 

Næste dag videre i bygevejr gennem Stor
strømmen og Sodsegab til Lindebro på Bogø. 
Her traf vi et par Sundby-sejlere, og fruen 
i den ene båd fortalte os, at de havde været 
på Nyord og nu var kommet her til Bogø, 
men nu ville hun hjem hurtigst muligt, for 
nu havde hun i 10 dage siddet og hørt reg
nen tromme på en våd pressenning, så nu 
kunne det være nok med'den spøg. 

Ak ja! Sejlsport er ikke altid lutter for
nøjelse. 

Også vi tog til Nyord. Omtrent samtidig 
med os løb en stor finsk motoryacht ind i 
havnen, og det varede ikke længe, før fin
nerne — flinke og rare mennesker — bad 

om lov til at se indretningen af vort fartøj. 
Vi udvekslede erfaringer og >-snakkede ferie
ture«, og den finske skipper undrede sig over, 
at vi ingen køleskab havde, men jeg mente 
ikke, vore distancer for de enkelte stræk ret
færdiggjorde en sådan luksus, hvortil finnen 
udbrød: Oy oy! 137 sømil fra København 
til Ålborg! Så lange trip har vi aldrig fore
taget! 

Den næste — og sidste — station på vor 
ferietur skulle være Lomma, og vi tog fra 
Nyord i pænt, stille vejr, dog med temmelig 
megen dis trods solskinsvejr. I virkeligheden 
var disen så tæt, at vi ikke så et eneste af 
de svenske farvandsmærker, før vi befandt 
os ved Kalkgrundet fyrskib, og disen var da 

også skyld i, at vi blev medvirkende i en 
ret dramatisk hændelse. 

Malmø sås som en åndelig silhuet i disen, 
så passerede vi Oscarsgrund fyrskib og lidt 
senere lodsskibet, og herfra skulle vi sætte 
kurs mod Lomma havn, som vi imidlertid 
ikke kunne se, men en fabrikskorsten på en 
lidt nordligere kurs var synlig, og på denne 
kurs ville vi nærme os kysten, hvorved hav
nen vel snart blev at se. Og således gjorde 
vi, men da Lomma endelig dukkede frem, 
lå vi lidt nordligere — ca. 5 sømil fra hav
nen, og her havde vi held til at bjerge to 
drenge fra en kæntret jolle. 

Den største, en stor, kraftig knægt på 14 
år, havde svømmet rundt det meste af en 
time, holdt oppe af en redningsvest, og han 
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var godt udmattet, men den mindste, en lille, 
spinkel fyr på 13 år, var uden bevidsthed. 

Han flød dels på sin redningsvest, dels på 
en redningskrans og lå på ryggen med åbne, 
stive, glasklare øjne. 

Vi tik dem begge heldigt ombord, og i de 
25 minutter, det tog mig at jage ind til hav
nen med alle motorens hestekræfter i brug, 
sled Emil støt, men uophørligt, med at give 
den lille kunstigt åndedræt og var til sidst 
selv ganske udmattet. Men lægen, der ind
fandt sig, mens vi ventede på ambulancen fra 
Lund, bad Emil endelig blive ved, og be
kræftede Emils udtalelse om at drengen nu 
var begyndt at ånde. 

Endelig overtog ambulancefolkene patien
ten, stak et carbogenapparat i munden på 
ham og forsvandt ad vejen til Lund. 

Godt gjort, Emil! Det var et virkelig smukt 
stykke arbejde, du præsterede! 

Lidt senere vendte lægen tilbage og glæ
dede os ved at fortælle, at drengen klarede 
sig, takket være Emils ihærdige anstrengelser, 
og det var nu pænt og betænksomt af lægen, 
for også vi var naturligvis spændte på re
sultatet. 

Efter et par dages ophold i Lomma vendte 
vi tilbage til vort udgangspunkt: Sundby 
Sejl-Fcrening efter 4 begivenhedsrige uger. 
Tilbage er- så blot at gøre turen op i tørre 
tal, og disse tager sig da sådan ud: 

Total udsejlet distance 737 sømil. 
Total sejltid 104,5 timer. 
Gennemsnitsfart 7,05 knob. 
Total brændselsforbrug 664 liter. 
Forbrug pr. time 6,35 liter. 

Og hermed slutter så beretningen om Lim-
fjordsturen 1958. 

G. Østergaard. 

Sejlerskolen holder møde torsdag den 26. 
dennes kl. 19,30, hvor vores navigationslærer, 
hr. havneassistent Wulff, har lovet at komme 
til stede og indlede med Københavns havne
reglement. 

Derefter diskussion og fælles kaffebord. 
Til slut har vort medlem, hr. Østergaard, 

lovet at vise farvelysbilleder fra sin ferietur 
i Tyskland med motorbåd. 

Med hilsen 
Aksel Petersen. 

'Pia. 

Udgravningen til olieledningen fra benzin
øen til lufthavnen er nu påbegyndt. 

Der vil snarest blive installeret ventilatorer 
i salen. 

Der vil blive opsat gardiner i salen. 

Det nedsatte lovudvalg vil forelægge et 
revideret lovudkast på forårsgeneralforsam-
lingen. 

Der er bestilt et filmlærred til klubhuset. 

Der blev et lille overskud på indsamlingen 
til signalflag. Indsamlingen fortsætter med 
indkøb af et højttaleranlæg for øje. Med
lemmerne anmodes om at yde et bidrag, 
stort eller lille. 

I tilslutning til den rosende omtale af »Skip
pers forskønnelsesarbejde ved nordre bro — 
en ros, jeg med glæde tilslutter mig — som 
stod omtalt i vort september-nummer, vil jeg 
gerne henlede opmærksomheden på det store 
og ugennyttige arbejde, som Emil Hansen 
har udført i sommerens løb. 

Pladsen foran de nyopførte skure på nor
dre plads har han ryddet og planeret, lige
som han har renset ud under halvtaget. Hver 
for sig store arbejder for en enkelt mand og 
begge dele i høj grad tiltrængte. 

Smukke eksempler til efterfølgelse for an
dre, der har lyst og energi, holder af vor 
sejlforening, sætter pris på pæne omgivelser 
og har dagen til rådighed. 

272. 

K L U B H U S E T  
Torsdag den 19. november 

viser vi tone- og helaftensfilmen 

HAVETS HELTE 

med Spencer Tracy og Lionel Barrymore. Af 
denne film må vi tage en beskeden entré af 
75 øre pro persona. 

Torsdag den 26. november 

HYGGEAFTEN 

Torsdag den 3. December 

kl. 20 slutter vi filmsafterne i det gamle år. 
Programmet for denne aften vil blive opslået 
på tavlen i klubhuset. 

• 

1960 
Torsdag den 14. januar 

kl. 20 begynder vi igen med klubaftenerne 
med film. 

Afriggergildet 
Lørdag den 17. Oktober afholdte forenin

gen afriggergilde med gule ærter og pande
kager. 

Der var tegnet ca. 55 personer til spisnin
gen, det var ikke det overvældende antal, 
som festudvalget havde forventet ville møde 
op til sådan en lejlighed som denne, hvor 
man samles om et festligt dækket bord. Efter 
den obligate % time, hvor man venter på 
efternølerne, blev der budt til bords. 

Formanden bød alle velkommen og rettede 
en tak til alle de medlemmer, der havde givet 
Sundby Sejl-Forening en hjælpende hånd i 
den forløbne sejlsæson. 

Vor fortræffelige restauratør havde i mel
lemtiden rettet maden an, så da formanden 
var så hensynsfuld at afkorte talen, varede 
det ikke længe, førend alle var igang med 
at lade ærterne komme på deres rette plads. 

Efter spisningen var der dækket et dejligt 
kaffebord, og da musikken begyndte at 
spille til dans, varede det ikke længe, før
end der blev ryddet til en svingom. 

En god fest i dejlige og hyggelige omgi
velser, som vi nok kunne ønske, at flere ville 
møde op til, når SSF kalder til samling. 

HN 
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Juniorene 

tilbyder 
Vi optager fortøjningsstenen, renser kæden 

og trossen, lægger stenen på plads for et be
skedent beløb, der indgår i juniovfondet. 

Henvendelse hver lørdag eftermiddag og 
søndag formiddag til Preben (Grønært) ved 
juniorskuret. 

American cup 
Ingen anden international sportsbegivenhed 

har nogen sinde opnået en popularitet og 
spænding, der kan måle sig med den århund-
drede gamle kamp om »The America's Cup 
eller The Duld Mug«, som sir Thomas Lip-
ton (tekongen) kaldte det omtalte trofæ. 

Det begyndte med, at den amerikanske 
skonnert »America« i 1851 sejlede over og 
slog 17 af Storbritanniens hurtigste både i 
et race rundt »Isle of Wight«. »The Hun
dred Guineas« Cup, der senere blev en evig 
udfordrer-pokal, »The Americas Cup« — 
åben for alle udenlandske nationer. Statut
terne bød bl. a. på, at den nation, der sidst 
vandt pokalen, skulle afholde sejladsen igen, 
og fartøjer fra andre lande skulle komme 
på egen køl. Dette bevirkede, at fartøjerne, 
der skulle krydse Atlanten, måtte bygges af 
sværere materiale og forsynes med Yawl rig, 
for i Amerika atter at rigges om — et ikke 
ringe handicap. 

England, Skotland, Canada og Irland har 
gang på gang — uden held — forsøgt at fra
vriste amerikanerne den meget å propos bund
løse pokal, og der er ofret millioner på begge 
sider af Atlanten til bygning af udfordrer-
og forsvarsbåde. Alene Sir Thomas Liptons 
fem »Shamrocks« kostede mere end en halv 
million pund sterling. Mange af disse »Old 
Timers« var gode tabere, selv om enkelte nu 
og da blev lidt stødt på manchetterne. Le
genden om Liptons forsøg fra 1899 til 1934 
er et stadigt tilbagevendende tema. 

»The grand old man« fra Belfast voksede 
i popularitet efter hvert nederlag. Alt dette 
er noget, vi ældre sejlere husker. 

Men sluttede det så med Thomas Lipton? 
Nej, så sent som i 1958 kæmpedes der på-

ny. Englænderne gjorde nu deres syttende 
forsøg på at få pokalen over Atlanten. Elleve 
medlemmer af »Royal Yacht Squadron« dan
nede et syndikat, som lod 12-meteren »Scep
tre« bygge, hvorefter de udfordrede amerika
nerne. 

»Sceptre« var resultatet af en lang række 
forsøg med modeller i prøvetanke. 

Amerikanerne havde flere 12-metere at væl
ge imellem, nemlig: »Weatherly«, »Vim«, 
»Eastener« og »Columbia«, som sejlede en 
lang række udtagelsessejladser. Det blev 
»Columbia«, som vandt. Denne ejedes af 
seks medlemmer af New York Yacht Club. 
»Columbia« vandt en ganske overlegen sejr 
over englænderne, og så er man ligevidt. 

Hvis vi her i SSF havde noget at skulle 
have sagt, vil jeg foreslå, at vi lader ameri
kanerne beholde pokalen mod, at de til gen
gæld lader os beholde alle vore gode både. 

Skulle vi endelig lave en kapsejlads af 
format herhjemme, kunne Niels med »Rylen« 
og jeg tage en rask tørn herfra og til Lands
krona. De herrer Bent Hansen eller Petersen 
med »Mågen« ville sikkert med glæde fungere 
som dommerskibe. De plejer jo ikke at være 
bange for ulejligheden, når vore kapsejlere 
er på krigsstien. Og med hensyn til modtagel
sen i Landskrona vil det sikkert blive med 
hornmusik, rød løber etc. Niels er jo som en 
fader for dem derovre, så når han modtager 
sejrens trofæ, vil det sikkert blive på råd
huset med portvin og kransekage af borg
mesteren og byens vise fædre. 

Nå, Niels og jeg kan jo altid dele resterne 
i porten bagefter. Når det regner på præsten, 
drypper det som bekendt på degnen, som 
skrevet står. Og en dag ville vi uden tvivl 
få ud af det. Selvfølgelig er alle foreningens 
fartøjer velkomne til at overvære opgøret. 

Carl Hillers. 

Bladets hoved 
Redaktionen erindrer 
medlemmerne om, at konkurrencen om det 
nye hoved til bladet slutter den 15. novem
ber. 

Såfremt der er nogen, der ikke har ind
sendt endnu, er det sidste frist. 

Nye medlemmer 

A i SuisMy, 

Aktive: 

Revisor Peter Jersild, 
Stoltenbergsgade 1, V, 
kragejolle »Til«. 

Oversergent Knud Nielsen, 
Skottegården 39, Kastrup, 
Kragejolle »Mary Ann«. 

Chauffør Helmar Huusom, 
Lodivej 5, S, 
Motorbåd »Tut«. 

Staldmester Chr. Jensen, 
Østerdalsgade 11,S, 
Motorbåd »Okay«. 

Typograf Finn Schøndorff Hansen, 
Vejlandsallé 33, S, 
Motorbåd »Mågen«. 

Jan Nielsen, 
Tønnesvej 34, S, 
jolle »Inge Merete II«. 

Civilingeniør Søe-Jensen, 
Lillegrund 4, S, 
blå speedbåd. 

Overbetjent Carl Damm, 
Ravnsborggade 18, N, 
motorbåd »Gitte«. 

Skomagermester Helge Michaelsen, 
Torvegade 24, K, 
motorbåd »Trio«. 

Slagter Jørgen Holm, 
Præstefælledvej 88, Kastrup, 
motorbåd »Karin«. 

Maskinarbejder Leif Efren, 
Schweizerdalsvej 25, Vanløse, 
kutter »Pelikan«. 

Henning Hansen, 
Tinggården 15, S, 
uden båd. 

Juniorer: 

John Thomsen, 
Kastrupvej 2 A, S. 

Passive: 

Installatør Svend G. Nielsen, 
Florensvej 4, S, 

Installatør Orla Nielsen, 
Sorentovej 8, S. 

• 

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems 
ansøgning om optagelse aftrykkes i først 
udkomne nummer at S.S.F. Protest skal 
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage 
efter offentliggørelsen. 
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Fra 
generalforsamlingen 

Onsdag den 21. oktober afholdt foreningen 
sin ordinære halvårige generalforsamling. Der 
var mødt ca. 140 stemmeberettigede medlem
mer, da formanden bød forsamlingen vel
kommen og bad om forslag til en dirigent. 
Akilles Jensen foresloges og valgtes til diri
gent. Denne fastslog, at generalforsamlingen 
var lovlig indvarslet, hvorefter sekretæren op
læste protokollen. Herefter fik formanden or
det for at aflægge beretning. 

Han omtalte sejlsæsonens fine vejr og be
rettede kort om de i sommerens løb udførte 
arbejder på plads og i havn, herunder plane
ring af den gamle jolleplads, opførelse af et 
nyt skur til bomme, færdiggørelse af syd
terrassen, reparation af den store pram og en 
nødtørftig reparation af broerne. Sejlrenden 
er blevet oprenset. 

Alle arbejder har været præget af vor 
stramme økonomi, og kun det allernødven
digste er blevet udført. 

Af udgifter, der trænger sig på, kan næv
nes: opsætning af flere cykelstativer og skel 
mellem plads og klubhus, beplantning ved 
klubhuset, stativer til den nye jolleplads og 
sidst men ikke mindst en generaloprensning 
af både rende og hele havnen. Til bedring 
af foreningens økonomi foreligger derfor i 
aften et forslag om forhøjelse af pladslejen. 

Tanggaard omtalte klubhusets nye ur, ud
ført af klokkemageren og Robert Frisch, og 
gav udtryk for foreningens tak til disse og 
andre medlemmer, som har betænkt SSF med 
gaver og tjenester. Man påtænkte installation 
af ventilationsanlæg i salen og opsætning af 
gardiner i alle salens vinduer. 

Sejlerskolen har været godt besøgt i som
mer, og vinterens undervisning i tovværks-
arbejder og navigation er påbegyndt med nye 
lærerkræfter. Rigger Hansen er endnu ikke 
fuldt restitueret efter sin sygdom. Til prøven 
på sejlerskolen havde vi 6 deltagere, der alle 
bestod: Bent Kolbye, Edvin Hansen, Freyr 
Olsen, Clive Larsen, Fritz Holmberg og Erik 
Olsen. 

Formanden omtalte derpå arbejdet med 
juniorerne, som havde hjulpet foreningen med 
at planere og rydde bådepladsen og selv ind
samlet 100 kroner til hjælp til køb af sejl. 

Tanggaard beklagede, at der 2 gange i som
mer var knækket en mast i juniorbådene og 
efterlyste en større ansvarsbevidsthed og hen
synsfuldhed overfor foreningens grej fra ju
niorernes side. Til juniorafdelingens fører
prøve bestod 6 elever: Jens Jensen, Torben 
Dam Jensen, Jørgen og Erik Lindemann, Kaj 
Erik Rasmussen og Frank Olsen. 

Formanden omtalte derefter sommerens 

kapsejladser, der har været jævnt besøgt. 
Motorbådsløbene var blevet aflyst på grund 
af manglende tilslutning, hvorimod tilslutnin
gen til motorbådssejladsen med de svagføre 
havde været stor, og deltagerne havde været 
meget glade og taknemlige. 

Tanggaard gav derefter en oversigt over de 
kommende klubaftener og andre arrangemen
ter, der alle vil blive bekendtgjort i bladet, 
og oplyste, at man i år havde 7 medlemmer 
med 25 års jubilæum: 

Svend Hansen, Argo, Svend Frederiksen, 
O. Andersen, Erik Boye Andersen, Carl Niel
sen, jordomsejler, Andre Schmidt og Bern
hard Petersen. 

Formanden omtalte en fogedforretning, 
hvor politiet havde sendt foreningen en reg
ning for fjernelse af et fartøj, som var ud
sat af kongens foged. Foreningens sagfører 
arbejder nu med sagen. Omtalte sluttelig en 
tyverisag på pladsen, hvilket havde medført 
en eksklusion. 

Efter en livlig debat godkendtes protokol 
og beretning. 

Bestyrelsens forslag om tilføjelse til lovens 
paragraf 8: »I alle øvrige forhold underskri
ver formanden for foreningen.« vedtoges der
på efter en kort debat ved skriftlig afstem
ning. 

Carlsens forslag til ændring af lovenes 
paragraf 7 forkastedes efter en kort drøftelse. 

Bestyrelsens forslag om tilføjelse til or
densreglementets paragraf 7 forkastedes efter 
en kort debat ved håndsoprækning. 

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af plads
lejen afstedkom en længere debat, og der 
blev stillet ændringsforslag af både Lorent
zen, Walther Hansen og Emil Petersen. Den 
overvejende del af talerne ønskede forhøj
elserne lagt over på kontingentet og ikke på 
pladslejen. 

Bestyrelsens forslag forkastedes ved skrift
lig afstemning med 61 nej, 58 ja, 3 blanke 
og 1 ugyldig. Walthers ændringsforslag: 
»Kontingentet forhøjes med 1 krone måned
lig på alle medlemskontingenter og samtidig 
forhøjes pladslejen med 20 procent« vedtoges 
derpå med stemmetallene: 76 ja, 33 nej og 
1 blank. 

Under punkt 5 forelå valg af formand, kap
sejladschef, juniorleder, 1 repræsentant og 1 
suppleant til bestyrelsen. Alle genvalgtes. Un
der punkt 6: Eventuelt, drøftedes placeringen 
af indsejlingsbøjerne, brohovedernes affen-
dring, mastekranens placering, benzinman
dens arbejdsforhold og aflønning, plan over 
fartøjernees plads i havnen med angivelse 
af ejernes navne, udlejning af klubhusets lo
kaler, eventuel opstilling af et billard samt 
fjernelse af en rød hjørnelampe i klubhuset. 
Det røde lys var blevet forvekslet med ind-
sejlingsfyrene. 

Efter at formanden havde haft ordet for 
afsluttende bemærkninger udbragte dirigenten 
et leve for Sundby Sejl-Forening. Sekretær. 

Hul i hovedet 
Ved nøgtern betragtning over oktober

generalforsamlingen får man uvilkårligt det 
indtryk, at forslag stillet af bestyrelsen næ
sten altid bliver modtaget af nogle medlem-
ner som bestyrelsens angreb på medlemmer
ne, eller i det mindste opfattet som at være 
til bestyrelsens egen fordel. 

Det er hul i hovedet at anlægge sådant 
skøn. 

Er der nogen, der tror, at bestyrelsen igen
nem lang tid udarbejder og forbereder et for
slag til vedtagelse i forsamlingen for besty
relsens egen fornøjelse, så tager I fejl. 

Bestyrelsen, der til daglig mærker, hvor 
skoen trykker, kan naturligvis meget bedre 
igennem lang tids orientering, føle, hvad der 
er til foreningens bedre trivsel, selv om deres 
forslag uomtvisteligt ikke kan være til alle 
medlemmers fordel, men i hovedsagen til for
eningens fordel. 

Vi er jo alle med til at danne foreningen. 

Som nu bestyrelsens forslag om forhøjelse 
af pladslejen fra 1. april 1960 med 50%, el
ler rettere fra kr. 3,- til kr. 4,50 pr. m2. 

Det forslag, syntes jeg, var udmærket ud
arbejdet og motiveret, et vel gennemtænkt 
forslag, som burde have nydt fremme i uæn
dret form. 

Tilmed havde kasserer Sparre udarbejdet 
et meget sagligt overslag over forventede ind
tægter og udgifter, et budget eller oversigt, 
som af nogle medlemmer blev opfattet som 
et regnskab. Disse medlemmer må jo ikke 
kunne læse indenad, når de kan stå på taler
stolen og sige, at der mangler de og de poster 
i »regnskabet«, nemlig nogle poster, som for
manden var kommet ind på i sin beretning. 

Mine herrer! Der er pokker til forskel på 
et budgetforslag og et regnskab. 

Uagtet bestyrelsens forslag om forhøjelsen 
var så godt motiveret, sagligt dokumenteret 
med tørre tal, blev der straks stillet ændrings-
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forslag fra enkelte medlemmers side. Disse 
enkelte medlemmer må tro noget stort om 
deres egne evner, når de mener, at de i løbet 
af 2—3 minutter kan udarbejde et antageligt 
ændringsforslag med så store virkninger på 
medlemmernes pengepung, og med så store 
afvigelser fra det oprindelige forslag, som 
bestyrelsen igennem mange møder har kule
gravet og beregnet for at finde en retfærdig 
fordeling af byrderne. 

Bestyrelsens forslag var nemlig retfærdigt, 
medens det vedtagne ændringsforslag var pi-
vende uretfærdigt. 

Det er ikke til at le ad, når et medlem 
stiller ændringsforslag til bestyrelsens forslag 
om forhøjelsen. 

Hør engang bare to af de stillede ændrings
forslag: 

»Generalforsamlingen vedtager, at besty
relsen skal have 9000 kroner« — alier et an
det ændringsforslag »afgiften for skure fast
sættes til kr. 5,- for enkelte skure og kr. 40,-
for dobbelte skure om året«. 

Hvad er det for noget tankeløst pjat at 
stille som ændringsforslag. Der er hverken 
hoved eller hale på sådanne forslag, og de 
har ingen realitet til det af bestyrelsen fore
lagte forslag. 

Det er ikke for at gøre grin med disse for
slagstillere, at jeg trækker disse frem, men 
for at poientere både overfor dem og alle 
medlemmer, at det ikke er forbudt at tage 
hjernen med ind til mødet, man behøver 
ikke at efterlade hovedet i garderoben sam
tidig med at hænge kasketten fra sig. 

Imod sædvane stemte forsamlingen om be
styrelsens forslag først. Det blev stemt ned 
med 61 stemmer mod 58, 3 blanke og 1 ugyl
dig. 

Efter det resultat var det spændende at se 
det tilbageblevne ændringsforslags skæbne. 
Det kunne jo forekomme, at det også blev 
forkastet, og hvad ville der så være sket? 
Bestyrelsens fratræden, selvfølgelig. 

Det blev nu vedtaget med 76 mod 36, 3 
blanke. 

Dette ændringsforslag lød i hovedtrækkene 
således: 

»Pladslejen forhøjes med 20 % årlig, og 
kontingentet forhøjes med kr. 1,- pr. md. for 
alle medlemmer.« 

Det blev fra forslagsstillerens side og fra 
andre medlemmers side sagt og flere gange 
gentaget, at vi skal løfte i flok. Hvilken flo
skel. 

Med at løfte i flok forstår jeg, at byrderne 
fordeles ligeligt på parterne. Men det blev 
så tvært imod. 

For det første er det rivende uretfærdigt 
mod de små både, for det andet er det lige 
så uretfærdigt mod de medlemmer, der ikke 
har båd. Det være sig både passive og aktive 
ikke-bådeejere. For pladslejen er ikke for
højet siden 1948, medens kontingentet er for
højet to gange siden. 

I følge oplysninger på mødet er der ca. 

330 aktive bådeejere og ca. 150 aktive ikke-
bådeejere samt et uangivet antal passive med
lemmer. 

Disse aktive ikke-bådeejere og disse pas
sive medlemmer er interessenter i foreningen. 
De er fortrinsvis kun medlemmer for at støtte 
foreningens økonomi, og så giver man dem 
et sådant æselspark som tak for deres inter
esse. Kan vi være det bekendt. 

Disse medlemmer har hidtil — mange med 
glæde — betalt aktivt kontingent med kr. 60,-
om året for at tage aktiv del i foreningens 
anliggender uden at bebyrde budgettet med 
kajanlæg, uddybning af havn og rende, maste
kran, masteskure, spil, vogne og skinner, elek
trisk strøm til redskaber og lys på pladsen. 

Det er jo notorisk, at disse medlemmer er 
og har været en god indtægtskilde for for
eningen. 

Der er måske nogen, der vil sige, at det 
vedtagne forslag giver flere penge i kassen 
end bestyrelsens forslag ville have givet. 

Det kan være en rigtig betragtning set på 
nuværende tidspunkt, men der er ingen, der 
kan forudsige, hvor mange passive og aktive 
ikke-bådeejere der vil melde sig ud efter den 
uretfærdighed, der er begået imod dem. 

Ikke fordi jeg skal spå noget, men en teo
retisk afgang af 100 medlemmer vil betyde 
en indtægtsnedgang på mellem 2000 kr. i bed
ste fald eller indtil 6000 kr. i værste fald. 

Såfremt en masseafgang bliver aktuel, hvad 
har foreningen så haft ud af det vedtagne 
ændringsforslag. Efter foreløbig jugement skal 
ændringsforslaget give ca. 12.000 kr. i mer
indtægt forudsat medlemstallet bliver uæn
dret. Men hvis — og det er det »hvis«, der 
ikke er nøje gennemtænkt af forslagsstilleren 
eller de debattører, der gik ind for forslaget. 

Hvis det »hvis« bliver aktuelt, må besty
relsen så komme igen med forslag til for
højelse af pladslejen, og det bliver ikke en 
uvæsentlig forhøjelse, for så er der blevet så 
meget færre til at betale, og så mangler der 
et klækkeligt beløb i kontingentindkomsten 
til dækning af klubhusets drift. 

Som det måske ikke er alle medlemmer 
klart, så dækker kontingenterne delvis admi
nistration og andre delelige poster, men i 
særdeleshed klubhusets drift, medens plads
lejen også dækker delvis administration og 
delelige poster og i særdeleshed havn og 
plads. 

Må jeg nævne nogle eksempler på uret
færdighederne. 

Et medlem med en lille båd til omkring 
kr. 40,- i årlig pladsleje. Han har kone og 
to halvvoksne børn. De er glade for at kom
me i foreningen og tage del i faders hobby, 
og for at støtte foreningen er kone og bør
nene passive medlemmer. 

Efter det vedtagne forslag skal denne fa
milie nu af med 4 X 12 kr. i kontingentfor
højelse samt pladslejeforhøjelse på 20 % af 
de kr. 40,-. Det bliver en merudgift for denne 
familie på kr. 56,- årlig. Men bestyrelsens for

slag havde de kunnet nøjees med en merud
gift på kr. 20,- årlig. 

Det er så spørgsmålet, om ikke moder og 
børn melder sig ud, når de uden udgift alli
gevel kan komme i havn og klubhus. 

En piratjolle til årlig pladsleje forhen kr. 
25,-, skal nu betale kr. 17,- mere om året, 
nemlig kr. 5,- i pladsleje og kr. 12,- i kon
tingent. 

En middelbåd til kr. 58,- årlig i pladsleje 
forhen, skal nu betale kr. 24,- mere, nemlig 
20 % af gamle pladslejje samt kr. 12,- i kon
tingent. 

En stor båd til omkring kr. 80,- i årlig 
pladsleje skal af med kr. 28,- i merudgift, 
nemlig 20 % af de 80,- kr. samt 12,- kr. i 
kontingent, medens den efter bestyrelsens 
forslag skulle have været af med 40,- kr. i 
merudgift. 

Er der nogen, der med særlig vægt vil på
stå, at det vedtagne ændringsforslag er demo
kratisk eller retfærdigt. 

Det kan ikke være retfærdigt, at en pirat
jolle skal betale kr. 17,- mere om året, når 
en stor motorbåd eller sejlbåd kun skal af 
med kr. 28,-. 

Hvis vi havde ene piratjoller og småbåde, 
havde vi ikke udgifter til uddybninger og 
det svære materiel på pladsen. 

Når læserne nu ser de tørre tal stillet op, 
kan man så forstå, at nogen vil stå op og 
tale om at løfte i flok, og tale om en retfær
dig fordeling af byrderne, og tale om, at vi 
skal tage hånd om de unge. For vi må jo 
ikke se bort fra alle vore juniorer og yngre 
bådeejere, som kun har en beskeden indtægt 
og et beskedent »skiv«. Og hvor skal den 
nye tilgang komme fra, når det alene koster 
kr. 82,- i kontingent om året at være aktivt 
medlem. 

Det er et alvorligt åg, generalforsamlingen 
har lagt på de unges skuldre. 

Det lyder så morsomt og besnærende på 
en generalforsamling, når enkelte talere — 
mere eller mindre nøgterne og med brug af 
saftige eder — står op og argumenterer for 
noget, de ikke har gennemtænkt eller bereg
net, men kun taler for deres egen pengepung 
ud fra en beregning af, hvor mange bajere 
det vil koste dem årligt. 

Det maner til alvorlig eftertanke for de 
sundt tænkende medlemmer, at man ikke 
uden videre giver sin stemme til et forslag, 
der er fremsat af et brushoved, som bare stil
ler forslaget for at gøre sig bemærket — og 
som regel uheldigt bemærket. 

Det siger sig selv, at det vedtagne ændrings
forslag, som var så vidtgående og forskelligt 
fra bestyrelsens forslag, ikke af forslagsstille
ren var nøje beregnet og i særdeleshed ikke 
nøje gennemtænkt. 

Lad os løfte i flok på den rigtige måde, 
den retfærdige måde, og ikke som vedtaget 
læsse hovedparten af byrderne på de små. 

Memento. Tag hovedet med ind til mødet 
næste gang og tænkt dig om. Henri Madsen. 
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Fællesturen 
til 

„Slusen" 
søndag 

den 
25. oktober 

Ja, således lød den maskinskrevne lap pa
pir, der lå i »skivet«, eller som vi havde fået 
stukket i hånden på broen. 

Det var ingen tilfældighed, for vi var nogle 
stykker på søndre bro, der havde talt to 
skridt frem og et tilbage, om vi ikke, når vore 
master var lagt i vat og masteskur i afrigget 
stand og med mærkeseddel, skulle finkæmme 
København ved hjælp af vore hjælpemotorer. 
Og at papirlappen ikke var underskrevet, var 
i og for sig heller ikke særlig opsigtvækkende, 
for ingen var egentlig forpligtet, det »ku« 
ligeså godt være den ene som den anden. 
Et par dage før havde skipper Carlsen (Dan) 
føjtet et svip om i »Slusen« på sin jernhest 
og hvisket dem i øret, at vi ca. 20—25 SSFer 
havde i sinde at storme »Slusen«. 

Søndagen kom. Kl. 8. I gråvejr satte jeg 
flaget, hensatte lidt blomster og vissengule 
grene omkring såret, hvor masten nylig havde 
knejset og med resterne af min SSF-stander 
i midten lidet anende, at mit farvel og tak 
til sommer og sol skulle resultere i, at godt
folk formodede, at der måtte være sølv
bryllup ombord. 

Kl. 8,30. Motoren opvarmes, og tilstrømnin
gen til skibene begynder for alvor. 

Kl. 9,10. Jølikis skipper med frue ankom, 
netop som vi skulle til at samle ind til et 
specielt kraftigt-virkende vækkeur til dem. 
(Indsamlingen blev annulleret). 

Polle-øresund proklamerede, at han før 
afgangen absolut ville sikre os en plads på 
sin film for det tilfælde, at der skulle være 
afhoppere undervejs, så klokken blev henad 
10, inden vi larmende gik fra broen. 

Sæ-fø-li var Hillers nede i havnen og 
snuse og nåede, inden fortøjningen gik, med 
et glimt i øjet at bede mig om en beretning 
om turen til bladet. Hvem kan stå for det 
glimt? Hermed er mit forsøg! 

Kl. 9,00 afgang fra SSF. Vi sejler i konvoj 

gennem havnen til slusen. Her spiser vi vor 

medbragte frokost. Drikkevarer, kaffe m.m. 

kan købes i klubhuset. 

Konvojens hjemkomst til SSF kl. ca. 16,00. 

Følgende både starter: Dan, Pan, Rylen, 

Polly og Mågen. 

Yderligere deltagelse kan ske uden anmel

delse. 

Vel mødt og god tur. 

»Mågen« kom ikke med ud af renden, så 
vi andre cirklede rundt og rundt herude i 
spændt venten. 

»Mågen« er en vaskeægte motorbåd, der 
om sommeren ligger gemt mellem sejlbådenes 
master, men nu, hvor træernes blade og bå
denes master falder, træder den helt fin frem 
i omgivelserne og skulle selvfølgelig ikke lig
ge der og få komplekser. 

»Pan« fløjtede ind for at se efter, om en 
grumme strandjæger skulle have vingeskudt 
den. Snart efter kom begge damerne til syne 
i havnehullet indhyllet i et tæt brudeslør, 
som af vinden blev båret østover. 

Kristens »Dan« lægger sig i spidsen og vi
ser os andre vej. Så det specialkort for ruten, 
tolder-Otto (min gast) højtidelig overrakte 
mig, med håb om at han og hans frue trygt 
kunne tiltræde togtet, faktisk var en ganske 
overflødig spydighed. 

— Næh, jeg følte mig ikke truffet, »Ry
len«, den gamle tøs, har altid fundet både 
frem og tilbage, selv om det til tider har taget 
nogen tid. 

Turen i vor smukke havn er begyndt. 
Om bagbord B &. W med sine skibe på 

alle mulige stadier, fint malede og i mørke 
og lyse rustne nuancer. Om styrbord Lange
linie med sin statelige isbjørn, lystbådehav
nen og den nye pavillon med den evigunge 
havfrue imellem sig og bagved et farveorgie 
af træernes vissengyldne løv, der trods den 
askegrå kimmel sender sit fakkelskær til ære 
for alle tiders sommer og varslende efterårets 
entré. 

Vi glider forbi den gammelkendte Konge
trappe, toldbodens fremskudte post, og over
for har vi Holmen med fregatten Jylland og 
kongeskibet i sin favn. Efter at have passeret 
De forenedes solide flåde, drejer vi bagbord 
over til Trangraven gennem Christianshavns 
skønne kanal. Ved den første bro er »Mågen« 

årsag til et opgør mellem to fiskere, der i de
res både diskuterede, om »Mågen« kan kom
me under. Den ene råber: »Om du vil have 
tag og lanterner med, så vend«. 

»Mågens« skipper er en modtagelig slagter 
for gode råd, hvorfor han vendte om og ind
hentede os andre ved Langebro. 

Allerede i kanalen begyndte det at dryppe 
oppe fra det grå, men nu var det regn af den 
slags, der sætter sine våde spor. Så bliktudens 
og tolderens ellers så kække piger fortrak til 
kahytten, og vi tre havde hele cockpitet for 
os selv. 

Efter at have passeret det yderste Islands 
Brygge med sine mange små maleriske huse 
og bådebroer var vi snart efter ved Sydhav
nens sluse, hvor vi lagde os ved plankevær
ket for at afvente sluseportens åbning. I ven
tetiden holdt regnen op, og i stedet sås en 
anstrengt solstråle. Vi blev indstalleret i slu
sen, og da vi var sunket til den vandstand, 
der befandt sig syd for den anden sluseport, 
og vi havde betalt sluseafgift, 12 kr., åbnedes 
porten. Det gik hurtigt ud i friheden under 
Sjællandsbroen for snart efter at blive mod
taget ved »Slusen«s bro af vore hjælpsomme 
værter. 

Hurtigt gik det nu med at få halet mad
kurven frem, så vi kunne få os bænket inden 
næste regnbyge. 

I »Slusen«s smukke, rene klubhus (det 
fortaltes mig, at medlemmerne selv har byg
get det) var et langt bord pænt dækket til 
os. Efter at vi fra den brede disk til køkke
net havde forsynet os med øl m.m., trådte 
»Slusen«s formand frem og bød os varmt, 
hjertelig velkommen. Vor smasken og sna
sken blev akkompagneret af klassisk musik 
fra klaveret med en mandlig »sluser« ved 
tangenterne. Fint klaret! Senere afløste en 
kvindelig »sluser« ved klaveret med et mere 
lødigt program. Hun var en rigtig hygge
spreder, hvorom nogle børn samlede sig og 
sang »teksten til musikken«. En ældre knag 
fremsagde lidt »sømandspoesi«. Og så var 
maden gledet ned i beholderen, og kaffen 
fandt frem til bordet. 

Pludselig var der et lille orkester, den 
kvindelige »sluser« ved klaveret og en mand
lig med en harmonika — en af de store —, 
og så gik dansen til vi kl. 15 sluttede med, 
at Carlsen takkede for gæstfriheden og un
derholdningen. 

Imens havde vejret vekslet med regn og 
sol, men nu syntes det, som om det skulle 
blive mest sol. 

Snart efter at vi havde vinket farvel, be
fandt vi os atter i slusen, indtil vi denne 
gang var hævet op i rette plan. Atter gled 
sluseporten op, så vi kunne fortsætte turen 
hjemover. Først skulle vi et smut omkring 
Teglholmen og under — vist den laveste 
bro i havnen —, og det var tydeligt, der 
var højvande. Forsigtigt nærmede jeg mig 
broen med to mand på fordækket til at trykke 
forskibet ned. Da det konstateredes, at stæv-
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nen var fri, smed dæksmandskabet sig flat 
ned på tværs af forskibet. Ja minsanten, der 
var også plads til en tynd cigaret mellem bro 
og mastekiste, og efter at den øverste af mine 
to redningskranse havde fået et puf af bro
konstruktionen, gik det, til vi nåede ind un
der til hækflaget, der livlig hoppede fra bære
bjælke til bærebjælke. Puh ha, det var en lang 
og trang vej. 

Efter at flagbeslaget var banket på plads, 
fortsatte vi under Langebro til Frederik 
Holms kanal, her lå et par motorbåde og 
ventede på, at vandet skulle synke, så de 
kunne komme under broen. De første broer 
var vi lige ved at kunne sidde oprejst under, 
men som vi nærmede os Højbro — hov, der 
sprang en afhopper i land fra »Dan«. Klog 
af skade tog jeg hækflaget af. Havde maste
kisten været et penselstrøg højere, havde vi 
siddet der, men nu nøjedes broen med at 
stjæle det øverste lag maling. Fra den smalle 
kanal og de trykkende broer, var det helt 
befriende atter at være ude, hvor man kunne 
strække kroppen. 

Hurtigt gik det nu hjemover. 
Hov, hvad nu? Polly styrer over mod 

bommen, og vi ser skyggen af endnu en af
hopper, der redder sig i land. 

Snart efter sejler vi tæt forbi de store ud
fyldnings- og udgravningsarbejder, der skal 
blive B &. Ws nye super-tørdok ud mod 
Øresund. 

Solen er forlængst gået bag det grå sky
dække, der nu hurtigt bliver mørkere, og kl. 
ca. 17,30 er vi atter i SSF. »Rylen« klarede 
turen uden afhoppere, men havde for sidste 
gang i år lagt sig det åbne vand agter og 
stikker snuden mod broen ventende på næn
somme hænder, der en dag vil sætte hende 
på det tørre. 

Hver for sig — »Rylen« og jeg — vil vi 
dykke ned i sommerens minder og hver på 
sin facon dvæle deri i de lange vinteraftener. 
Men jeg tror at kunne sige på »Dan«, »Pan«, 
»Polly« og »Mågen«s vegne, at det var en 
værdig afslutning på sæsonen og i samdræg
tighed med besætning og skippere sige »Slu-
sen«s medlemmer tak for gæstfrihed og un
derholdning. Hjertelig tak! 

NON 

På ferieturen var vi blandt andet i Rå, den 
lille fredsfyldte havn lidt syd for Hålsing-
borg, og mens vi lå der og ubekymret nød 
ferien, kom en motorbåd fra »Slusen« op på 
siden af os. »Er denne plads optaget?« — 
»Næ, jeg tror, de er på ferie, så du kan vist 
godt blive der.« Og som det næsten altid går 
efter det første godaw, kom vi, som dagen 
gik, rigtig i snak. Om aftenen ved kaffetåren 
kom samtalen ind på emnet: »Kammeratskab 
mellem sejlsportsfolk«. Og manden sagde: 
»Jeg kan se på den stander, at du er fra 
Sundby Sejl-Forening, og jeg kan fortælle 
dig, at jeg har truffet een af de rigtige sejl-
sportskammerater fra din klub, og jeg har 
ladet mig fortælle, at kammeratskabet trives 
godt mellem jer, og ham, jeg nu vil fortælle 
om, er et eksempel til efterfølgelse. Det var 
en aften i Kyrkbacken sidste sommer. Ja, du 
ved, hvor kønt og dejligt der er i godt vejr, 
men denne aften regnede det, og vinden stod 
i det sydvestlige hjørne. Ud på natten kulede 
det op, søen stod lige ind i havnen, og reg
nen strømmede ned. Vi hoppede og dansede 
i fortøjningerne, og til sidst ville ankrene 

I 
af Gubbefar 

»Skærgården« — for mig har der altid væ
ret noget poetisk over navnet Skærgården, 
eller noget fremmedartet og uopnåeligt. Frem
medartet, det er den, men uopnåelig det var 
den altså ikke. 

Efter vor dejlige Limfjordstur var skipper 

ikke holde, vi måtte ud af vore lune køjer. 
Men på det tidspunkt dukkede jeres mand 
op, han roede rundt i en lille jolle kun iført 
nattøj. Han blev kaldt lille Jørgen eller 
gummi Jørgen, og han plaskede rundt i 
øsende regn fra båd til båd uden hensyn til 
størrelse eller klub, og råbene lød: »Kom 
nu lille Jørgen, jeg bliver smadret!« Og Jør
gen var der, han masede på i flere timer og 
fik efterhånden dem alle på plads. Det var 
fint klaret! Men da han skulle fra robåden 
over i sit eget skib, gik han udenbords. Men 
op kom han og gik til køjs. Da han var ud
hvilet og stadig med sit gode humør i behold 
igen viste sig på havnen, blev der råbt et 
fortjent hurra for ham.« 

Det er dejligt, når man fra fremmede sej
lere hører en klubkammerat omtalt på denne 
måde, og det, lille Jørgen gjorde, er et eks
empel på den kammeratskabsånd, som vi 
må håbe, må vokse sig stærkt mellem sejlere 
— uden hensyn til skib eller klub. 

Medlem 245, 
Aage Andersen. 

og jeg enige om, at den måtte gøres om en 
anden gang, men grundet helbred og andre 
omstændigheder, man ikke er herrer overv 

kom der ingen ferietur i stand før sommeren 
1959. 

Og det var egentlig Fiskers dejlige film fra 
Skærgården, som vi en vinteraften så nede i 
klubhuset, der gav os den endelige beslut
ning, at målet for turen skulle være Skær
gården. Ja, jeg skriver os, men sandheden er 

EN 
FERIE 

TUR 
SKÆRGAARDEN 
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vel nok, at den gav vore damer mod til at 
tage med, for nu havde filmen overbevist dem 
om, at turen kunne gøres med et lystfartøj. 

Og så kom den bedste tid med plan
lægning og forberedelser. »Ino« skulle have 

nyt tovværk i riggen, agterstævnen blev for
nyet, søkort skulle fremskaffes, proviantliste 
blev diskuteret, og alle de øvrige små og 
store problemer, der vender tilbage år efter 
år før sommerferien, alt skulle klares således, 
at vi ved afsejlingen kunne sige til os selv: 
Det var det, alt er i orden, og nu holder vi 
ferie og blæser hele verden et stykke, for det 
er ferie, og vi vil holde fri. 

Og dagen kom, lørdag den 27-6-1959. 
»Ino« lå lastet med proviant til hele be

sætningen, nok til det meste af ferien og med 
fyldte tanke, og med alle de dunke, der kun
ne stuves under dørken, og hvor der ellers var 
plads, fyldt med Traktolin. Konservesdåser 
fyldte op i kabyssen, en kartoffelsæk lå i 
forpeak'en. Alt var nøje gennemtænkt for at 
spare så meget som muligt af den dyre sven
ske valuta. »Ino« lå dybt på vandet, da vi 
afsejlede. Ordren: Kast los forude, kom kl. 
16, og vi gled ud fra vor plads, men vi var 
dårlig kommet klar af kajen, så måtte vi ind 
igen, for kokken havde ikke fået sagt ordent
lig farvel til sin store pige. Skipper knurrede 
lidt, men der var ikke noget at gøre, der 
skulle tages ordentlig afsked, så vi kunne 
komme standsmæssigt afsted. Og så slap vi 
fortøjningerne for alvor, og turen var be
gyndt. 

Sejlene kom op uden for havnen, og vi 
lagde os på kurs til vor første etape. Vind ssø 
ca. 4 sek/m, barometer 766. Dejligt vejr at 
starte i, og vi gled langsomt afsted, men vi 
gjorde da fart. Op gennem sundet, som man 
har gjort det de hundrede af gange, men al
drig bliver den tur kedelig, og kønnere bli
ver den, synes jeg, for hver gang man tager 
den. Mon der er nogen, der kan forklare 
hvorfor? Jeg kan ikke. 

Omkring kl. 20 gled vi ind til Kirkbakken, 
det var ikke nogen lang distance, men hvad 
gjorde det, vi havde tid nok, og det er rart 
den første dag på en langtur at vænne sig 
lidt til forholdene ombord og tage det i ro 
og mag, jo bedre går det, når man senere 
skal tage de lange stræk. 

Næste morgen afsejlede vi kl. 9,30. Der var 
ingen vind, så det blev maskinen, der måtte 

klare det. Kronborg tværs kl. 11, og ca. kl. 14 
passerede vi Kullen. Vi havde håbet og glæ
det os til at vise vore damer Kullen i sol
skin og stille vejr, For farvandet om Kullen 
var der blevet talt meget om fra det svage 
køns side, så der var oparbejdet en vis angst 
for det. Men det blev halvvejs en skuffelse 
for os, for det øsregnede da vi gled forbi, 
men heldigvis var det døddamstille, så vi 
kunne sige: Var det dét, I var bange for, 
sådan en andedam at sejle i. 

Men barometeret var nu faldet til 750, og 
vi talte så småt om, at nu var det gode vejr 
nok forbi, og mon vi nu når så langt som 
planlagt. Men inden vi nåede Torekov, hvor
til vi ankom kl. 16, var det klaret op igen. 

Torekov ser køn ud set fra Søsiden, som 
den ligger med Hallands Våttero over for 
sig, det er også en køn lille by, men attrak
tionen er musæet, det var også det, der fik 
os til at anløbe havnen, det var også uma
gen værd. Et søfartsmuseum in miniature, er 
det, som det ligger midt på havnepladsen, 
indrettet i det halve af et gammelt skib, lidt 
plads er der, men det er en utrolig mængde 
af gamle sager, alt med tilknytning til søfart 
og fiskeri, der er blevet plads til i de små 

lukafer, om det så er »Mark Twains« lods
certifikat fra Mississippifloden, er det endt 
her. Og man fik også et indtryk af, hvor små 
forholdene var i disse gamle sejlfartøjer, selv 
vi når vi taler om små forhold i vore små 
både. 

På havnepladsens ene side er der bygget 
nogle halvtage, og under disse hænger der 
navneskilte tæt ved siden af hinanden, alle
sammen fra skibe der i tidens løb er stran
dede på kysten omkring Torekov. 

Næste dag, mandag, gik turen videre. Kl. 
13 lettede vi med en ganske svag sv-vind, let 
dis og regnbyger, baro 750, det havde svært 
ved at komme op igen lod det til. 

Det blev til maskine igen, nu måtte vi se 
at komme nord på, hvis turen skulle lykkes. 
Det blev til en 7 timers sejlads, inden vi 
nåede Glommen, et lille fiskerleje, lidt syd 
for Varberg, her lagde vi til kaj foran en 

stor flot lystjagt. Det var A. P. Møllers med 
skipper og fruen ombord, de var også på 
vej til Gøteborg. Kl. 9% næste dag sagde vi 
farvel til Glommen og til A. P. Møller og 
fruen, der begge var på dækket og vinke 
farvel til os. 

Og så var vi på farten igen nordpå. 
Barometeret var steget en smule, men vi 

havde nu en frisk vind fra nno, så det blev 
bidevindssejlads og med maskinen gående. 
Et par regnbyger undgik vi ikke undervejs, 
men det klarede da op med sol og blå him
mel ved middagstid. Malø blev passeret kl. 
13,30. Her kan man sige, at Skærgården be
gynder, selv om der endnu er et stort åbent 
farvand til ydre og indre Tistlarne, som vi 
et par timer efter havde om bagbord, derefter 
Valø og så er vi inde i Gøteborgs skærgård 
med småskær om styrbord. Vi gik forbi Lan
gedrag, hvori lystbådehavnen ligger, for vi 
ville helt ind til byen, som nu lå forude med 
sine højhuse knejsende mod aftenhimlen. 

Men det var ikke let at finde en kajplads 
i den store havn, de bådebroer, der var, var 
helt private, men tolderne var så flinke, at 
de bød os ind på selve toldstationen. Det 
var et ganske lille bassin, så vi kunne for
tøje både for og agter på broen. Det var en 
rar og sikker fortøjning, som vi i de følgende 
dage var glade ved, for nu var det begyndt 
at friske godt op fra sv, og det stod lige ind 
i havnen. Barometret var faldet til 747 fra 
753 ved middagstid, så ved man, hvad der 
kommer, nemlig blæst. Gøteborg havn er byg
get langs Gøtaelven med kilometerlange kajer 
på begge sider, men der findes ingen lækroge 
noget sted. Men selv om den sø, vinden sæt
ter op, gav lidt hopperi, var det dog intet at 
regne for den sø, som trafikken i havnen sat
te op, for den kom rullende sideværts ind 
på os. For på trods af at der er store skilte 
med forbud om ikke at sejle over 5 knob 
gennem havnen, gav skipperne pokker i det, 
og sejlede som det passede dem og satte store 
dønninger efter sig — altså nøjagtigt som 
visse skippere i Sundby Sejl-Forening — ba
re med den forskel, at her var dønningerne 
betydelig større, efter som verdens største 

skibe kan gå ind i Gøteborg havn, og det 
var ikke småfartøjer, vi så — blandt andet 
amerikabåden, og en dag fik byen besøg af 
3 store engelske orlogsfartøjer, der var nok 
at se på i havnen. 
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Men byen måtte vi også se, og en dag efter 
frokost trak vi i landgangstøj et og tog spor
vognen ind til centrum, for det er en storby, 
og afstandene er store. Kommet dertil spad
serede vi op til »Kronan« — en gammel 
fæstning, der ligger højt oppe på klippen 
midt i byen. 365 trappetrin op og lige så 
langt måtte vi trave ad en slynget sti, da trap
pen sluttede, men sikken en udsigt. Heldigvis 
var vejret klart, så hele Gøteborg og omegn 
lå for os. Gøtaelven snoede sig op mod 
Trolhåttan, modsat så vi ud over Skærgår
den mod Langedraget, den vej vi var kommet 
fra. De store 4-etagers træhuse, der lå neden 
for os, så ud som små sommerhuse. Vi kunne 
stå og spytte ned i skorstenene, så tæt lå 
de ind mod klippen. Gøteborg er en by, der 
overvejende består af træhuse og klipper. 
Klipper allevegne. Gader, der er hugget ud 
af klippen og med trappetrin også hugget ud 
— sine steder i hele gadens bredde. Ja, selv 
gadehjørner kan være klippe. Det så vi, da 
vi endelig løsrev os fra udsigten og travede 
videre, men vi så også, at det er en travl og 
hensynsløs by, ihvertfald trafikken i den. 
For nok er vi vant til lidt af hvert her i Kø
benhavn, men intet mod den trafik, det var, 
som om her blev kørt ganske planløst, her 
gælder det om at komme først, så kan fan
den tage den sidste. 

Men vi var egentlig taget ind til Gøteborg 
for herfra at gøre en udflugt til Trolhåttan 
enten med skib eller bus, og vi var nu på 
vej for at se, hvor vi kunne finde noget, der 
passede os. Skipper havde fået opsnuset, at 
der skulle være en rutebåd, der gik derop, 
og nu travede vi ud til den — langt, langt 
pokkerivold lå den, og da vi endelig kom 
derud, så vi, at De ville have 10 svenske kro
ner pr. billet, og det ville vi ikke give, så vi 
travede tilbage igen, tog en sporvogn tilbage 
til centrum, for nu måtte vi have en kop 
kaffe eller noget andet, ligemeget hvad, for 
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nu kunne vi ikke længere. I 6 timer havde 
vi gået uden vådt eller tørt, og skipper hav
de fået vabler på fødderne, så det var rart 
at komme til at sidde igen. På vej ned til 
båden gjorde vi lidt indkøb, og dødtrætte 
vaklede vi om bord og gik til køjs. Den nat 
kunne vi sove trods rulningerne. Båden kun
ne såmænd havde vendt bunden i vejret, 
uden at vi havde mærket det. Nu havde vi 
ligget i Gøteborg i 3 dage, så nu syntes vi 
alle, at det var på tide at komme afsted. 
Vinden havde lagt sig, baometeret stigende, 
solskin og godt humør. Vi sagde farvel til 
Gøteborg og takkede alle flinke toldere for 
det urolige natlogi, og så var vi på farten 
igen nordpå. 

Nu begyndte vi at sejle efter kumpler (sø
mærker). Vi havde set et par enkelte ved ind
sejlingen til Gøteborg, men der havde vi 
ikke haft brug for dem, for da fulgte vi bare 
trafikken ind til storbyen, men nu var vi 
næsten eneste skib på den kurs, så nu var 
det med at følge med på søkortet. En mand 
ved roret og en ved navigationen. Det er 
nødvendigt for skib og besætnings sikker
hed. Taber man bare en kumpel, aner man 
ikke, hvor man er, og i bedste fald går man 
ind i et løb, der ender med en klippevæg, 
og så er det om at få skuden rundt i en fart 
og ud af løbet igen. I værste fald ender man 
med en klippeblok op gennem bunden. Man 
skal jo ikke tro, at det er bøgestrømmen, man 
sejler i, for kommer man ud af farvandet her 
og går på et undersøisk skær, lader man nok 
være med at hoppe udenbords for at skubbe 
hende af grunden, for her er sjældent mindre 
end 100 m vand lige op til skæret. 

Som mine læsere sikkert er klar over, er 
kumpler sømærker. Det er store cementsøjler 
støbt på selve skærene, forskellige i form og 
farver, dels runde og med rund top, dels af
skåret og med lige top eller med en eller an
den topbetegnelse, f. eks. stage eller kors. 
Farven er hvid med sort ring eller sort top, 
men kan også være helt sort. Alle har hvert 
sit navn, og alle er de afbildede i søkortet, 
så afmærkningen er meget fin her i Skær
gården, og bruger man den rigtigt, kan man 
aldrig sejle galt. Vi lod os fortælle, at kun 
jomfruer måtte tilse og vedligeholde disse 
kumpler. De fik tildelt hver sit distrikt at 
holde vedlige, så når vi af og til så nogle 
kumpler, der så lidt forsømte ud, var vi klar 
over, at i dette distrikt fandtes der ingen jom
fruer. 

Vi var ellers blevet lidt skuffede over den 
Skærgård, vi indtil nu havde set, ganske vist 
havde den været ejendommelig og til dels 
køn, men dog ikke det, vi havde ventet, og 
vi var bange for, at de kammerater, der in
den vor afrejse havde tudet ørene fulde på 
os med bemærkninger som så: Hvad vil I 
dog op til de øde og golde sten for, det kan 
der dog ikke være noget ved, og der var folk 
imellem, vi vidste, havde været her. 

fortsættes. 
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Til lykke 
Et af vore gamle trofaste medlemmer, Th. 

Nagel, fyldte torsdag den 12. november 60 
år. 

Bladet bringer hermed en hjertelig omend 
forsinket fødselsdagshilsen. 

Fremlysning 
En sejlpose med et stel sejl + Genua til 

en lille kutter, ca. 14 m2, er fundet. 
Kan afhentes hos sejladschefen! 

Ny båd til SSF 
Vor gamle pokalsluger, Martin Jørgensen, 

får for tiden bygget et nyt skib hos både
bygger Jans i Dragør. 

Postkortene 
Hurtigkarl sælger stadigvæk de fine post

kort med motiver fra klubhuset for 1 kr. 
pr. stk. 

Overskudet går som bekendt til et film-
forevisningsapparat. 

################/######################^ 

Husk 
— Bommene skal anbringes i bomskuret 

ikke i masteskuret 
og masterne skal stadig fuldstændig afrigges! 

#######################################^ 

Bemærk 
Stof, som ønskes med i førstudkomne 

nummer af S.S.F.-bladet, må være redak
tionen i hænde senest den 1. i måneden. 
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FARVE 
S LAUR6C 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Nordmarksvej 82 Tlf. 50 86 36 
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Køreskole 
SVEND VESTERVIG 
O v e r g a d e n  n .  V a n d e t  

AS. 2892 
Medlem af 

Københavns Kørelærerforening 

og Dansk Kørelæreunion 

555 555 555 555 555555 555 555555 555555555 555355 555555555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 

K. PEDERSEN & SØN 
Forchromningsanstalt 

Rornersgade 20 — København K 

Telf. Byen 3564 

Stof til bladet 
sendes til: 

M. ANDREASEN 

Nyrnberggade 50 

senest 1. november 

C E R T I  N A  

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Støt vore annoncører 

fiå efter pilmærket det kan De tage for gode varer 

RUUE&ARDIKIR VÆRKTØJ BE51A6 
PERSIENNER & L A S  PORCELUN 

VOKStUG SPORTS -1. FISKERI ART. 
M A T  E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA 2929 

H u s k  

ii maler
is udsalget 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S LAURSEN 
Ø r e s n n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 2 9  

p å  d e n  

i| Søndre 
ij plads 

A L F R E D  N E B L E  
Østerbrogade 214 
Telefon 29 09 09 

b  o g  s a l g  a f  l y s t f a r t ø j e r  
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Æ h  D E N  R I G T I G E  

HOLMENS BUKSER 

FLØJLS BENKLÆDER 

ENG. SØMANDSGENSERE 

HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER 

NORSKE ISLÆNDERE 

SOVEPOSER 

KØJETÆPPER 

VATTÆPPER 

GUMMISTØVLER 

Ælt  i  
H E R R E  
L I N G E  
K O N F E  

købes hos BACHER 

E K V I P E R I N G  
R I O G 
K T I O N  

Imak 
BUSSERONNER 
OG JAKKER 
OVERTRKÆKSBUKSER 
FRAKKER 
SYDVESTE 

Hvide Satins 
Busseronner 
Benklæder 
pr. stk 21,10 

Svære kvalitets 
Holmens bukser 
syes efter mål . _ _A 

også til damer 43,50 
Gummisko 
hvide - blå 
khaki 11.50 

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

Køjesække 

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

J. P. BACHER 
Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer 

Største specialforretning i arbejdstøj 

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635 
V\AAAAAAAAAAAA/\A/\AAAAAAAAArø\AAAAAAAA/\AAAJkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS\/VA*V\AnA/\AAAAAA/VftAA/\AAAA/V 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

BROZEK 
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

A S S U R A N C E  ØRRO 7515 

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 14.—11.—1959. 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 
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Tågesnak 
Tåge — tæt kold tåge. Klokken klimper 

på bakken, — sirenen brøler. 
Vi ligger for anker på Schelde, — på fjerde 

døgn omgivet af den modbydelig, kolde, 
uigennemtrængelige sky, der afsætter et sta
dig voksende rimlag overalt. Alt opstående 
antager helt fantastiske dimensioner, — tov
værk og wirer bliver tykke som nedløbsrør 
i den rimhvide, kolde stilhed, — det er et 
forankret spøgelsesskib anbragt midt i en 
kæmpemæssig vattot, — fandens til tåge. 

28 mil fra Antwerpen — »sømandens an
det hjem«. Her havde man glædet sig til 
lørdag-søndag i land, — nu aner man ikke, 
hvornår man kommer der. 

Hurra! — det lysner lidt: — »Klar i ma
skinen, — anker op«. — Det glider fremad 
så småt. To timer, — så tør broen ikke mere, 
— anker igen, — det kan være, det bliver 
forår, før vi får samlet vor last sammen, det 
er en køn måde at se sine drømme realiseret 
på, — drømmen om sommer hele året, — det 
ender vel med, at I derhjemme får forår, før 

vi dukker ud af denne forbandede tågebanke. 
Tågen har præget hele rejsen. — Tåge, da 

vi lå i Hamburg. Nåede Bremen; — tåge 
igen. Afgik fra Bremen, men nåede ikke We-
seren ud — ankring for tåge. Rotterdam — 
tåge, — klokken på bakken klemter stadig; 
— og vi skal også til London! 

Nogle tør godt sejle. — Af og til hører vi 
— »uha — den var tæt på« — en sirenes 
lange brølen, — og vor egen — kort-langt-
kort — og klokken på bakken. Gu' er det 
spændende, — men ikke spor hyggeligt, — 
når sådan et stort, sort, brølende skibsskrog 
glider forbi — så tæt, at man kan spytte på 
det, — hvad man for resten også godt ku' 
ha' lyst til. — Men de sejler altså — på ra
daren! Vi har da osse radar, — så må vi vel 
osse kunne; — det er nok nogle slemme kage
koner — vore navigatører. 

Husker du vor første »langtur« med »øre
ballen«? Det var eskadresejladsen til Søn
derborg. — Vi fik tåge på vej ned over Køge 
bugt. Kursen var sat, og vi havde regnet med 

at være tværs af Møens klint ved solopgang. 
Alle sanser var mobiliserede, — holdt vor 
bestik? — turde vi stole på os selv? 

Timerne gik — tågen lå der stadig, — pas
sede kursen? — Det lysnede ude øst på, — 
tågen blev tyndere, — opløstes af vinden til 
tjavsede slør i de første blege solstråler — 
og der, — med sollys på sine takkede hvide 
og grønne spir — lå klinten pludselig i al 
sin skønhed; — da var det ikke blot glæde 
over skønheden, vi følte. Akja, gode og gla
de minder om godt kammeratskab og godt 
klubliv, — man har meget at tænke på og 
glæde sig over — både på vagten og i den 
tågede frivagt. 

Det er ellers et mægtig godt »skiv« dette 
her, — ja — ikke så meget selve skibet, — 
det er noget gammelt bras, og dårligt holdt, 
— med elendige små kamre, men — med et 
vældig stort og godt kammeratskab, og fuld
stændig uden den opdeling i »kaster« man 
ellers ofte finder ombord. Her oplever man 
gang på gang, at alle finder sammen i disse 
små kamre, — styrmand, dæksfolk, hovmester, 
kok og maskinfolk i een hyggelig og fornøje
lig samhørighed, som virkelig lover godt for 
den lange rejse. 

Minsandten om det ikke lysner lidt! — Nå 
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K assereren 
træffes 
* 

hver fredag kl. 19—20,30. 

i træffetiden telefon SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

— det holdt ikke ret længe, — men nu gi'r 
de fanden i det oppe på broen, — ankeret op 
— nu tuder vi os frem til Antwerpen. 

Det, vi skal have med herfra, bliver lastet 
i lobet af natten, så vi kan være klar til af
gang med øjebliks varsel, — og så går vi 
ellers søvagt, — maskinen klar — mange 
gange i døgnet — i tre døgn. 

Endelig lysning, — to slæbere på siden, — 
og kors hvor er de dygtige de slæbebåds-
førere. Der er jo pludselig en trafik på flo
den som på Amagerbrogade i myldretiden, 
— men alt går glat og præcist, og vi er atter 
undervejs. 

Floden vider sig ud. — Sagde jeg virkelig 
kagekoner om vore flinke, dygtige, vågne og 
forsigtige navigatører? — Det tager jeg i mig 
igen. Netop her passerer vi vragene af to 
temmelig voksne skibe, der har forsøgt at 
trodse tågen i tillid til radar, held og dygtig
hed. — Et trist syn. — Vi er undervejs. 

Hilsen til SSF. 
Farbror. 

Tak 
Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 

60 års fødselsdag. 
Th. Nagel, 

Helle II. 

Nu, da bådene er kommet op, er der man
ge, der tror, at man blot kan blive hjemme 
ligesom i andre sejlklubber, men her i Sund
by er vi af en hel anden mening. Her sker 
der en masse ting om søndagen, for selv om 
juniorbådene står parat til forårets klargøring 
— vasket ud, tømt for grej og pressenninger-
ne lagt på (med undtagelse af »Den Grønne«, 
som skal have nyt dæk og ruf), er der meget, 
der skal laves. Om søndagen mødes vi kl. 10 
med madpakke, og vi fortsætter til kl. ca. 15. 

Hver tirsdag og de torsdage der ikke er 
filmsaften, møder vi i det gamle klubhus for 
at gøre riggen klar, sy bomtelte, fender, og 
hvad der ellers skal være klar til sæsonens 
begyndelse. 

Vi har, som de fleste sikkert ved, fået lov 
til at benytte det store rum i det gamle klub
hus. Vi har foreløbig fået lavet nogle bukke, 
og er begyndt at vaske og male derovre, så 
vi kan være der i vinter. Noget af det gamle 
inventar, som stod der, har fået en ansigts
løftning og kommet i brugbar stand. Des
uden har vi modtaget et sæt fine amager
møbler af en af juniorernes forældre, nogle 
stole og et bord af en andens forældre. 

Herved retter vi en tak til de forældre, 
der har hjulpet med at møblere det gamle 
klubhus og til det medlem, der behjælpeligt 

stillede sin vogn til rådighed for at få bragt 
møblerne herned. 

Efter vor annonce i sidste måneds med
lemsblad om ophaling af stene har vi haft 
en del at lave. Et hold på tre mand tager 
hver lørdag og søndag, hvis vandstanden til
lader det, ud med den store pram for at hale 
sten op mod et lille beløb, der ubeskåret går 
til juniorafdelingen. 

Udarbejdelsen af det nye juniorreglement 
skrider godt frem og vil være klar fra bog
trykkeren til 1. januar. 

Juniorledelsen meddeler herved, at følgen
de to juniore er udnævnt til bådsmænd: 

For bådene »Peter« og »Ludvig« Erik Hil
lers (Olsen), for bådene »Calle« og »Klaus» 
Preben Jensen (Grønært). 

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ1 

Det er en æressag for en SSF-junior at 
være »a jour« med sit kontingent, så kassere
ren ikke skal udsende rykkerskrivelse. 

Juniorledelsen ønsker her igennem junior

spalten dine forældre og dig selv en god jul 

og et godt nytår. 

Forberedelserne til næste sejlsæson er alle
rede godt igang, og alle juniorerne har vist, 
at de har lyst og vilje til at reparere og hjæl
pe til, så at juniorbådene kan få den for-
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nødne vedligeholdelse, som er nødvendig, 
for at materiellet er i den stand, hvor SSF 
tør overlade jer at sejle. De forløbende to 
måneder har vi jo haft travlt med at arbejde 
på nye bukke til bådene, det var absolut på
krævet, for at vi til foråret trygt kan arbejde 
i bådene og under dem. 

Juniorafdelingen har indkøbt forskelligt 
værktøj, for at vi kunne begynde den store 
reparation på den grønne juniorbåd »Peter«. 
Dette arbejde er skredet godt fremad; vi 
har været heldige, at det har været fint vejr, 
når vi mødtes hver søndag formiddag kl. 10. 
Læg mærke til klokkeslettet! 

For det har desværre vist sig, at alt for 
mange juniorer har måttet slippe den obli
gatoriske 25 øre til bødekassen for at komme 
forsent. Vi så hellere, at i mødte mere præ
cist. 2 juniorer — »Grønært« og Jens — har 
haft den gode idé at indrykke en meddelelse 
i sidste medlemsblad om optagning af sten 
i havnen o.s.v. Den har allerede givet god 
bonus til juniorfondet. 

B. H. og H. N. 

Uniformen, som den skal se ud 
til standerhejsningen: 

Mørkeblå trøje med klubemblem på ven 
stre side, mørkeblå holmensbenklæder, lær
redssko med gummisåler, lædersko og gummi
støvler må ikke benyttes, desuden bør man 
altid have en kniv på sig. 

Var det ikke en idé at ønske sig et sejler-
udstyr i julegave, desuden er der jo også 
olietøj, selv om dette er noget dyrere. Dette 
er dog ikke nødvendig, men godt at have i 
hårdt vejr. 

J uniorredaktionen. 

Obs... 
En bomstol er fundet i havnen. Kan af

hentes hos A. Carlsen, »Dan«. 

( fta. 

Dansk Sejlunion har nu 87 medlemsklub
ber med ialt ca. 17.000 medlemmer. 

— Den på sidste sejlerdag af Sejlklubben 
Fjorden, Odense, foreslåede klasning af Jac. 
Iversens 15 m2 plywood-kutter blev heller 
ikke vedtaget i år. Forretningsudvalget be
myndigedes dog til at godkende fartøjet, så
fremt det tekniske udvalg kunne sige god for 
klassen. 

Det årlige instruktionskursus for sejler
skoleledere vil i 1960 finde sted på Idræts
højskolen i Vejle. 

Vi nærmer os julen, og mange tanker sen
des vel nok til det gode fartøj, som nu ligger 
på land i Sundby, og i julegave kunne ad
skillige medlemmer give sit fartøj et navn og 
påsætte det sammen med det kendte SSF ved 
klargøringen til foråret. løvrigt står der i vort 
ordensreglement under: Havnen § 1: 
»Alle fartøjer, uanset størrelse eller art — 
SKAL — være tydelig mærkede med navn 
og hjemsted.« 

Husk! Ingen fartøjer må henligge i havnen 
efter 15. december. Se: Havnen § 6. 

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

K L U B H U S E T  
I tiden fra den 1. oktober til 1. april luk

kes klubhuset mandag og onsdag kl. 18,00. 

Juleaften, den 24. december, lukkes kl. 12. 
1. juledag, den 25. december, lukket hele da
gen. 2. juledag, den 26. december, åbent fra 
10-16. 

Foreningen kan af økonomiske grunde 
ikke påtage sig arrangementet af nyt
årsaften i klubhuset, men der vil selv
følgelig — som sædvanlig — være 
åbent denne aften. 

Festudvalget. 

1960. 
Filmsaftenerne begynder igen torsdag den 

14. januar kl. 20,00, hvor hr. ingeniør Kisbye 
og fotograf Jørgensen fra B &. Ws films-
afdeling har vist sig villige til at komme og 
forevise 2 films om B S. Ws arbejde. 

Torsdag den 21. januar 
HYGGEAFTEN 

Prøv engang at møde op, der er flere, der 
mangler en partner til kortspil. 

Torsdag den 28. januar kl. 20,00 
Skibet er malet med? 

Filmen om gold cup-pokalen i finjollesej-
lads, hvor hele verdenseliten af jollesejlere 
mødtes. 

Filmen er velvilligst udlånt af Firma Hem
pels Farve- og Lakfabrikker. 

Ekstra: en morsom film! 

jsamsaBm 

Stor 
juletræsfest FOR VOKSNE 

LØRDAG DEN 16. JANUAR KL. 20 

Nissen kommer og leger med os, og 
så er der bal bagefter. 
Billetter å 3 kr. kan købes i klub
huset. 
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Hul i hovedet 
Der er i bladets novembernummer givet 

udtryk for forundring over, at medlemmerne, 
de menige, ikke kritikløst giver sig til at råbe 
hurra for forslag, stillet af bestyrelsen, — det 
ér som om man på forhånd regner med, at 
hvad der kommer fra intelligensen i Sundby 
Sejl-Forening, kan en flok analfabeter under 
ingen omstændigheder tillade sig at kritisere, 
— det eneste, de har at gøre er, at stemme 
FOR forslaget, og ellers for resten holde 
kæft, trit og retning. 

Det er jo hul i hovedet, ikke sandt? 
Mener man virkelig, at bestyrelsen er så 

ufejlbarlig, at ikke også den kan tage fejl, 
er det ikke ligefrem de menige medlemmers 
pligt at vende og dreje ethvert forslag, lige
gyldigt hvorfra det kommer, så man derigen
nem finder frem til netop det, der er bedst 
for foreningen? 

Ingen er i tvivl om, at bestyrelsen gør et 
stykke arbejde, men vi er også nogle stykker, 
som tror, de kan lide det. Hvis ikke, var de 
vel forlængst gået af og havde overladt alt 
vrøvlet til andre, de har haft lejlighed nok 
til det, men de mænd, VI har valgt til at 
varetage VORE interesser, indadtil og udad
til, er dog ikke ufejlbarlige genier, og det 
må vel være vores ret og pligt, at sige vores 
mening på generalforsamlingen, — hvorfor 
bliver den ellers holdt? 

Det ville jo være helt hul i hovedet! 
Som nu bestyrelsens forslag om en for

højelse af pladslejen med halvtreds procent. 
— nogle fandt det udmærket, andre gjorde 
det altså ikke, men derfor behøver man vel 
ikke ligefrem at regne disse medlemmer, som 
stemte imod, for at være af mindre kvalitet, 
end de, der stemte for forslaget. 

I sit budgetforslag nævner kassereren nog
le tal til sammenligning, blandt andet, at 
pristallet i 1948 var 306, medens det i 1958 
var 443, (en stigning på 137 point, svarende 
til ca. 45 procent), mere vigtigt måtte det vel 
være, at bringe til medlemmernes kundskab, 
hvor meget mere foreningens udgifter til 
pladsleje er steget i løbet af de ti år, men 
det får vi vel at vide på forårsgeneralforsam-
lingen, — for der er jo pokker til forskel 
på et budget og et regnskab. 

Der er vist ingen af de menige medlemmer, 
der tror noget stort om sig selv, men når 
man nu kun får to—tre minutter til at ud
arbejde ændringsforslag i, medens bestyrel
sen har haft lejlighed til, gennem mange og 
lange møder, at kulegrave og beregne deres 
i, så undrer det jo unægteligt, at ændrings
forslaget bliver vedtaget med 76 stemmer 
mod 33, medens bestyrelsens gennemtænkte 
forslag bliver stemt ned med 61 mod 58. 
Kunne det ikke tyde på en vis evne blandt 
de menige medlemmer til at tænke sig om? 

Bladet med bestyrelsens forslag fik jeg den 
16. oktober, — generalforsamlingen blev af
holdt den 21. samme måned, — er det egent
lig ikke vedtaget på en generalforsamling, at 
ALLE forslag skal trykkes i medlemsbladet, 
således at medlemmerne får en vis tid til at 
se på dem i og eventuelt udarbejde ændrings
forslag i? Forslag fra medlemmerne skal være 
bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før 
generalforsamlingen, — bestyrelsen kan sæt
te sine i bladet lige umiddelbart før, så ingen 
kan nå at gøre indsigelse, — det er da også 
hul i hovedet, ikke? 

Den lille spøgefulde bemærkning i bladet 
om at hænge hjernen fra sig i garderoben, 
medens man overværer SSFs generalforsam
ling, (hvor man iøvrigt ingen brug har for 
den) kan man gå let hen over, for det er 
jo dog, trods alt, rarere at have noget at 
hænge fra sig og kunne hente igen, — end 
det modsatte. 

Men det ændringsforslag, som blev ved
taget, lød i korte træk således: Pladslejen 
forhøjes med 20 procent årligt, og kontingen
tet forhøjes med kr. 1,00 pr. måned for alle 
medlemmer. 

Så kan enhver jo selv regne ud, hvor me
get han fremtidig kommer til at betale, det 
behøver man ingen elektronhjerne for at 
klare, og er det egentlig så pivende uret
færdigt, at vi allesammen skal være med til 
at betale for vort store, dejlige klubhus, som 
jo dog står åbent for os alle, uden hensyn til 
om vi har båd eller ej? 

Kontingentindkomsterne dækker jo først 
og fremmest klubhusets drift, ikke sandt, og 
»skivløse« medlemmer af foreningen, som 
hverken har direkte interesser i kajanlæg, ud
dybning af havn og rende, mastekran, maste
skure, spil, vogne og skinner, elektrisk strøm 
til redskaber og lys på pladsen, — mon ikke 
disse medlemmer har en lille smule interesse 
for vort store, dejlige klubhus? Hvis ikke, 

kunne det være interessant at vide, hvorfor 
disse mennesker egentlig er medlem af en 
sejlklub. 

Hvis man er bange for, at de skal udvan
dre, hvorfor er man så ikke bange for, at 
bådeejerne skal gøre det samme, — og er 
det aldrig strejfet kassererens eller forman
dens kvikke hjerner, at benzinpengene, som 
uden skrupler stryges ned i foreningens 
slunkne kasse, er et ekstrakontingent, som al
le med motor i deres båd betaler? Af kasse
reren budgetteret til ca. 14.000 kroner årligt, 
lavt regnet. Og er aldrig den tanke faldet 
d'herrer ind, at hvis et medlem på en general
forsamling foreslår, at disse penge tilbage
betales bådeejerne, så ville dette forslag blive 
vedtaget med så godt som hundrede procent. 

Jeg har hørt, at man bærer sig sådan ad 
i andre sejlklubber rundt om i landet, altså 
tilbagebetaler benzinpengene til de medlem
mer, som har lagt dem ud, så det er slet ikke 
nogen selvfølge, at de skal i foreningens kas
se. Prøv at tænke lidt over det, for der bli
ver et slemt hul i budgettet den dag, pengene 
gives i de rette hænder. 

Så jeg kan altså ikke se noget uretfærdigt 
i, at vi allesammen, uden hensyn til om vi 
har »skiv« eller ej, skal være med til at be
tale til vort store, dejlige klubhus, når vi 
bådeejere alene skal betale til havn og plads. 
Godt og vel. Da ikke-bådeejere selvsagt ikke 
betaler pladsleje. 

Lad os løfte i flok på den rigtige måde, 
den retfærdige måde, og ikke lægge hoved
parten af byrderne på de medlemmer, som 
jo dog udgør en sejlforenings kerne, nemlig 
bådeejerne. Og tag endelig hovedet med til 
mødet næste gang, — og brug det! 
ikke voksne mennesker, der ofrer en meget 

I bladet er opsat nogle udregninger ved
rørende den »merudgift«, medlemmerne kom
mer ud for efter det vedtagne forslag, — 
kunne det ikke være morsomt — til sammen
ligning — at se, hvor stor merudgiften ville 
være blevet, hvis bestyrelsens forslag var ble
vet vedtaget? 

Jeg har forsøgt med en blyant og et styk
ke papir og fandt frem til følgende resultater: 

I En båd til kr. 40,00 

50 % af kr. 40,00 = 

20 % af kr. 40,00 -

II Pirat jolle: 

Minimum kr. 40,00 

20 % af kr. 25,00 = 

III Båd til kr. 58,00: 

50 % af kr. 58,00 = 

20 % af kr. 58,00 = 

IIII  Båd til kr. 80,00: 

50 % af kr. 80,00 

20 % af kr. 80.00 

i årlig leje: 

kr. 20,00 ialt kr. 60,00 Bestyrelsens forkastede forslag 

kr. 8,00 ialt kr. 48,00 Vedtagne ændringsforslag 

ialt kr. 40,00 Bestyrelsens forkastede forslag 

kr. 5,00 ialt kr. 30,00 Vedtagne ændringsforslag 

kr. 29,00 ialt kr. 87,00 Bestyrelsens forkastede forslag 

kr. 11,60 ialt kr. 69,60 Vedtagne ændringsforslag 

kr. 40,00 ialt kr. 120,00 Bestyrelsens forkastede forslag 

kr. 16,00 ialt kr. 96,00 Vedtagne ændringsforslag 
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Den »uretfærdige« forfordeling af de min
dre fartøjer kommer efter dette til at dreje 
sig om kr. 10,00 mindre årlig pladsleje for 
piratjollens vedkommende, i forhold til be
styrelsens forslag. For de her nævnte båd
størrelser iøvrigt kommer ejerne til at betale 
henholdsvis: I: kr. 00,00. II: kr. 20,00 mere. 
III: kr. 5,40 mindre og IV: kr. 12,00 mindre 
end efter bestyrelsens forslag, — selv med 
den vedtagne kontingentforhøjelse på kr. 1,00 
om måneden. 

Walther Hansen, 
medlem 113. 

I I  
Hvad agter vor bestyrelse at foretage sig 

i anledning af, at vor forenings højeste myn
dighed — nemlig vor generalforsamling — 
på den måde bliver tilsjoflet. 

Efter den uro, det har rejst blandt mange 
medlemmer, mener jeg, at der burde indvars
les til en ekstraordinær generalforsamling. 

Det, der for en forening er mere værd end 
penge, er sammenhold, hvorimod dette kun 
kan udarte til krig og splittelse, det har skuf
fet en meget, for det er bestemt ikke vor for
ening værdig. 

Med hilsen 
S. Christensen, 

medlem 290. 

Bladudvalget har forelagt de to ovenstå
ende indlæg for formanden, der udtaler: 

En debat i bladet som denne kan bestyrel
sen i det store og hele ikke blande sig i. 

Jeg vil dog alligevel tillade mig at komme 
med et par enkelte oplysninger uden derfor 
at ville deltage i diskussionen: 

Med hensyn til en eventuel udbetaling til 
medlemmerne af benzinpengene, må jeg jo 
gøre Walther opmærksom på, at den nuvæ
rende ordning hviler på en generalforsam
lingsbeslutning. Såfremt der skal ske ændring 
heri, vil det betyde, at der vil komme til at 
mangle 14.000,00 kr. i regnskabet for havn 
og plads. Det vil atter sige, at disse 14.000,00 
kr. så må fordeles på bådejerne. Mon dette 
ville falde i god jord hos disse? 

En ordning, hvor de 14.000,00 kr. blev på
lignet bådejerne, ville betyde en betydelig 
lettelse for bestyrelsen. Vi var så fri for det 
store arbejde, det er at rykke 3—4 gange for 
at få benzinskemaerne ind. 

Jeg kan oplyse Walther om, at der forelig
ger en henstilling fra generalforsamlingen om, 
at indkomne forslag optrykkes i medlems
bladet før generalforsamlingen, så medlem
merne er orienteret. Der er altså ingen ved
tagelse herom, men det har hidtil været mu
ligt for bestyrelse og bladudvalg at efter
komme denne henstilling. 

Walthers opstilling af de nye satser for 
pladsen tager ikke hensyn til, at adskillige 
medlemmer også har indmeldt deres hustru 
og større børn. I disse tilfælde vil den ved
tagne ordning ramme unødvendig hårdt. Et 
enkelt eksempel: 

Lad os sige, at et medlem har et fartøj, der 
hidtil har kostet 40 kr. årlig, og lad os sige, 
at hans hustru og blot een stor søn også er 
medlem. 

Bestyrelsens forslag ville have kostet denne 
mand 20 kr. årlig, medens Walthers forslag 
nu vil koste ham 44 kr. årlig. 

Noget helt andet er, at Henri Madsens 
omtale af den tone, nogle medlemmer an
vender fra talerstolen overfor bestyrelsen, 
må falde en del medlemmer for brystet. 

Der anvendes til tider en tone, som var 
det en flok gadedrenge der blev talt til, og 
stor del af deres fritid på at gøre et arbejde 
for foreningen og — vel at mærke — gør 
det så billigt for medlemmerne som muligt. 
Jo, vist kan vi lide at sidde i bestyrelsen, 
Walther. 

Det er efterhånden således, at bestyrelsen 
omtrent skal stå op og undskylde, at den 
overhovedet har gjort et arbejde for forenin
gen. 

Som kontrast hertil hører man, at et med
lem, der har overtrådt foreningens love, om
trent skal have vinger på ryggen. 

Noget sådant kan være bittert at sluge. 
Mon de to ovennævnte kategorier af med
lemmer selv ville finde dette i orden, hvis 
DE havde siddet i bestyrelsen? 

Medens jeg nu er igang, er der en anden 
lille ting, jeg vil påpege overfor medlemmer
ne. 

Året rundt gør bestyrelsen et stort arbejde 
for SSF — og kun to gange om året ulejli
ger vi medlemmerne med en generalforsam
ling. 

Det er derfor beskæmmende at se medlem
merne på et tidligt tidspunkt af aftenen be
gynde at udvandre, formentlig med den mo
tivering, at der nok ikke sker mere i aften. 

Hvad ville de samme medlemmer mon si
ge, hvis bestyrelsen listede af en efter en 
med den samme motivering? 

Jeg synes, medlemmerne bør vise forenin
gen det hensyn, for det første at møde til 
generalforsamlingerne, og for det andet blive, 
til forhandlingerne er slut. 

Det er så lidt for den enkelte, men det 
betyder en hel del for de mennesker, der gør 
et arbejde for foreningen. 

W.T.R. 

American-cup -
Carl Hillers og Landskrona 

Det var med nogen forundring, at jeg i 
slutspurten af din artikel er blevet indblan
det i en evt. kapsejlads til Landskrona, da 
jeg sandt at sige ikke har hørt den omtalt 
før. 

Kære Hillers! Jeg vil ikke gøre dine ord 
til skamme, så skal jeg forstå omtalte, som du 
udfordrer mig til et kapløb til Landskrona, 
og du har kastet handsken, bukker jeg mig 
omgående for at samle den op, og overlader 
til dig at bestemme, om der skal kæmpes på 
sejl eller pr. motor, med eller uden sekun
danter. 

Mit mod skyldes, at jeg anser mig og »Ry
len« for at være gode tabere. 

Halløjet på Landskrona rådhus må stå for 
din egen regning, så skulle det traktement 
mod din forventning svigte, så stiller jeg ger
ne portvin på højkant i »Rylen«, hvis du har 
tid til at vente på, at jeg ankommer til Lands
krona. 

Med hilsen og håndslag 

Niels O. Nielsen, 
handskeopsamler. 

Det var glædeligt at se hvor mange, der 
var mødt op til mødet den 26. november — 
særligt af foreningens ældre medlemmer. Et 
instruktivt foredrag af vor navigationslærer 
med masser af spørgsmål og svar og desuden 
hr. Østergaards pragtfulde farvelysbilleder fra 
hans ferietur. 

Efterlysning 
Det medlem, der i foråret har mod

taget en pressenning til opbevaring for 

hr. M. A. Johansen, motorbåd »Jo

hanne«, bedes sætte sig i forbindelse 

med kasserer eller havneudvalg. 
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til VANDS - « 
altid den rigtiges 

Alle varer kommer 
i smukke gaveæsker 

Alt i Imaks regntøj 

Se vor konfektions-
afdeling i Torvegade 28 

Få mest for pengene 
køb julegaverne hos Bacher 

og nu er det jule; 
- og rigtige mani 

t 
GULT SEJLSPORTSTØJ 

Bukser 28,50 
Jakke med hætte 30,50 

ENGELSKE GENSERE 

fineste heluld 
fra 48,00 

Originale, håndstrikkede 
FÆRØTRØJER 

mange mønstre 65,00 

IMAKS REGNSÆT 

Bukser, jakke og overalls 

str. 2 32,00 
Sydveste 6,50 

PACA-COAT 
— den oridinale 

Grønlands-model 192,00 
m. helt lammeskindsfoer 298,00 

HOLMENS BUKSER 
svære, uldne 

alle størrelser fra 29,85 

KIRSAY BUKSER 
den originale 

kvalitet 85,00 

STORTRØJER 
i Holmens-klæde 

kr 125,00 

FINMARK TRØJER 
svære, importerede 

heluldne norske 28,00 

Elvstrøm REDNINGSVESTE 
indstillelige til voksne og børn 

— den originale 54,00 

IMAK FABRIKAT 

VORT MOTTO!  FULD T ILFREDSHED ELLER PENGENE T ILBAGE 
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ler til LANDS 
i påklædning fra 

BACHER 
lirerne det gælder 
agaver! 
fornuftige priser 

TERYLENE BENKLÆDER 

Ira 68,00 

Ekstra kvalitet 98,00 

Orig. OKAY 128,00 

STÆRK LODDEN FRAKKE 
randskyende vare 

stukket, vatteret, %-foer 98,00 

i 

bvære duvetine JAKKER 

til herrer og drenge 

Herrestørrelse 73,00 

HANDSKER 

fin håndsyet handske 
med strikket uldfoer 31,50 

do med kraftigt lamme-
uldsfoer 45,00 

HALSTØRKLÆDER 

føres i 10 farver 10,85 

PRIMA SKINDVESTE 

god kraftig kvalitet 

med duvetinefoer 98,00 

Orig. import. Wranylers-Bukser 

fra Amerikas største fabrik 

til drenge fra 27,50 

CANADIAN JAKKER 

svær helulden vare 

kraftigt teddy bear foer 

stukket vatt. silkefoer 

i ærme 89,50 

Ternede SPORTSSKJORTER 
mange flotte dessins 

til drenge fra 8,50 
til herrer fra 13,85 
til herrer fra 17,85 

Uldne patenstrikkede 
ULDTÆPPER 

store farverige tæpper 
200 X 150 cm 37,50 
do i 150 X 120 15.50 

Strygefri SKJORTER 

ensfarvede fra 21,85 
småmønstrede fra 24,85 

PYJAMAS i kæmpeudvalg 

til drenge fra 14,85 

J. P. BACHER - TORVEGADE 22 
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Sommerminder 
ved Carl Hillers 

Ja, så svandt alle tiders bedste sæson for 
en sejler. Tænk om vi kunne skrue udviklin
gen tilbage og begynde på foråret 1959. Men 
efter sagkundskaben skal vi jo have 30 som
re af lignende art, bare det nu passer. Men 
hvorom alting er — lad os begynde med 
begyndelsen. Sidst i april var vi sejlklar og 
begyndte straks på week-end-sejladserne og 
fortsatte til ind i september, hvor var det 
herligt, tænk på de stakkels mennesker, der 
kun har en overfyldt landevej og en rulle
stol at trille rundt i, medens vi har det dej
lige, frie liv på søen — uafhængig af alt og 
alle. Ja, det er admiralen, jeg i øjeblikket 
citerer. 

Vi har i flere år diskuteret anskaffelsen af 
en hjælpemotor. Indenbords, absolut nej, 
sagde hun, tror du, jeg skal have vort dej
lige, dybe kokspit ødelagt af slig stinkepotte. 
Men hvis du absolut skal være skorstens-
skipper, kan vi jo købe en påhængsmotor, 
den har man da altid lidt på afstand. Nå, 
som sagt så gjort. Vi købte en 3,5 hk mor
æne med forlænget aksel, anbragte den på 
hækken, hvor den forøvrigt sidder altid og 
i al slags vejr, og jeg vil nok se den sø, der 
kan genere den, og tilmed er den klar til 
start altid. Mærkeligt, at man ikke har hittet 
ud af det forlængst. Tænk på alle de timer, 
der er tilbragt med at forhale, for at sætte 
sejl, eller de week-ends, man måtte afbryde 
alt for hurtigt af hensyn til stille og mod
strøm. 

Så kom ferien, vi var enige om sydpå og 
ud i det blå, for Sandvig og Præstø lå fast, 
der havde vi aldrig været, ikke mindst som 
følge af mangel på maskine. Altså, vi forlod 
vor dejlige havn sidst på eftermiddagen, og 
en frisk nordlig vind hjalp os hurtigt til 
Dragør. Næste morgen stiv sv-kuling. Om 
ikke vejr til andet, så dog til at blive, hvor 
vi var. Selskab manglede vi ikke, der var 
masser af indeblæste sejlere. Vi fik søkortet 
frem, og vi blev enige om i stedet for at tage 
til Rørvig eller Bøgestrømmen, som man nor
malt gør, ville vi til Køge følge landet så 
tæt som muligt sydpå. Næste morgen star
tede vi fra Dragør 9,30 i fuldstændig stille. 
Maskinen arbejdede fortrinligt. Tværs af 3 
kosten på tungen vort affarende sted, satte 
vi kursen vsv % v efter Køge. Nu kom der 
frisk luft af vnv. Vi stoppede naturligvis rok
ken. Gudskelov,sagde admiralen. Men nu 
måtte vi til gengæld falde af til klods bide
vind, som efter bestikket skulle give Vallø 
slot. Vi førte fuldt storsejl og mellemfok og 
hvor vi nød det. Frisk fuldsejlsluft, en lang 

behagelig sø, en masse dejlige feriedage for
ude, ja hvad kunne man ønske mere. Nå vi 
fik jo lidt frokost og admiralen overtog ro
ret, og inden jeg gik ind til frivagt, instrue
rede jeg hende om, at hvis ham den her ge
valdige, store, græske skibsreder, med hans 
ligeså gevaldig store yacht skulle komme på 
siden af os og ville bytte lige over, kunne 
hun godt svare nej uden at purre mig. Vi 
var fuldstændig enige. Må jeg her i parantes 
bemærke en god gammel regel, hvis man går 
eenmandsvagt. Lad altid den vagthavende 
få en tynd, smækker line om livet, den an
den tamp får en af frivagten ligeledes om 
livet. Går den vagthavende af en eller an
den grund over bord, haler han uvilkårligt 
den anden ud af køjen. Det blev aktuelt for 
os en gang ovre i Samsø bælt, hvor min 
bror, en mørk nat, da han ville skifte forsejl, 
røg over bord. Havde vi ikke haft livninen, 
som vi kalder den, var han sikkert druknet. 

Efter en lille time på øjet gik jeg på dæk
ket og konstaterede, at vinden stadig var 
nnv, ca. 5 sekm, men det støvregnede og var 
meget usigtbart. Tungen havde vi tværs kl. 
10,15, derfra og til kysten ved Vallø var ca. 
20 mil, jeg gisnede vor fart til ca. 6 sømil, 
men når man skal op og ned af hver sø, 
bliver distancen selvfølgelig noget længere. 
Kl. var nu 13,30, og vi skulle efter bestikket 
have udsejlet ca. 18 sømil. Lidt efter klarede 
det lidt i syd, og vi fik en pejling af Stevns 
klint i s V'i v. Vi stak det ud i kortet, og det 
viste sig, at vi var ca. 3 sømil fra kysten. 
Nu smultede det, og vi tog et lodskud, som 
viste ca. 4 m vand, gik over stag, sejlede et 
kvarter, vendte igen og holdt på kysten. Selv 
hvor usigtbart og regnfuldt det var, måtte 
vi uvægerligt ramme Køge, når vi loddede 
os til grundkanten. Snart dukkede byen op 
af disen, og vi lob helt ind i havnen, hvor 
man ligger udmærket. Der er ganske vist en 
lystbådehavn lige indenfor søndre mole, men 
derfra og ind til byen er der en ordentlig 
travetur. Om aftenen gik vi tur langs åen og 
rundt i den kønne, gamle by. Næste dag reg
nede det hele formiddagen. Jeg var dog lige 
en tur i land og talte bl. a. med den elsk
værdige havnefoged (der er selvfølgelig in
gen havnepenge her) og betragtede samtidig 
nogle fremmede lystfartøjer. Der kommer og
så fremmede lystfartøjer her, spurgte jeg 
havnefogeden. De fire-fem stykker i dag er 
inden ting, sagde han, så skulle De se lørdag
søndag, da har vi tit både 20 og 30 fra hav
nen helt op til slusen, der enten holder week
end eller på vej nord- eller sydpå. Den føl

gende morgen frisk nnv vind. Vi stak af ved 
10-tiden. Gik helt inde under land hele vejen 
til Rødvig, jeg syntes ellers bundgarnene 
plejer at stå lang til søs her. Navnlig turen 
fra Køge sønakke til klinten var ganske dej
lig. Stevns klint, ja forøvrigt også Møens 
klint og andre, skal nu en gang ses fra søen 
for rigtig at komme til deres ret. Om efter
middagen ankomst til Rødvig, hvor der lå 
mange Sundby-sejlere, bl. a. traf vi lille Wer
ner og Arnth, ved vandposten. I skulle have 
set Werner, sikken renselsesproces. Vandet 
stod i kaskader omkring ham. Jeg spurgte 
naturligvis, hvad grunden var til slig vand
pantomime, men det ville han ikke ud med. 
Først bagefter gik det op for os, det mæg
tige jagtrevier stedet frembød for en ungkarl. 
Og sikken en charmetrold der gik i land. 
Om resultatet foreligger der ved redaktionens 
slutning intet. 

En aften fik vi besøg af Holger Petersen, 
der som bekendt sejler med Bøgelund-Jen-
sen. Ved en hyggelig kop kaffe i kokspittet 
drøftede vi gamle minder, travede en rask 
tur i det dejlige vejr, spiste en gang jord
bær på kroen, derefter til køjs. Næste mor
gen vinden nno, ca. 2 m, satte fuldt storsejl 
plus genua, listede, i det dejlige vejr, rund 
kysten på Felskov rev, satte kursen på syd
enden af Fakse Ladeplads, fortsatte langs 
fedet til Præstø fjord, havde et pokkers mas 
med at finde den første røde kost, som skulle 
give indsejlingen til renden. Endelig fandt 
vi den, godt gemt inde under skovene ved 
Jungshoved. En rød kost under en mørk 
skov er ikke nem at hitte. Nu flovede det 
helt, så vi startede maskinen og havde nu 
kun at holde renden, der forøvrigt er godt 
afmærket. Om styrbord havde vi stadig fed
det, om bagbord sydsjælland dejlige skove. 
En seks-ottehundrede meter fra Præstøhavn 
kom der luft igen. Admiralen insisterede på 
at sætte sejl. Det er nu engang skønnere at 
anløbe en havn med dig ved roret og mig 
klar ved storen, som det sømmer sig ordent
lige sejlere, hævdede admiralen. Men så tæt 
på havnen kunne det selvfølgelig ikke betale 
sig. 

Vi fandt en god plads, travede en tur rundt 
i den venlige lille by. Om aftenen beså vi 
den lokale sejlerflåde, som, efter byens stør
relse, var ret anselig. Vi spurgte, om der in
gen fiduser var med hensyn til at krydse ud 
af renden. Men selv de lokalkendte holdt sig 
på måtten. De rådede os forøvrigt til at sejle 
en tur rundt ovre i Feddet, her var der plads 
nok. Vi benyttede næste dag til det og for
trød det ikke. Så måtte vi atter af sted. Hvad 
dag det var i ugen, holdt vi ikke regnskab 
med, det gør man til daglig. Det var stille, 
og motoren måtte holde for ud af renden. 
Her satte vi storsejl og genua holdt klods 
bidevind efter Bøgestrømmen. Vi var dog i 
Præstø blevet advaret mod at komme Jung
hoved for nær, da der ligger mange store 
sten. Men selv om vi holdt godt til søs, 
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kunne vi dog se adskillige nødder på den 
klare sandbund. På vor bidevindkurs kunne 
vi netop holde den røde 2 kost ved indsej
lingen til Bøgestrømmen op. Herfra plat ind 
i renden. 

Admiralen passede sømærkerne efter kor
tet, jeg ror og sejl, og alt gik fint, indtil en 
ordentlig byge trak op i nord, sort som en 
pantelåners sjæl. Vi var netop passeret 4 
kosteløbet og besluttede at følge sjællands-
siden. De fleste vi var på følge med holdt 
ned på Nyord — bl. a. de Hvidovre-juniorer, 
med en kutter som ledsager. Kun en spids
gatter og vi holdt ovennævnte løb, han gik 
dog kort efter til ankers. Vi besluttede at 
bjerge storen, gøre ankeret klart og fortsætte 
for fokken. Vi kunne så altid ankre, hvis det 
skulle blive for usigtbart. Vinden var nu ca. 
8 sekm. fra nord, så det gik stærkt sydover. 
Lidt efter klarede det op, men vinden holdt 
sig stadig meget frisk. Vi rullede 4 omgange 
og fortsatte efter Vordingborg. Da vi løb i 
vinden for at sætte sejlet, lød der et rits, og 
ved nærmere eftersyn viste det sig, at sejlet 
var gået i syningen ved en lomme. Nå, sy 
det i hånden var jeg ikke meget for, hvor
for vi besluttede at anløbe kalvehave. Vel 
ankommet hertil konstaterede vi, at en del 
af havnen var nytjæret, og da der var mange 
både, var der ikke alt for megen plads. For
øvrigt en mærkelig idé, at tjære en havn i 
højsæsonen. Vejret havde jo været fint til 
det hele foråret. En forbedring var der dog. 
De gamle, uhumske toiletter på molen var 
blevet ombyttet med træk og slip på havne
pladsen. 

Vi gik op til den altid tjenstvillige skibs
handler, og han ringede for os til en sadel
mager inde i landet, der lovede os næste dag 
at sy vort storsejl på sin maskine. Men da 
der var over 6 km derop, lejede vi næste dag 
en rullestol, trillede derop, og for 2,50 kr. 
syede han det for os, så pænt som nogen 
sejlmager. Vel ankommet ombord traf vi en 
gammel bekendt fra »Frem«, som afventede 
sin kones ankomst. Sammen tilbragte vi en 
dejlig dag med en masse snakken »skiv«. 
Næste morgen fortsatte vi vestpå. 

På tilbagevejen blev vi enige om at an
løbe Stege før Sandvig og købe lidt ekstra 
proviant, da vi havde hørt, at provianterings-
forholdene ikke var de bedste i Sandvig. 
Det viste sig senere, at brød var det eneste, 
det kneb med. Bageren kom kun 2 gange om 
ugen, og vi kom selvfølgelig lige efter, at 
han var kørt. Nå, vi kom farende gennem 
Storstrømsbroen i en fejende nv, førte fuldt 
storsejl og fok, nej hvor det gik stærkt. 
Plads i havnen til manøvre var der kun med 
at løbe i vinden, bjerge sejlene, lænse for 
riggen, stikke en ende på posen, hive den 
agterud, den bremser så dejligt. Vi havde 
forestillet os en rende omkranset af siv og på 
længde med vor hjemlige. Imidlertid viste 
det sig, at den var vel 15—20 meter lang, 
yderst afmærket med en korsstage, om styr

bord en almindelig dito om bagbord. Godt 
vi kom farende ind i havnen med ankeret 
klart på hækken, men vi kunne have sparet 
os ulejligheden. En Kastup-sejler stod om
bord i sit »skiv« på den ene side af havnen, 
på den anden side en Frem'er. De tog fat i 
vort vant, og i løbet af et øjeblik lå vi fint 
fortøjet. Der var så fyldt, at vi overhovedet 
ikke kunne ligge med ankeret ude, men for
tøjede til hinanden. Vi kunne i bogstavelig 
forstand gå havnebassinet rundt på kryds og 
tværs fra båd til båd. Nå, vi grejede op, slog 
kokspittet op, først da faldt 10-øren. 

Hvorfor i al verden havde vi ikke startet 
motoren, ladet den gå bak, så havde vi haft 
fuldt herredømme over båden, men vi var 
jo så vant til at klare os uden den, at vi 
fuldstændig havde glemt den begge to. Nå, 
det andet var jo også mere spændende. Oven
nævnte Kastrup-sejler, Marcussen hed han 
forøvrigt, tilbragte hvert år sin ferie i Sand
vig. Han var meget bedre end en havne
foged. Skulle vi forhale for at skaffe plads 
til en ind- eller udgående båd, var han der 
straks. Manglede en ål, nyopgravede kartof
ler etc. — alt ordnede han på sin egen char
merende måde. Sandvig er en idyl i dette 
ords rette betydning, man behøver kun at 
sætte sig ud på molen og iagttage det liv, 
der rører sig mellem sivene, den stilhed og 
fred langt borte fra alt forjagethed. Den lo
kale befolkning har altid tid til en hyggelig 
sludder med os sejlere. Nå, alt har en ende, 
og slanger har tvende. Efter 3 dejlige dage 
sagde vi farvel og tak og fulgtes med Mar
cussen og hans udmærkede hustru til Rød
vig. Vinden sv ca. 3 sekm. Tværs af Storer-
by stod en folkebåd rigtigt forsvarligt på 
græs, han havde taget fejl af indsejlingen til 
Sandvig, men da der lå en motorbåd på siden 
af ham, fortsatte vi til Rødvig. 

Næste morgen herligt vejr, blikstille. Vi 
gik for maskinen til Stevns fyr, vort affaren
de sted, satte kursen notn % n efter Dragør 
tønde. Imidlertid kom der dejlig, frisk luft 
af so. Vi fik hurtigt stoppet maskinen, hev 
den vandret, så den overhovedet intet gene
rer, men alligevel er klar til brug. Men sik
ken sejlads. Vinden et par streger agter for 
tværs, ca. 5 sekm., selv om der efterhånden 
rejste sig en del sø, duvede »Holiday« be
hageligt af sted, af og til puttede den sig 
ned mellem to søer med forskibet, fik om
gående et spark i halen af en efternøler. Nej 
hvor det gik fremad, næsten alt for hurtigt. 
Ferien var jo desværre snart slut. Nå, efter
hånden meldte sulten sig, vi har forøvrigt et 
glimrende bord i høj sø. Admiralen lægger 
sig på knæ på kahytsdørken, dækker bor
det på den højere liggende kokspitdørk, hvor
på vi lægger et voksdug. Om styrbord er 
keddelen så dybt forankret i pantryet, at 
den umuligt kan rouse, altså en god kop 
kaffe efter frokosten. Bagefter forsøgte jeg 
mig som sanger. Det er godt, vi ikke kan 
se land nogen steder, sagde admiralen, jeg 

lod som jeg ikke forstod finten, men da hun 
bagefter fortalte, at hun en gang havde set 
en mand trække en gris i halen, det lød hel
ler ikke godt, sagde hun, ja, så holdt jeg op. 
Lidt efter kom hun halende med kikkerten 
og begyndte at afsøge horisonten til luvart. 
Drogden fyr foran for tværs, prajede hun. 
Ja, sagde jeg, det havde jeg rigtignok også 
regnet med, der skal det være efter bestikket, 
men du glemmer chokoladen, sagde hun. Nu 
først gik det op for mig, at vi har en gammel 
skik. Den, der først får kending af Stevns 
fyr for udgående og Drogden for hjem
gående, skal have en plade chokolade. Ak 
ja, så røg den daler. 

I sundet fik vi en rask strøm med, så ved 
2-tiden tog vi atter vor bøje i havnen. Selv 
om ferien desværre var slut, var vi dog altid 
et herligt minde rigere. Sejladsen langs vort 
lands skønne kyster, og heldigvis havde vi 
mangen, god week-end senere. 

Men en dag gik det galt. Jo ser i en lørdag 
middag, vi kom ned til båden, var der noget 
i vejen med admiralens cykle, jeg hentede 
lidt værktøj, fik fejlen rettet, ville efterprøve 
den, men ak o ve, jeg glemte, at al kørsel 
på pladsen er forbudt. Dette resulterede i, at 
der kom ilbud fra klubhuset, med besked om 
aldeles omgående at møde derovre. Her blev 
jeg stillet overfor 3 af vore, forøvrigt ud
mærkede medlemmer, der, med strenge mi
ner, idømte mig en bod på kr. 5,20. Nu vil 
i måske spørge, hvordan de kommer til dette 
mærkelige beløb. Jo, jeg fik nemlig en med. 
Da jeg kom ombord og fortalte admiralen 
om uheldet, foreholdt hende det rimelige i, 
at da det jo var hendes cykle, jeg havde ord
net, var det kun rimeligt, at hun betalte, men 
ikke så meget som en krone kunne jeg lokke 
fra hende, tværtimod, nej hvor hun gottede 
sig. 

Nå, dette var jo kun en sommerspøg. Men 
hvor mange overtræder ikke i dag kørsels-
forbudet. Det er egentlig sørgeligt at se. Vi 
vedtager på generalforsamlingen, endda 2 
gange, at al kørsel er forbudt. Jeg selv var 
modstander af forbudet. Men når vi vedtager 
en lov, ligegyldig hvilken, er det jo ikke me
ningen, at de, loven ikke passer, overtræder 
den, og de, den passer, overholder den. På 
denne måde er generalforsamlingen, som skul
le være foreningens højeste myndighed, jo 
kun en parodi, og vi er til grin for os selv. 
Jeg kan i denne forbindelse ikke lade være 
med at tænke på Politi-Mads' artikel i vort 
sidste nummer. Den var skarp, den var hård, 
men den var frem for alt rigtig, det tror jeg 
efterhånden er gået op for de fleste af os. 

Glædelig jul! 
Fair Wind and plenty of it 1960 for alle. 

Carl Hillers. 
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EN 
FERIE 

TUR 
Havnefærgen »Marstrand« 

I SKÆRGAARDEN 
af Gubbefar 

Men skipper sagde hele tiden: bare vent, 
til vi kommer længere nordpå, disse menne
sker har aldrig været højere oppe i Skær
gården end ud for Goteborg. Og heldigvis 
fik han ret. Og vor skuffelse blev vendt til 
begejstring for hver eneste sømil, vi herefter 
kom nordpå. På turen fra Goteborg til Mar
strand fik vi de første skønne minder. Dette 
var skærgådssejlads, igennem ganske smalle 
løb mellem klipper så tæt på skibet, at man 
kun behøver at strække armen ud for at røre 
ved dem, og de var hverken øde eller golde, 
tværtimod, højt op over mastetoppen strakte 
de sig mod den blå himmel, bevokset med 
buske og lave træer overalt, hvor de bare 
kunne få den mindste smule jord til rødderne. 
Sommerhuse og fiskerhuse var der på næsten 
hver eneste skær, en lille brygge eller både
bro var der af og til. Hele tiden lød det i 
skibet: Der skal i bare se, og så så man i den 
retning, så lød det bag en, næ vil i nu se der, 
tilsidst følte man sig som en hel snurretop, 
ør i hovedet af alle de indtryk. Vi havde nu 
sejlet et par timer — og jeg havde gentagne 
gange sagt: Nu går jeg ind og laver kaffe, 
for det trænger vi til, men skipper havde hver 
gang bremset mig og sagt nej Gubbefar, du 
må ikke gå, se nu der, det er synd for dig 
at du ikke får det skønne parti at se. Men til-
sidst sagde jeg: nej, nu vil jeg have kaffe og 
var allerede forude. Da skreg skipper: Gubbe
far, kom herud. Og jeg tænkte: så for pokker, 
nu er der noget galt, og jeg røg ud til ham, 
se der, sagde han bare, og jeg stod målløs 
sammen med den øvrige besætning. Vi gled 
ind gennem et smalt sund, høje klipper på 
begge sider bevokset med gran og birk, små 
røde huse spredt rundt på klipperne og ude 
i vandet på pæle, og pludselig blev klipperne 
lavere og kornmarker og græsmarker kom til 
syne i dalene. Det var Albrektsundskanalen, 
vi gik igennem. Jeg syntes, sagde skipper, 
at det var synd, hvis du ikke fik set den. 
Jeg svarede ham taknemmelig: Ja, tak skal 

du have, men hvad med kaffen? Skidt med 
den, for der ligger Marstrand, så får vi tid 
nok. Og forude mellem de høje klipper så 
vi nu Marstrand, hvor var det kønt, som byen 
lå der med den gamle Carstensfæstning oppe 
på klippen højt over byens tage og med sin 
naturlige havn, der omtrent er en indsø kun 
med smalle sunde ind til den. Her er læ for 
alle vinde. Vi fandt os en gæstebøje lige ved 
siden af en dansk båd. Kl. var kun 12,30, 
så vi havde en dejlig eftermiddag til at se 
på byen og fæstningen i. 

Men først kom tolderen, og han gjorde 
vrøvl, fordi vi ingen toldpapirer havde. Og 
det forholdt sig sådan: I Torekov traf vi tol
deren på broen, og han spurgte, hvor vi 
kom fra, og hvor vi skulle hen. Det fik han 
at vide, og vi inviterede ham ombord. Men 
nej, det ville han ikke, for han var så for
kølet, og han ville ikke smitte os og øde
lægge ferien for os, vi kunne blive fortoldet 
i næste havn. Se det var jo meget pænt af 
ham, for han havde jo ikke regnet med så 
emsig en tolder i Marstrand. I vor næste havn 
»Glommen« så vi ikke skyggen af en tolder, 
og i Goteborg, hvor vi lå i selve toldstationen, 
var der ikke en tolder, der interesserede sig 
for os, så vi troede, at alt var i orden. 

Hele denne forklaring gav vi vor tolder, 
men næ, det kunne ikke passe, og skipper 
måtte følge med op på toldstationen, nå, men 
han slap da fri igen, så der har vel været et 
fornuftigt menneske, der tog hans forklaring 
for gode varer. 

»Kungliga Svenska Segelselskab«s store ho
tel ligger lige ud til havnen. Her var alle sej
lerne velkommen, og håndvaske og toiletter 
stod til fri afbenyttelse for os, og vi nød det 
at kunne gå derop og gøre morgentoilette. 
Det er noget af et problem på ferieture med 
de sanitære forhold, det er slemt i de dan
ske havne, men helt umuligt i de svenske, 
erfarede vi på turen. 

Men da vi nu havde fået vor skipper til
bage igen, startede vi vor lidt forsinkede tur 
op til Carstensfæstningen, dette er en af de 
bedst bevarede bygninger fra middelalderen, 

og ganske uindtagelig har den været, som den 
ligger der på klippen med sine svære mure 
lige ud til stejle klippevægge .Man forstår 
godt, at Tordenskjold måtte bruge list, da 
han indtog den. 

Det var jo her i Marstrand, at han stille 
sine få soldater op og inviterede fæstningens 
kommandant ud for at vise ham, hvor store 
styrker han rådede over. Og i alle de små 
gader han gik igennem, stod der soldater. 
At det var de samme soldater, det vidste han 
ikke, men det var jo heller ikke meningen, 
for så havde han nok ikke overgivet fæstnin
gen til Tordenskjold. 

Fæstningen er meget interessant at gå rundt 
i, store mandskabssale, fangehuller, løngange, 
kommandant kontor, bageri og værksteder, 
alt er velbevaret, selv lidt af inventaret står 
der endnu. Turen endte oppe i tårnet, her 
fik vi et rigtig overblik over de kønne om-
giveler, og vi stod og fik lyst til at tage på 
tur rundt til alle de kønne steder, vi kunde 
se, men det var blevet for sent på dagen, 
det måtte vente til næste dag, nu måtte vi 
ned i skibet igen. 

Det blev en dejlig stille og lun sommer
aften, og vi sad og nød aftenkaffen, medens 
alle feriegæsterne promenerede langs havnen 
i det stiveste puds, og da mørket sænkede 
sig, strålede alle hotellernes lys ud over hav
nen, og dansemusikken lød fra alle kanter. 

Næste dag havde vi meget at gøre, vi skul
le holde fødselsdag ombord, og vi skulle på 
udflugt, så der blev tørnet tidligt ud, og 
signalflagene kom op til ære for Guppemor. 
Og til lykke, og til lykke. Frokost med snaps 
og rigtigt dansk øl. Og så tog vi afsted, først 
med den morsomme havnefærge, »sporvog
nen« kaldte vi den for, den gik ved el-kraft 
fra akkumulatorer, og den havde et par føle
horn for og agter, så når den klappede ind 
i færgelejet, sluttede disse strømmen, hvor
ved akkumulatorerne blev opladet. Billette
ringen foregik på denne måde: Ved betalin
gen fik man udleveret en mønt, og den skulle 
man ved udstigning putte i en bøsse henne 
hos vognstyreren. 

Kommet i land på den anden side travede 
vi op i klipperne, det blev en drøj bjerg
bestigning, op gik det ustandselig, men kønt 
var der, tilsidst måtte vi smide os på klippen 
for at puste lidt. 

Igennem Albrektsundkanalen 

(fortsættes). 
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H u s k  

maler 
udsalget 
p å  d e n  

Søndre 
plads 

Køb og salg 
af lystfartøjer 

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER 

J Ø R G E N  D A N R I S  
Nordmarksvej 82 Tlf. 50 86 36 
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Køreskole 
SVEND VESTERVIG >-
O v e r g a d e n  n .  V a n d e t  

AS. 2892 ss 

Medlem af 
Københavns Kørelærerforening 

og Dansk Kørelæreunion 

HiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHsHi 

STOF TIL BLADET 

skal indsendes til 

M. Andreasen, 

Nyrnberggade 50, 

senest 1. januar! 

Nye medlemmer 

i Siuidtiy, Se(lpjcemM.a 

Aktive: 

Ole Blomberg, typograf, 
Bremensgade 83, 1., 
kragejolle »Per«. 

Ernst Aaby Andersen, maskinarbejder, 
Nyrnberggade 20, 2., 
motorbåd »Mågen«. 

Passive: 

E. V. Hansen,fabrikant, 
Kastrup. 

FREYTAG SEJL 
N Y H A V N  5 3  

P A L Æ  3 9 4 3  

lAArøAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA« 

A L F R E D  N E B L E  
Østerbrogade 214 
Telefon 29 09 09 

K ø b  o g  s a l g  a f  l y s t f a r t ø j e r  

tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASV 

C E R T I N A  

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 

A L T  I  U R E  O G  O P T I K  

Støt vore annoncører 

Gå efter pilmterket det kan De tage for gode varer 

FARVE ISENKRAM 
RULLEGARDINER VitRKTØJ BESIA6 
PERSIENNER &LAS PORCELÆN 

V0KSt>U& SPORTS-1 FIIKESIAUT 
M A T E R I A L  K Ø K K E N U D S T Y R  

ASTA 2929 

RANK e LAURS c M 

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer 

Alt i farver og lakker til båden 

FRANK S. LAURSEN 
Ø r e s n n d s v e j  5 1  A s t a  2 9 2 9  



SIDE 12 S  S  F  NR. 12 

På generalforsamlingen den 21. oktober 1959 
vedtoges det at forhøje kontingentet med kr. 
12,00 helårligt for samtlige medlemmer, samt 
en forhøjelse af pladslejen med 20 pet' 

Drejer det sig om 

foto så gå til 

vensw 
Amagerbrogade 107 - SUndby 4566 

(pipaluk) 

SEJLSPORTSHUER 
EMBLEMER OG OVERTRÆK 

BROZEK 
AMAGERBROGADE 124 SU. 866 

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 

Direkte fra værksted 
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -
Springhynder og Hairloch med Plastik. 

15 års erfaring ved skibsarbejde. 

B .  N I E L S E N  
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x 

A S S U R A N C E  Ø B R O  7 5 1 6  

Cent. 14575 — Marskensgade 8. 

Afleveret til postvæsenet den 16.—12.—1959. 

Med virkning fra 1. januar 1960 

bliver kontingentet herefter: 

Akrive: Vi^rlig Varlig 

indmeldt før 15/8 1957 

kr. 72.00 kr. 18.00 

indmeldt efter 15/8 1957 

kr. 82.00 kr. 20.50 

Passiver: 

Passive B 

Juniores 

kr. 42.00 kr. 10.50 

kr. 32,00 kr. 8.00 

kr. 32.00 kr. 8.00 

Pladslejeforhøjelsen får virkning 

på pladslejen for 1960/61, der 

forfalder til betaling pr. 1. april 

1960 

KLIP UD! 

GIK DER EN RUDE? 
betyder intet den ordner 

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

Vermlandsgade 82 — Amager 7099 

t i l  d e n  b i l l i g s t e  p r i s  

AMAT RYK 
|| 1111IIIIIIII It II1111II111 rTTTTJ 

ALLE ARTER TRYKSAGER 
BOGTRYK* OFFSET 

ANNONCEEKSPEDITION ved 
E. LORENTZEN, 

ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y. 

€RØN &WTZKE 
Assurance 

Kongtnr Nytorv 6 Købankcnm K. 
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