SUNDBY SEJL-.FORENING
CDEID CZD

JANUAR 1960

NR. 1

*

V

Ved
års
skiflet

ønsker redaktionen alle medlemmer et godt nytår
med håbet om, at året 1960 må blive et godt år for
SSF og vor sport.
Vi håber, der i det kommende år vedblivende må
være en god forståelse mellem medlemmerne, således
at vi alle vil arbejde hen til endnu bedre sammenhold
og kammeratskab i vor forening.
Bladudvalget.
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Det er ved at dages. Jeg har haft vagten
til kl. 04,00 og trænger til lidt køligere og
renere luft end maskinens lumre oliedunstmættede.
Det tegner til at blive godt vejr, — det
er det for det meste, — men vi har ellers, —
det var, da vi var på vej til Bahia Bianca
efter den last hvede, vi nu skal ind og af
levere i Recife, — (det var den, der hed
Pernambuco, da jeg gik i skole) — haft et
dogn, der ku' mærkes.
»Æsken« her var jo tom og flød højt på
vandet, så stormen havde noget at rive i. Vi
ændrede kursen 90° og gik for halv kraft
med stævnen i stormen og søerne og »ban
kede pæle ned«, så det mærkedes, som om
skuden var ved at skille ad. Alt knagede,
rystede, klaprede og peb, — man følte det,
som om hele skibet bugtede sig, — hvad det
højst sandsynligt osse gjorde, — men man
vænner sig til det, — ja — kan endda lige
frem nyde såvel bevægelserne som det im
ponerende syn af disse kolossale vandmassers
ubesværede balletdans.
Det er et under, at maskinerne kan holde
til denne voldsomme behandling. Det ene
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øjeblik klasker hækken i søen med et brag,
— det næste hviner skruerne rundt som vejr
møller, — en ustandselig skiften fra 65 til
150 omdrejninger pr. minut. — Det må lige
godt være »kram«, det B &- W laver.
Men — som sagt — for det meste er vejret
godt, til tider næsten ulidelig varmt, — en
væmmelig fugtig varme, der ligefrem suger
energien ud af kroppen, så man ikke orker
andet end at hvile og sove, — med ventila
toren på fuld speed og kun et lagen til at
dække sin nøgne, svedige krop, — indtil en
ny vagt eller andet påkrævet arbejde igen
sender een ned til fornyet svedekur i denne
gamle prams varmedirrende indre.
Det kan ofte føles ubehageligt — til tider
ligefrem djævelsk modbydeligt — at skulle
udføre sit arbejde lukket inde i en sådan
svedekiste, men — alting har sin pris, og
selvom denne undertiden synes høj, kan der
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dog tages meget til gengæld for de ubetale
lige oplevelser, der er een tilmålt på frivag
terne, når man — hængende over rælingen
— lader naturen male og modellere sine skif
tende indfald og stemninger.
Havet — skyernes fædreland — en rig
uendelighed af indtryk — et tema med vari
ationer uden .ophold. Skyernes fødsel og leg,
— majestætisk skridende, eller på jagende
flugt, — i ustandseligt skiftende belysninger
fra det klareste morgengry — med perlemor
på hav og himmel — til det truende svovl
og bly, som vi sejlere — med gysende be
tagelse — oplever det til søs, — eller fløjls
bløde stjernenætter med flyvefisk i morildsdryppende stimer. — Jo — oplevelserne er
nok ubehagelighederne værd.
Denne morgen, — vi var — som før for
talt — pa vej ind til Recife med en last hvede,
— var klar og skøn. Jeg stod og glædede mig
over friskheden og den lette vind, da jeg —
langt ude om bagbord — fik øje på en række
trekanter — hajfinner? — Nej — sejl. De
nærmede sig hurtigt — en flok ejendomme
lige — ja — fartøjer er næsten for meget
sagt — nærmest tømmerflåder, — med to el-
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ler tre mand ombord. Primitive og fremmed
artede så de ud disse Jangadas, men søgående
trods alt, — for jeg — helt her oppe på mit
store skib — havde næppe landkending.
Ankommet til Recife holdt jeg fridag, som
jeg benyttede til en bustur ud til et lille
fiskerleje »Olinda« — en halv snes kilometer
nordligere, — og her så jeg dem igen. På
ruller af palmestammer, — på den skønneste
faste, hvidgule sandstrand, — i sydatlantens
lange dønningers rytmiske brusen — lå —
foran en klynge fattige fiskerhytter — et du
sin af disse fartøjer — eller flåder. Udenfor
hytterne sad fiskerne og flettede net, eller for
arbejdede primitive ankre, — blot et par bøj
ede grene i kors, med en passende sten bun
det ind i midten. En slags dræg, men åben
bart virkningsfuldt; — man så ingen andre
former for ankre. Een var ved at bygge en
ny Jangada, — kvinder vaskede toj, — og
unger — i alle aldre og kulører — legede
med pinde, sand og muslingeskaller som alle
andre børn på alle andre strande i alle andre
lande, -—et malerisk syn — uforandret gen
nem århundreder.
Min nysgerrighed drev mig hen til en af
flåderne, der lå tæt op til en lille hytte. En
gammel fisker, med et herligt rynket smil, sad
og sludrede med en ung neger, som jeg gæt
tede på var »besætningen« på fartøjet.
Uden iøvrigt at forstå hinandens sprog
skabtes der hurtigt kontakt, og jeg fik lov
at undersøge og studere alt hvad jeg ville
— iøvrigt akkompagneret af negeren, der mi
mede, gestikulerede, demonstrerede, riggede
og tegnede i sandet, indtil jeg var helt for
trolig både med Jangadaen og de utroligt rare
og redelige mennesker, jeg her havde truffet.
Siden måtte jeg gøre rede for hvem jeg var,
hvad jeg var, hvor jeg var fra, — og hvad
deres fartøj i grunden ragede mig, — men de
må åbenbart have fattet ihvertfald en del af
forklaringen, for da jeg, — stadig ved hjælp
af alle til rådighed stående midler, — havde
anmodet om at få lov at komme med en tur
til søs, blev jeg straks inviteret, — ja — de
så tilmed ud som om de glædede sig — må
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ske til at se mig — grøn i ansigtet — klamre
mig til et eller andet opstående. Nå — på
det punkt skuffede jeg dem vist; — jeg glæ
dede mig, i lige så rigt mål som de, over den
herlige sejlads; — dette tilsyneladende klod
sede fartøj gik højde og fart som nogen lyst
kutter, — til gengæld morede de sig konge
ligt over, at det var mig umuligt at holde
styreåren i vandet.
»Jangadaen« består iøvrigt af 6 balsastammer på ca. 6 meters længde — to svære, og
fire slankere, — således samlede at de ligger
side om side med to slanke stammer i midten,
dernæst en svær stamme på hver side, — pa
rallelle mod midten, men udvendig let til
hugget således at der dannes en lidt klodset
bådfacon, — og udenpå disse en slank stam
me på hver side. Disse seks stammer samles
med tværgående nagler af en meget sejg træ
sort og har en bredde på ca. 1 meter. På
tværs af flåden fastgøres et brædt der for
synet med huller tjener som mastespor. Ca.
% meter over dette en mastebænk fastgjort
ved hjælp af et par støtter. Masten er slank,
meget agter udsvajet foroven og kun støttet
af en lænsebardun. Lige agten for masten,
mellem de to stammer er skåret ud til en
sænkekøl ca. 1 meter lang ca. 35 cm bred.
Midtvejs mellem masten og fartøjets agter
kant er anbragt en tofte til støtte for en op
stander der tjener — dels til bomstol — dels
til fastgørelse af stropper hvori den mand

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

hænger der afbalancerer fartøjet under bie
vindsejlads. Endvidere er her anbragt en
— øse? — Til en tømmerflåde —? Jo
den bruges til at øse vand på det ca. 10 kva-^
dratmeter store sejl for at holde det strakt
når der sejles bidevind. Helt agter findes en
bænk til styrmanden samt to støtter til støtte
for styreåren, og endelig — helt forude —
en støtte — anbragt i den svære stamme om
bagbord — til fastgørelse af ankeret, som,
når det ikke benyttes, hænger på mastebæn
ken.
Ja, — sådan ser det »skiv« ud, men sejle
— det kan det. Søen skyller ustandeligt hen
over hele fartøjet, men det gør ikke så meget
— vandet er rart lunt her — vi er kun ca.
6° syd for ækvator.
Sagde jeg før, at disse fiskere var fattige?
Ja, — det er ikke meget jordisk gods de di
sponerer over, — og det er osse muligt deres
liv er strengt. — Ud til søs kl. 3-4-5 om
morgenen, — hjem kl. 3-4-5 om eftermidda
gen med en smule fisk, der sikkert ikke ræk
ker meget længere end til de tre familier, der
skal leve af det, men — deres glæde over li
vet, — havet — og sejladsen, — deres nøj
somhed, gæstfrihed og menneskelighed. —
Nå ja — alt er relativt, — men jeg synes,
jeg kender mange, der er meget fattigere end
de.
De bedste nytårsønsker for SSF.
Farbror.

Med virkning fra 1. januar 1960 bliver kon
tingentet herefter:

DET NY

Aktive:

1/1 årlig

1/4 årlig

indmeldt før 15/8 1957...
indmeldt efter 15/8 1957
Passive
Passive B
...
Juniores

kr. 72,00 kr. 18,00
kr. 82,00 kr. 20,50
kr. 42,00 kr. 10,50
kr. 32,00 kr. 8,00
kr. 32,00 kr. 8,00

Pladslejeforhøjelsen får virkning på plads
lejen for 1960/61, der forfalder til betaling
pr. 1. april 1960.
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Nissen kommer og leger med os, og så er der bal
bagefter.
Billetter å 3 kroner kan købes i klubhuset.

indbyder
lil
BAL
i klubhuset, lørdag den 23. januar 1960
Papa Nessers orkester
Billetter: 3 kr.

alle
I

JUniOrCS

I I. V"

KLUBHUSET
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 finjollesejlads, hvor hele verdenseliten af jollesejlere
mødtes.
Filmen er velvilligst udlånt af Firma Hem
pels Farve- og Lakfabrikker.
Ekstra: en morsom film!

Programmet for FEBRUAR

Filmaften
for
•

Y vJ

torsdag den 18. februar 1960
Børge kører en afdeling morsomme film,
hvor vi kan få en sund latter.
Entré kr. 0,75

Da vi ikke på nuværende tidspunkt, hvor
bladet går i trykken, har fået bekræftelse fra
udlejningsselskaberne om de film, vi kunne
ønske, vil programmet for filmaftenerne
torsdag den 11. februar
og
torsdag den 25. februar
blive bekendtgjort ved opslag på tavlen i
klubhuset.

SIDE 4

S S F

Hvem skal betale regningerne...
Ja, hvem — ?
Det skal selvfølgelig bådeejerne, det vil jeg
da give Henri Madsen ret i —, dog ikke som
forholdene er i dag, men som de efter min
mening burde være og kunne blive.
Lad det være sagt straks, at hensyn til kom
mende kommentarer om manglende hovede
eller hjerne: Jeg giver mig ikke ud for at
have fundet De Vises Sten, men er dog af
den opfattelse, at en uddybning af synspunk
terne, hvad enten det er på en generalforsam
ling eller her i bladet, kun kan være af det
gode, når måden, synspunkterne bliver frem
sat på, er anstændig.
Må jeg citere: »Selv på den goldeste klip
peø finder Guds lille fugl et frø.«
Så måske kan man hos de, der fra naturens
hånd er lidt mindre opvakte, finde et lille
frø at bygge videre på. Hvorfor fratage dem
lysten ved at skælde dem ud for at være ho
vedløse og hvad værre er —, det er vi jo
trods alt, allesammen, mere eller mindre, og
nogen undtagelse er jo heller ikke vor be
styrelse, som skulle give os rolige forhold i
vor forening, en stor ting, som de kunne have
fortjent tak for, men derfra og til, at de ikke
ubevidst kan foretage fejlvurderinger, ja, det
tror de vist ikke selv på. Vi har dog før
set en bestyrelse foretage fejlvurdering, og
derfor er vi andre, menige medlemmer med
til at træffe bestemmelserne, var vi ikke det,
tænk så på det kolossale ansvar, en bestyrelse
havde påtaget sig, om noget gik galt.
Nej, vi må til enhver tid fremkomme med,
hvad vi har på hjerte, også ændringsforslag
til en bestyrelse, for så først er det, som Hen
ri Madsen gerne vil have det, sundt og de
mokratisk. Ellers får vi jo diktatur.
Og så lige lidt kommentarer til Henri Mad
sens indlæg:
Motorbådene har gennem alle år betalt en
masse penge på ting, som direkte var dem
ganske uvedkommende, så dér er du ikke
ene om at betale, Henri Madsen, for noget
man ikke får, vi har dog gjort det uden at
kny, fordi sejlerne også var vore klubkam
merater. Behøver jeg at nævne øvelsesbåde,
kapsejladser osv. —, for ikke at tale om, som
du selv fastholdt, dog i en forkert belysning,
uddybning af sejlrenden? Her må du vist
have tænkt på de store sejlbåde, for hvem
tror du stikker dybest, jeg behøver blot tage
forholdet: en juniorbåd eller en stor motor
båd? Man har også lov til at tænke sig lidt
om, når man, som du, skriver i så kraftige
vendinger.
Nej, det er et helt tredie sted, skoen tryk
ker.
Stemmeretten er jo ens på en generalfor
samling, hvad enten man har stor eller lille
båd, man har samme ret til at kræve ind og
bibeholder vel samme ret med hensyn til

betalingen, ja, for den sags skyld er stemme
sedlen ens, selv hos medlemmer, der gennem
år ingen båd har haft, men som ved at be
tale et kontingent altså alligevel er aktive.
Disse medlemmers stemme kan på en gene
ralforsamling være udslagsgivende for nye
anskaffelser af enhver art, herunder selvføl
gelig klubhus, når så vedtagelserne, som de
selv har været med til at gennemføre, skal
betales, så siger du: — Nu må I være demo
kratiske. Vi skal da ikke betale noget af det.
I må da være himmelhenrykte over, at vi
i" det hele taget støtter foreningen med vort
kontingent.
Jo mere jeg tænker over din kløgt, jo mere
dum synes jeg, jeg selv er —, for hvad der
i dine øjne er så lige til og lynende rigtigt,
er i mine, lynende forkert.
Men under hele den belæring, vi har fået,
må jeg fastslå: Selvfølgelig skal vi aktive med
lemmer med både betale for, hvad vor hobby

AMERICAN CUP
Tak fordi du optog handsken. Hvad der
har foranlediget mig til at udfordre dig, er
dine udmærkede artikler her i bladet om
Landskrona og andet. Altså at lokke dig frem
af busken (det har intet med barbering at
gøre) og få nogle flere udgydelser og andet
fra din hånd.
At vi skal udkæmpe kampen for sejl, føl
ger af sig selv. Husk, det er »giganternes
kamp«, ligesom på den anden side Atlanten.
Skulle det flove helt af, kan vi jo altid sætte
maskinerne, det behøver de derovre jo ikke
at få at vide, ingen sladrer her i SSF.
Men hvorfor skal vi være ene om fornøj
elsen? Lad cs tage alle fartøjsejerne plus
slægt og venner med. Pinsen falder så sent
i år, så vi nemt skulle være klar til den tid.
Jeg vil foreslå følgende:
1. start. »Giganternes kamp«. Jo, det er
altså Niels og mig plus vore tapre forgaster.
Forsidestof til verdenspressen — tør jeg nok
svagt antyde.
2. start. Distancekapsejlads. Deltagere: alle
kapsejlere.
3. start. Distancekapsejlads. Deltagere: alle
med f. eks. hjælpemotor eller andet handi
cap.
4. start. Motorbådsløb.
5. start. Fisketur. Nu ikke noget med at
kobe på vejen.
6. start. Alle andre, som af en eller anden
grund ikke vil deltage i ovennævnte. De med
bringer selvfølgelig Kvinder, børn og andet
husgeråd.
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koster, og ikke dem, som hverken har båd
eller del i den, det giver jeg Henri Madsen
ret i, men de skal selvfølgelig på den anden
side heller ikke være medbestemmende, ved
en stemmeret, de ingen adkomst har til.
Det var unægtelig en nærliggende tanke,
at tog sådan noget overhånd, kunne vor for
ening efterhånden blive omdannet til en sy
klub eller en forening til gamle danses be
varelse, eller hvad ved jeg, hvilken interesse
man får den dag, man siger søen farvel.
Har man været uden båd et eller to år —,
eller hvad vi nu kan blive enige om —, må
man overgå til passivt medlemsskab.
Til slut vil jeg ønske alle i SSF et godt
nytår og håbe at vi, til trods for forskellige
anskuelser, må finde sammen i kammerat
skab i det nye år.
Momento: Med hensyn til vor formands
udtalelser om tonen på vore generalforsam
linger, og ligedes med Henri Madsens indlæg
i denne debat, et godt råd: Ryst ikke måtten
ud af vinduet—, det drøftes bedre inden for
fire vægge.
Med sej lerhilsen
290, Sigf. Christensen.

Med andre ord, ikke en af os kan undslå
sig, der er noget for enhver. Der skulle ikke
gerne findes een båd i havnen pinsen 1960.
Nu sker det jo af og til, på generalforsam
lingen, eller her i bladet, at søen går højt,
kort og godt, gemytterne kommer i kog. Hvis
nu disse gemytter arrangerede en kapsvøm
ning tværs over havnen 1. pinsedag, så ville
de blive så tilpas afsvalede, at vi eventuelt
kunne holde en ekstraordinær generalforsam
ling bagefter.
Hvorom alting er, hvad siger bestyrelse,
kap- og festudvalget og ikke mindst medlem
merne. Bladets spalter står jo som bekendt
altid åbne — husk det.
Nu ikke noget med, at fordi Niels og jeg
pludselig har fået den af lægerne fuldstændig
opgivne sygdom, nemlig »blærerumpebetændelse«, kan I undgå at deltage. Begynd alle
rede nu at slibe bunden, om turen skal gå til
Landskrona eller hvilken som helst anden
havn er ligegyldig. Bare lad gå for og agter.
Carl Hillers.

En grim avisand
Et af vore dagblade udlægger Poul Elv
strøm og franskmanden J. Herbulet, der beg
ge er sejlmagere, som professionelle, hvorfor
de eventuelt skulle kunne udelukkes fra del
tagelse i olympiadesejladserne. Dette er et
fuldstændig slag ud i luften. Det er en vel
kendt sag, at man først mister sin amatør
status, når man som aktiv sejler modtager
: betaling for den indsats, der ydes ombord i
jet fartøj, f. eks. under kapsejlads.
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Det undrer vist unægteligt mange at er
fare, at formanden får forelagt indlæg til
medlemsbladet fra de menige medlemmer, før
disse kommer i bladet —, har formanden ikke
der misforstået sin stilling og bemyndigelse,
for det må da vist være den ansvarshavende
redaktors opgave at tage stilling til bladets
indhold, da det jo er ham, der bliver hængt,
hvis noget skulle være galt —.
Men måske var det derfor, man ikke kunne
lide den tidligere redaktør, fordi han ikke lod
sig censurere.
Og kan bestyrelsen tillade sig at feje de
menige medlemmer til side med en overlegen
bemærkning om, at hvad disse skriver i bla
det, foreningens medlemsblad, ikke er noget,
der kommer bestyrelsen ved, og noget den
ikke vil blande sig i?
Hvad vil den så blande sig i —?
Er det netop ikke bestyrelsens opgave at
tage stilling til ethvert spørgsmål angående
foreningens trivsel, og imødegå enhver kritik,
der rejses, fra talerstol eller i bladet, er be
styrelsesmedlemmerne og kassereren ikke de
menige medlemmers sejlsportskammerater og
klubkammerater, er vi ikke én stor flok sejl
glade mennesker, der arbejder sammen på at
få det bedst mulige ud af vor hobby og vor
forening, eller —, det er vi måske ikke?
Hvorfor vil formanden absolut læse med
lemmernes indlæg, før de kommer i bladets
spalter, når hverken han eller den øvrige be
styrelse vil eller tør tage stilling til, hvad der
optager det menige medlem?
I forsigtige, vage vendinger, og uden at
turde indlade sig i en polemik, fremkommer
formanden med et par »oplysninger«, som i
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Ved årsskiftet har vi lagt en af de fineste sejlsæsoner bag os.
Året, der gik, har været et arbejdsår for ledelsen i SSF.
Foruden de mange forskellige arbejder, der er udført i havn og på plads,
er der skabt bedre forhold i vort klubhus, og vi har gennemført adskillige
vellykkede klubaftener med mange interessante film.
Disse filmaftener har været godt besøgt, og det er vor agt at fortsætte
med disse arrangementer.
I årets løb har lovudvalget tilendebragt sit arbejde med gennemgang og
å jourføring af foreningens love. De reviderede love ligger i øjeblikket til
gennemsyn hos foreningens sagfører — og det er tanken så snart denne
gennemgang er tilendebragt at forelægge de å jourførte love ved en ekstra
ordinær generalforsamling, idet det er lovudvalgets opfattelse, at et punkt
som dette vil tage for meget af den ordinære generalforsamlings tid.
Den på efterårsgeneralforsamlingen vedtagne kontingentforhøjelse træder
i kraft fra 1. januar d. å. Jeg er stadig af den mening, at denne vedtagelse
var lidt overilet og lidet gennemtænkt, og der har da som følge heraf
også allerede været en del udmeldelser. Vi må jo imidlertid håbe, at denne
tendens kun er forbigående, og at den ikke vil skade foreningens økonomi.
Fremover ligger der stadig adskillige opgaver for bestyrelsen, og vi vil
— så langt foreningens økonomi rækker — søge disse gennemført.
Til slut vil jeg takke alle de medlemmer, der i det svundne år har været
med til at lette arbejdet for bestyrelsen.
GODT NYTÅR!
Tanggaard Rasmussen.
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forvejen er kendt af hvert eneste medlem i
foreningen, nemlig at den nuværende ordning
med hensyn til benzinpengene hviler på en
generalforsamlingsbeslutning —, men denne
kan vel laves om på en ny generalforsamling,
ved en ny afstemning om spørgsmålet.
Det er jo ikke foreningen som sådan, der
bruger benzinen, men derimod hver enkelt
bådeejer med motor i skivet, folk som i åre
vis har måttet ærgre sig over at skulle be
tale vejafgift og andre ting, som kun kommer
bilisterne tilgode —, nu er der endelig kom
met en fornuftig ordning med toldvæsenet
vedrørende denne afgift på benzinen, og så
må den vel først og fremmest komme både
ejerne til gode. Mon ikke også det har været
tanken fra myndighedernes side?
At vi bådeejere med motor hidtil har skæn
ket vor forening disse penge, må absolut ik
ke af bestyrelsen opfattes som en selvfølgelig
pligt, for det er det aldeles ikke —, i sær
deleshed ikke, når disse penge bliver anvendt
på et ligegyldigt stykke vej, der intet som
helst har med bøjeplads i havnen eller vin
terplads på land at gøre —, og når forman

den besværer sig over at måtte rykke trefire gange for benzinskemaerne, kunne det
vel egentlig tydes som en udbredt utilfreds
hed med at foreningen stadig rager disse
penge til sig.
Og må jeg så lige spørge: Behøver et med
lems kone og eventuelle børn være medlem
af foreningen for at sejle med deres mand
eller fader i hans båd —, og er de det?
Hvis de er medlem af foreningen, er det
vel fordi de har andre interesser i foreningen,
f. eks. sejlerskole, øvelsesbåd, juniorafdelin
gen m. v. og må vel så betragtes som selv
stændige medlemmer uden båd, for hvem
pladsleje er noget helt uvedkommende.
Hvad tonen på generalforsamlingen angår,
så er Sundby Sejl-Forening vel ikke noget
menighedshus eller en bolsjebutik, og skulle
der slippe en »»bønne« ud der, så bliver den
i hvert fald inden for vore egne fire vægge,
medens den evindelige råben op i bladet om
gadedrenge og bajerdrikkende kværulanter
når ud omkring og kunne give ubefæstede
sjæle et helt forkert indtryk af os i Sundby
Sejl-Forening.
Vist kan I lide at sidde i bestyrelsen, det
har I sagt før, og også, at I er de eneste i
foreningen, som kan bestride pladserne, men
mon ikke der iblandt os skulle kunne findes
andre, som også kan —?
Vi er ikke K.D.Y.. Medlemmerne i Sundby
Sejl-Forening er for størsteparten ganske al
mindelige, jævne mennesker, som for små
penge søger at dyrke deres hobby: eje en
båd og sejle. Vi kender vor begrænsning,
uden på nogen måde at lide af mindreværds
komplekser, og en af de grundregler, hvor
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med Sundby Sejl-Forening i sin tid startedes,
var jo netop at skabe et sted, hvor den lille
mand, som holdt af sø og skib, kunne være
med sin båd.
Og det var jo netop den jævne mand, af
døde borgmester Hedebol i sin tid ville hjæl
pe og give et fristed, hvor han kunne være
med sin båd og sin familie, når han trængte
til ro og frisk luft efter en lang arbejdsuge
på fabrik eller værksted, det var den jævne
mand, den gamle viking kæmpede for, så
lad os endelig ikke i misforstået storheds
vanvid gå hen og tro mere om os selv, end
vi kan leve op til —, det er vi vist lige ved.
Der er ingen, der har sagt, at bestyrelsen
ikke gør et stykke arbejde —, men når Tanggaard Rasmussen ligefrem spørger, hvad med
lemmerne ville sige, hvis bestyrelsen listede
af en efter en, så tror jeg nok, jeg på mange
medlemmers vegne tør svare: — Ingenting.
Ligesom jeg tror, de fleste ville græde tørre
tårer og måske komme til at tænke på, hvem
det var, der opponerede kraftigst ved Tanggaard Rasmussens valg, ja endog opponerede
så stærkt, at han på et spørgsmål direkte fra
dirigenten direkte svarede, at han ikke anså
Tanggaard Rasmussen for at være i besid
delse af evner til at bestride formandshver
vet i Sundby Sejl-Forening.
Episoden er sikkert foreviget i forhandlings
protokollen, burde i hvert fald være det, hvis
ikke den er skrevet i glemmebogen, men vi
andre husker den og undrer os en smule over,
at vinden nu blæser fra en helt anden kant.
Jeg synes, bestyrelsen burde vise general
forsamlingen det hensyn at begynde til den
fastsatte tid og ikke overskride den med tyve
minutter —, det er så lidt, men betyder så
meget fer de mennesker, som ofrer sin aften
for foreningen.
Til slut vil jeg lige påpege, at det ligner
en tilsnigelse, når der i et stillet og vedtaget
forslag gøres udtrykkeligt opmærksom på, at
det skal træde i kraft fra 1. april 1960, så
uden videre at lade det gælde fra 1. januar
samme år.
Forøvrigt var der en — formodentlig —
trykfejl i min artikel i forrige nummer af bla
det. Piratjoller kommer ikke til at betale kr.
20,00 mere om året, men derimod — kr. 2.
113, Walther Hansen.
Til ovenstående indlæg skal bladudvalget
bemærke:
Redaktøren er ansvarlig overfor det offent
lige, men han — og heller ikke bladudvalget
— er »en stat i staten«.
Såvel redaktør som bladudvalg er at be
tragte som funktionærer i foreningen — omend ulønnede — og er som sådan underlagt
bestyrelsen.
Bladudvalgets funktioner er at samle det
fra medlemmerne indkomne stof, gennemlæse
dette og frasortere, hvad der ikke er holdt i
en urban tone. Endvidere opsætning og kor
rekturlæsning.
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Som forholdene for tiden er ordnede, er
det bladudvalgets pligt at forelægge ind
sendte artikler for personer, artiklerne angår,
således at disse får lejlighed til at sætte sig
ind i indholdet og svare i samme nummer af
bladet.
En sådan ordning er nødvendig, fordi vort
blad ikke er et dagblad, men kun udkommer
een gang hver måned.
Såfremt et svar på en forespørgsel — eller
et personligt angreb — først fremkommer en
måned efter forespørgslen — eller angrebet
— vil de fleste medlemmer have glemt, hvad
sagen drejer sig om, og svaret ville i så til
fælde være uden interesse.
Redaktør og bladudvalg er indforstået med
denne ordning.
Bladudvalget.

des medlemmer, der kan lide at overtage ar
bejdet, er det først galt.
En indstilling som din er imidlertid meget
stærkt medvirkende til at gøre dette arbejde
til en sådan plage.
Din indstilling til tonen på generalforsam
lingen er jeg heller ikke enig med dig i,
men jeg kender den jo fra den tid, hvor du
ikke var så vred på mig. Det store flertal i
SSF ser jo da heldigvis også som jeg på
dette spørgsmål.
Dit ændringsforslag på generalforsamlingen
indeholdt ingen datoer, og ifølge foreningens
love følger kontingentet kalenderåret, medens
pladslejen løber fra 1. april. Der foreligger
altså ingen tilsnigelse fra bestyrelsens side.
Dine øvrige bemærkninger er det vist ikke
umagen værd at svare på. Dem betragter jeg
som rene personligheder, der bør gå ind ad
Jeg ved udmærket, at når der finder an det ene øre og ud af det andet.
greb sted på bestyrelsen i en forening, ligger
W. Tanggaard Rasmussen.
der som regel altid personlige motiver bag.
Det gør der jo også her — og så er det lige
meget, hvorledes denne bestyrelse gør sit
arbejde.
Men hvorfor i alverden skal et personligt
nag fra din side gå ud over samtlige med
Der lød et skud, og af de tre ænder, som
lemmer i SSF? Hvorfor skal medlemmerne netop havde lagt sig på vandet, lettede kun
nu ulejliges med at læse alle de meningsløse de to.
indlæg fra dig og mig? Du burde ofre din
Vi lå i en jolle i nordre bassin og over
tid på mere nyttige sager.
værede det lille drama.
Med hensyn til din bemærkning om bla
Hvor er det lavt. Var det en søndagsjæger
dets censur, skal jeg henvise til bladudvalgets eller en jæger, som havde fået kløe i pege
oplysning til dig om dette spørgsmål. Der fingeren?
er som bekendt forskel på censur og kom
Vi roede over og samlede taffelanden op.
mentarer.
I det samme kom jægeren til syne og forlang
Hvorfor skulle bestyrelsen dog blande sig te at få anden udleveret.
i en bladpolemik medlemmerne imellem? Du
Han blev bebrejdet sin usportslige optræ
glemmer vist, Walther, i din iver for at skæl den, og der faldt et par drøje ord. Vedkom
de bestyrelsen ud, at artiklen »Hul i hovedet« mende fik sin and og gik stolt hjem med sit
er skrevet af et menigt medlem. Hvorfor skal bytte! Men han var dog ikke så stolt, at han
din ærgrelse over eventuelt at være blevet kunne benytte den almene udgang, men gik
ramt nu gå ud over mig?
bag kajakklubben ned langs haverne og hjem.
Med hensyn til din bemærkning om at
Står der ikke et sted i reglementet, at det
turde tage stilling, så synes jeg da, det må er forbudt at jage på foreningens område,
være klart for dig, at jeg med mine »vage hvis dette ikke er tilfældet, er det på tide,
vendinger« så afgjort er uenig med dig.
det bliver indført.
Brødrene Lissner.
Jeg kan ikke lide din indstilling til ordet
»forening«. Foreningen er da dig og mig og
Som kommentar til ovenstående artikel skal
ikke noget uhyre, der søger at stjæle penge bladudvalget tilføje:
fra »jævne menneesker med små penge« el
Opmærksomheden henledes på ordensreg
ler på anden måde genere dem. Husk, at lementets paragraf 2 sidste stykke: På fore
medlemmerne og foreningen er det samme. ningens areal må ikke drives jagt eller fi
Du bliver ved med dine bemærkninger om, skeri.
at vi kan lide at sidde i bestyrelsen.
Det ville derfor i nævnte tilfælde have væ
Ja, selvfølgelig kan vi lide det, Walther. ret rigtigt at omtale episoden for foreningens
Men er det ikke også grundprincippet i alt bestyrelse med opgivelse af jægerens identi
sådant frivilligt arbejde, at man skal kunne tet.
lide det?
Det er jo ikke første gang, der har fundet
Hvis vi ikke kunne lide det, hvorfor i al ulovlig jagt sted på foreningens areal, endda
verden skulle vi så ofre en så stor del af med fare for medlemmernes liv og helbred.
vor fritid på et arbejde, som vi ved, vi kun
Et rygte vil endvidere vide, at også den
får vrøvl og utak for?
nærmest tamme svaneunge, som benzinman
Næ, Walther, lad os være glade så længe den har fodret sommeren igennem, har måttet
nogen kan lide det. Den dag, det bliver en lade livet på grund af ulovlig jagt.
plage for disse mennesker, og der ikke fin
Bladudvalget.
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Et par nytårsønsker
Da både jeg og mit hoved desværre var
forhindret i at deltage i generalforsamlingen,
og da jeg af bladets referat af denne eller af
Henri Madsens kommentar til samme, intet
steds finder nogen behandling af betaling for
ophaling og udsætning af fartojer, hvis øko
nomiske side jo i allerhøjeste grad er kædet
sammen med pladslejens størrelse, taget op
til behandling, tillader jeg mig at stille be
styrelsen følgende spørgsmål:
Hvordan er bestyrelsens stilling til den
ganske betydelige stigning i prisen for op
haling og udsætning af fartøjer, som bliver
følgen af den på efterårsgeneralforsamlingen
vedtagne forhøjelse af pladslejen.
Og mens jeg har pennen, vil jeg tillade mig
ct par enkelte bemærkninger:
Jeg kunne tænke mig, at der blev vist plad
sen lige så megen interesse, som vort klub
hus, der er talt så meget om, at vort hus er
vort ansigt udadtil, men det var svært, så
dette ansigt blev skæmmet af det rod af en
losseplads, som vor bådeplads fremtrådte i
i sommer.
Der blev af bestyrelsen fremsat anmodning
til medlemmerne om at gøre orden under og
mellem skurene som led i rottebekæmpelsen,
men man havde fra bestyrelsens side tilsyne
ladende ingen interesse for de to enorme
møgbunker, som henlå på søndre plads til
hen på sommeren og ej heller til det fantasti

Det var ellers et par dejlige flinke menne
sker, de var nu for hjemgående, efter at have
været rundt øen Tjørn og var vældig begej
strede for turen trods det, de havde deres to
småpiger med, hvad der ikke er let i sådan en
lille både, men det var gået fint, fortalte de,
og de ville tage turen igen til næste år. For vi
har ikke set det halve af, hvad der er at se.
Da vi havde besluttet at sejle næste dag, gik
vi en aftentur langs stranden, d.v.s. strand er
det ikke, men en sti oppe på klipperne følger
kysten. Skipper havde lyst til at gå hele øen
rundt, men da vi andre var trætte af at trave
hele dagen og syntes, at det var blevet for
sent, lod vi skipper gå alene og gik tilbage
til båden, hvor vi sad og ventede på ham og
kunne ikke forstå, hvor han blev af, endelig,
jeg tror kl. var blevet 23, kom han. Og så
var der til ham i en god mening: Hvor har
du været? Og hvor bliver du af? Vi var
ærlig talt ved at blive urolige for dig, må vi
nu få at vide, hvor ...
Ja! Ja! Ja! Lad mig nu forklare: Jo, ser
I, jeg var taget langs kysten helt over på
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ske rod bag det gamle klubhus — et rigtig
Eldora for rotter.
Og tilsidst et par ord til dig, kære Willy:
Vi ved udmærket, at du og den øvrige be
styrelse laver et stort og uegennyttigt stykke
arbejde, som der her også skal blive plads
til at sige jer tak for, men — lad være med
at fortælle os det for tit, det er dårlig diplo
mati, og det kunne virke mod hensigten.
Tilsidst kunne jeg ønske at se noget mere
til vore havneudvalgsmedlemmer — vel at
mærke se dem i funktion på pladsen.
Og så iøvrigt et godt nytår og tak for det
gamle.
265, O. H. Pedersen.

EN FISKETUR
Nu er det jo med fiske-, jagt- og skipper
historier, at det kan være så som så med
sandheden. Men her er en fiskehistorie, jeg
hørte i julen, så kan I tro på den eller lade
være, ganske som det passer jer.
En årle søndag morgen her i efteråret star
tede et par af vore brave klubkammerater med
motorbåd. Vinden frisk SV med regnbyger,
altså rigtigt surt vejr. De løb ned til Røsen
og pirkede løs, medens de drev nordpå, dette
gentog sig flere gange, uden at fiskelykken
stod dem bi. Men hver gang de passerede
Kastrup havn, vinkede det forjættede land,
nemlig »Sundets Perle«, hvor de af erfaring
vidste, at der fandtes et udmærket billard.

EN
FERIETUR
I

SKÆRGÅRDEN
den anden side af fæstningen, og der var en
lille lund eller park, der var så kønt; så jeg
måtte ind at se den, men mørket faldt på og
— ærlig talt — jeg kunne ikke finde vej ud
af den igen, men jeg kunne se fæstningen,
og den vej gik jeg så, men kommet dertil
viste det sig, at jeg stod på toppen af borg
muren, og sprang jeg nu ned i borggården,
så kendte jeg vejen gennem fæstningen og
ned til havnen, og det gjorde jeg så, men da
jeg kom hen til porten, var den lukket — og
hvad nu? Tilbage og op ad muren kunne jeg
ikke komme, og helt mørkt var det blevet,
så jeg kunne ikke finde noget, jeg kunne bru
ge til at klatre op ad. Jeg var ikke særlig
glad ved tanken om at skulle overnatte her,
så nu var gode råd dyre. Da jeg nu gik rundt

SIDE 7
Samtidig kunne de hos de lokale fiskere redde
sig et alibi. Nå, snart peb kuglerne dem om
ørerne i Perlens hyggelige billardstue. Hen
på eftermiddagen foregik hjemturen, og snart
fortøjede de trætte fiskere i vor havn. Nu
vil skæbnen, at den ene er så heldig at være
ugift, den anden begav sig hjem til sin viv.
Da han ringede på sin entrédør, kom den
lille frue selv ud og lukkede op. »Nej« ud
brød hun glad overrasket, sikke nogle dejlige
fisk, du har fanget, det må rigtignok have
været koldt i det sure vejr«. Men sæt dig
endelig ind i den dybe stol (den han kun bli
ver anvist, når han en sjælden gang kommer
hjem med hele sin løn, uden at have købt
noget til båden), din yndlingspibe har jeg
stoppet og lagt SSF medlemsblad hen (re
daktøren takker ærbødigst), nu løber jeg lige
ud og sætter vand over til alle tiders største
toddy, den har du rigtignok fortjent. Efter
at have hygget lidt om den trætte fisker, gik
fruen ud og gjorde fiskene i stand. Lidt efter
stillede hun atter i stuen. Manden kunne jo
nok se, at lillemor var lidt stram i betrækket,
nå den slags hænder jo selv i de bedste fa
milier. Men da hun spydigt bemærkede:
»Jeg troede, i fangede fiskene og ikke skød
dem og samtidig fremviste en billardkugle
Ja, så var barometeret jo unægtelig faldet
ikke så lidt.
Moralen er denne, når i tager på fisketur,
sørg altid for at tælle kuglerne, inden i sej
ler, ikke så meget for værtens skyld, som for
husfredens skyld.
Carl Hillers.

her i denne borggård, kom jeg i tanke om,
at i den anden gård, vi var kommet ind i
tidligere på dagen, havde vi set et træhus,
noget opsyn havde vi ganske vist ikke set,
men det kunne da være, at opsynet boede
der. Jeg fandt derind og — gudskelov —
der var lys i huset. Jeg bankede på, og de
blev meget overraskede. Hvordan er De kom
met herind? Så forklarede jeg hvordan, og
så blev jeg lukket ud af porten. Men alt det
tog jo tid, og — her er jeg så, sagde skipper
— helt forlegent, og vi morede os. Nej hvor
vi lo. Det har du rigtig godt af, du kan lade
være med at storme sådan rundt.
Næste dag efter morgenkaffen en lille tur
op i byen for at proviantere og så afsted,
vore flinke naboer havde vi taget afsket med,
og kl. 11% gled vi ud fra Marstrand for en
dejlig SV vind, alle klude oppe, og det blev
en rigtig skærgårdssejlads op mellem Kalven
og Berlin, langs Fiatholm, Hjertø, gennem
kirkesund, Mølløsund, mellem Hermanø og
Råø, Skaftø og Gåsø til Lysekil. En distance
på kun 25,5 sømil, men vi havde brugt ^3
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Udsigt over Skærgården ved »Smøgen«

Udsigt fra klippen

»Smøgen«

søkort på den korte strækning, så der var
noget at passe på hele tiden. Beskrive turen,
det er svært, det var en smuk, smuk sejlads,
den var meget køn, men det lyder af intet,
ord kan jeg ikke finde, men hvis man kan
sammenligne det med Bornholm, som de fle
ste kender og finder køn, ja, så er Bornholms
skønhed lig nul mod det, vi så på denne tur.
Her er der sine steder, som om man sejlede
på Rhinen, andre steder, som om det var
schweiziske landskaber.

ombord, for efter hvad han sagde, skulle det
blive noget af den helt store oplevelse.
Men jeg vil ikke foregribe begivenhedernes
gang, vi skal først høre lidt om sejladsen der
til. Vejret var klaret op, selv om der endnu
var nogle mørke skyer efter tordenbygen,
men det holdt da tørt. Vi havde lige forladt
Lysekil, jeg havde rortørn og lå på kurs
udenom Langø, da kom der imod os et stort
norsk lystfartøj, det passerede os på vor bag
bordsside, om styrbord havde vi et skær, og
da var det, at skipper gav os alle et chok, for
pludselig råbte han: Nej omkring. Er du da
tosset, hvordan vil du da have, at jeg skal
vende her? Og jeg stod faktisk og ventede
efter braget, for i fantasien forestillede jeg
mig, at der lå skær forude. Men i samme øje
blik blev han klar over, at han havde gjort
noget galt, for nu kom det helt spagfærdigt:
Åh, jeg har glemt mit ankertov inde på kajen
i Lysekil.
Det kan nok være, at han fik læst og på
skrevet af hele besætningen, og ankertovet,
det kunne blive liggende, til vi kom tilbage,
for nu ville vi ikke vende. Skipper måtte me
get modvillig følge sin kurs og lade sit anker
tov i stikken.
Men episoden blev snart glemt, for nu gik
kursen, efter at vi havde passeret Langø, at
ter gennem smalle løb, hvor der var nok at
tage vare på, og derefter lå »Smøgen« lige
for os, og det lille fiskerleje »Graverne« hav
de vi om styrbord.
Et bedre navn til fiskerbyen »Smøgen«
kan ikke findes. Farvandet går lige ind mod
klipperne, og pludselig befinder man sig i
en kilometerlang klippespalte, der ikke er
bredere end vort norde havnebassin. Om styr
bord rager lodrette klippevægge op i en ko
lossal højde, om bagbord ligeså, men knap

så lodrette. Langs disse ligger bygget på pæle
i vandet og tæt ved hinanden hus ved hus,
og uden for disse løber bryggen, nogle ste
der smal som vore bådebroer, men hvor klip
pen giver plads til det, bliver den meget bred.
Straks vi stak snuden indenfor, blev vi
råbt an fra en dansk motorbåd, der på turen
herop havde passeret os: Skynd jer at komme
ind og købe rejer, de er lige ved at lukke.
Det var der ikke nogen af os, der havde lyst
til, for vi var alle optaget af at finde en plads,
for selv om bryggen var nær ved 2 kilometer
lang, var alt optaget dels af lystbåde og dels
af store 200 tons fiskebåde. Men af høflighed
drejede vi alligevel af og klappede til ved det
store pakhus for at købe rejer, og det var
rejer, store Nordsø rejer, færdigkogte, lige
til at spise. Jeg har aldrig set så store rejer,
de, vi får derhjemme, er kun tanglopper ved
siden af disse. Men det er også stedets spe
cialitet, overalt går folk og spiser rejer lige
så naturligt, som vi går og gnasker choko
lade.
Men vi kunne ikke ligge her ved pakhuset,
så en plads skulle vi finde. Helt inde i bun
den så vi en plads, cg vi gik langsomt derind,
men nej, ingen vand at flyde på, ud igen,
endelig fandt vi en chance, et par joller blev
skubbet lidt, cg »June« kunne være der. Jeg
sprang i land med fortøjninger, og straks var
der en der sagde: Nu skal jeg hjælpe dig.
Ja tak, svarede jeg, og rakte ham en fortøj
ning, og da gik det først op for mig, at han
talte dansk. Hva pokker, er du dansker?
Holder du ferie her? Nej, jeg arbejder her
i cafeen, som du ser der, og det er vores
plads, I ligger på, men I må gerne ligge her,
for vor motorbåd er i Gøteborg og kommer
ikke de første dage.
(fortsættes)

Vi gjorde et ophold i Kirkesund for at
nyde eftermiddagskaffen i fred og ro, det
skulle bare være et kort ophold, men det
blev til 2 timer. Vi lå ved en lille privat bryg
ge, hvor fiskeren gik og bødede sine garn.
Det var et sted, man kunne have tænkt sig
at være flere dage, men vi urolige sjæle skul
le videre, der er noget, der trækker, bestan
dig videre, mange gange synes man, at det
er helt skort, for hvad er det man higer efter.
Men det hjælper ikke, hvor skørt det end er,
man skal videre.
Vi kom til Lysekil ved 20,30-tiden og lag
de til ved pontonkajen. Da der var gjort klar
skib, gik vi en tur til byen. Lyskil er en ferie
by ligesom Marstrand, men meget mere mon
dæn, og faktisk er den kønnest set ude fra
vandet. Disse store, elegante hoteller og i
havnen store elegante. lystfartøjer, det var
slet ikke noget for os, så det skulle kun være
natlogi her i Lysekil, det blev vi hurtigt
enige om. Men mennesket spår — o.s.v. Hele
næste dag gik med torden og regn, så afgan
gen blev først kl. 18,30.
Det gik atter nordpå til »Smøgen«. Skipper
havde fortalt så meget om »Smøgen«, som han
havde besøgt før, så forventningerne var store

Lysekil

Graverne
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ALFRED NEBLE
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

tiet l i a n De t a g e for g o d e v a r e r

Gå efter pilmærket

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

FARVE ismrn
RUUEMRDim
VARKTØi BEtlAC.
PERSIENNER

Gl a s p o r c e l æ n

VOXSPU&

SPORTS -i. FISVE RIART

MAT ERIAL

KØKKENUDSTYR

JØRGEN DANRIS

Nordmarksvej 82

Tlf. 50 86 36

ASTA 2929

lAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJWWtAAA#

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes

-

Stort udvalg i fiskegrejer

Alt i farver og lakker til båden

FRANK
Øresundsvej 51

S. LAURSEN
Asta 2929

Drejer det sig om

Motor
skuret
skal være ryddet til 1. marts for gamle motor
dele og eventuelt reservemotorer, da de ellers

foto så gå til

bliver fjernet uden ansvar.
Brugbare motorer skal være forsynet med
mærke med navn og medlemsnummer.
Havneudvalget.

venw^
Amagerbrogade 107

-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SUndby 4566
(pipaluk)

Stof til bladet sendes til:
M. ANDREASEN, Nyrnberggade 50
senest 11. februar!
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DEN RIGTIGE

Se^tyioæts-fcåldædiauta
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LIN GE RI OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

Svære kvalitets
Holmens bukser

syes efter mål
også til damer

11.50

fra
14,50
USA huer og strik-huer

i

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBIJKSER
FRAKKER
SYDVESTE

hvide - blå
khaki

11,50

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

Køjesække

fra

43r50

Yacht Club huer ., __

Gummisko
Imcdc

. _ _A

21.10

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J.P.BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

tMM/UVWWA/UUU\AAAAI\AAAA/WWW(IWWVVVVVIAAra«AAAAnA/WWVWtfUWVWVMlMV^iVMAAAfUWVUVUWWUUVV

GIK DER EN RUDE?

SEJLSPO RTSHUER

betyder Intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

EMBLEMER OO OVERTRÆK

Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

til

den

billigste

pris

SU. 866

SELVANGIVELSER
Revisor G. Puggaard,
Norgesgade 33 — S.
Telefon Sundby 7106

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

ASSURANCE

ØBltO 7516

Cent. 14575 — Marskens gade 8.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 16.—1.—1960. ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

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

B. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

GRØN&WTZKE
Assurance

Kongenr Nytorv 6

.

Cabønhara K.

Udgiver: Sundby SejUKorenin#.
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, AM 8384 u

t 'kspedition: E.Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.

MR. 2

FEBRUAR 1960

Ordinær
halvårlig
general
forsamling

19. ÅRGANG

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

mandag den 21. marts 1960
kl. 19,30 præcis

i klubhuset

Følgende er på valg:
Kasserer Th. Sparre
Skolechefen Duran Højlind (modtager
ikke genvalg)
3 repræsentanter: Oscar Fiitterer
Alf Kruojser
Axel Christiansen.
2 suppleanter til bestyrelsen:
A. Wesberg
Axel Petersen
1 Revisor: Egon Ryefelt
1 Revisorsuppleant
2 Målere: John Skjold Petersen
Jørgen Danris.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 1960

Bestyrelsen.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
\

SEJLUNION

Formand:

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK
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: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S 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: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v

R

assereren

*

t r æ f f e s
Marts:
Hver fredag fra kl. 19 til 20,30.
Søndag d. 6. fra kl. 10 til 12.

SU 1417 v
SU 9485
SU 4375

April.
Hver fredag fra kl 19 til 20,30.
Søndagene d. 3. og 17.

AM 83 84 u

fra kl. 10 til 12.

AM 7118 y

Bestyrelsesværelse

SU 3580

Restauratøren privat

AS 3083

°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO000000000000000000°

VM i hornet
På Øresund 18.—23. juli

FINN GOLD CUP 1957

En af sommerens større sejlsportsbegi

Torsdag den 28. januar viste Hempels
Skibsfarve Fabrik den glimrende farve
film om sejladserne om Finn Gold Cup
1957.
I tilgift fik vi et par udmærkede film
om maling og vedligeholdelse af skibe og
lystfartøjer. I aftenens løb var firmaet
vært ved et kaffebord med kager og ry
gelse, ligesom der blev trukket lod om
flere præmier i form af firmaets produk
ter efter eget valg.
En del medlemmer benyttede lejlighe
den til ved den påfølgende spørgetime at
få oplysninger om forskellige spørgsmål
vedrørende maling etc. af fartøjerne.
ref.

Optimist-jollerne

venheder bliver verdensmesterskaberne i
hornet-jollen, der indførtes herhjemme
sidste år. Mesterskaberne afvikles i for

^/if

bindelse med Øresunds-ugen, og bag ar
rangementet står International Hornet As
sociation i samarbejde

Et mangeårigt, trofast medlem, I. P.
Nielsen fyldte mandag den 1. februar 70
år.
I. P. Nielsen har altid været sin klub
en god mand og har bl. a. i en længere
årrække fungeret som censor ved eksame
ner i navigation og varetaget hvervet på
en ganske udmærket måde.
Lidt post festum iler vi med på for
eningens vegne at bringe en hjertelig lyk
ønskning med tak for de svundne år og
håbet om endnu i en lang årrække at se
I. P. Nielsen i aktivitet i foreningen.
Bladudvalget.

gøres permanente

Kongelig

Hornet-klassen indførtes i international
sejlsport i 1951 i England, hvor verdens
mesterskaberne hvert år har været holdt
forskellige steder, sidst i september i Ply
mouth. Mange af de engelske sejlere har
imidlertid været deltagere i Øresundsugen
og har været så begejstrede for de danske
arrangementer — ikke mindst banerne i
Øresund, at man i år har vedtaget at lade
mesterskaberne afvikle her i landet. Sej
ladserne afvikles over fire dage i perio
den fra den 18. til den 23. juli, altså i
ugen efter Øresundsugen.

Til glæde for børn og unge på Nørrebro
Magistraten vil på torsdag af borger

med

Dansk Yachtklub.

Mens der i England findes 33 hornet
Et fra medlem 113 W. Hansen mod

repræsentationen få tilladelse til at gøre

taget indlæg har bladudvalget på grund

den forsøgsvis etablerede ordning med sej

af indhold og udformning, nægtet op

lads af de såkaldte optimist-joller på Peb
lingesøen permanent, idet forsøgsperioden
nu må anses for afsluttet.

tagelse.
Bladudvalget.

joller, er der her i landet kun fem. Til
arrangementet i sommer ventes et par dan
ske deltagere, en snes engelske og i hvert
fald to svenske, måske flere. Blandt de
engelske vil være sejlere fra Kenya og
Nyasaland.

Sejladsen har ikke i den tid, der er for

Hornet-jollen, der er en mellemting

løbet, vist sig at medføre gener af nogen

mellem en piratjolle og en snipe, er en

art, finder magistraten, og børn og unge

meget smal, ca. fem meter lang båd med

fra Nørrebro og voldkvarteret kan altså

såkaldt sliding seat — et kørende sæde til

trygt se en sund fritidsbeskæftigelse under

gasten, i retning af den trapez, som anven

kyndig vejledning i møde.

des i flying dutchman-bådene.
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Søndag den 28. februar kl. 13 afholdes

KLUBHUSET

T Ø N D E S L A G N I N G for børn og voksne.
MUSIK og

UNDERHOLDNING
Torsdag den 25. februar kl. 20,00

i klubhuset fra kl. 16.

HELAFTENTONEFILM:
»DEN GODE JORD«
I hovedrollerne PAUL MUNI og
LOUISE RAINER
Garderobeafgift kr. 0,75.
Der må være medlemmer, der har det
fornødne kendskab til regnskabsvæsen,
og som vil påtage sig dette job. Mon ikke
der blandt vore yngre medlemmer skulle

3*

Torsdag den 10. marts kl. 20,00.

være en regnskabskyndig. Den pågælden

Den dokumentariske sydhavsfilm

de vil så kunne blive sat ind i arbejdet

»TABU«

ved allerede nu at assistere Sparre i ar
bejdet.

Ekstra »CHAPLIN SOM BOKSER«

W. T. R.

(Tia.

*
Torsdag den 24. marts kl. 20,00.

De nye gardiner til klubhuset er nu syet

Forevisning af film fra den amerikanske
ambassade.

og ophængt.
I vor forening som i alle andre for
eninger er posten som kasserer af stor
betydning.
Ligesom i andre foreninger sikrer vi

De sætter prikken over i'et — og så lu
ner de, foruden at de hygger.
Vi siger fru Sparre og fru Anny Niel
sen tak for syningen.
W. T. R.

os på generalforsamlingen suppleanter for
bestyrelsen og for revisorerne.
Men har man tænkt over, at der også
kunne ske kassereren noget?
Hvis kassereren går — det være sig af
den ene eller den anden grund — står
man i SSF uden en afløser for ham, og
det er for stort et job at passe for et be
styrelsesmedlem, indtil man finder en ny,
der kan påtage sig jobbet.
I det reviderede lovudkast, som vil blive
forelagt medlemmerne i løbet af foråret,
vil man tage hensyn hertil, men det vil
måske allerede nu til forårsgeneralforsamlingen være formålstjenligt at udpege en
suppleant eller assistent for kassereren.
Et regnskab som vort vil ikke kunne fø
res af hvem som helst. Det skal nødven

udstilling

i

udstillingsbygningen

ved

Nye medlemmer

Østerport Station i København.

L SiwMy. S&jåfloAeriinQ.

Det ny kontingent

Aktive:

Med virkning fra 1. januar 1960 bliver
kontingentet herefter:

Henning Andersen, Holmbladsgade 48. S.
Kutter: Rosita.

Aktive:

Klaus Helmersen, Windsorvej 1. S.
Uden fartøj.

1/1 årlig 1/4 årlig
Kr.
Kr.
72,00 18,00

indmeldt før 15/8 1957

indmeldt efter 15/8 1957 ... 82,00
Passive

20,50

42,00 10,50

Passive B

32,00

8,00

har, være et medlem, der er regnskabs
kyndig.

Juniores

32,00

8,00

slag allerede nu.

Med disse films slutter klubbens film
aftner denne sæson.

»SEJL OG MOTOR« arrangerer i dagene
10.—12. juni en dansk sejl- og motorbåds-

digvis, med den størrelse vor forening

Tænk over dette og lad os få et for

Ret til ændring af programmet forbe
holdes.

Pladslejeforhøjelsen

får

virkning

Kurt Sørensen, Vindebyvej 5, Herlev.
Kutter: Blink.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først

på

udkomne nummer af SSF. Protest skal

pladslejen for 1960/61, der falder til be

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

taling pr. 1. april 1960.

dage efter offentliggørelsen.
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Sørgelige betragtninger til eftertanke
Som den, der for tiden læser korrektur
på dette blad, beder jeg læserne være for
sikrede om, at jeg gør mit bedste, selv
om mit arbejde ikke fremtræder særlig
tydeligt. Nu og da kan en enkelt fejl vel
nok smutte igennem, ingen er jo fejlfri,
men det hænder også, at rettelser i kor
rekturen ikke overføres til det færdige
blad.
Sættere er heller ikke fejlfrie.
Men som nævnt er jeg den, der læser
korrektur, og derfor er pisket til at læse
hele bladet igennem med minutiøs nøjag
tighed ord for ord, og det kan vel næppe
undre, at jeg efter endt læsning prøver at
danne mig et hovedindtryk af det fær
dige produkt.
Måske kan det undre enkelte, at jeg
absolut ikke er tilfreds med resultatet af
det, der kommer ud af redaktørens og
bladudvalgets samlede anstrengelser, og
det er de efter min mening helt uden
skyld i.
Det bedes bemærket, at jeg heller ikke
lægger skylden herfor på formand og be
styrelse.
Og så er vi efterhånden nået derhen,
hvor jeg efter denne indledning har øn
sket, nemlig til en kritik af bladets ind
hold.
Hvad bør et foreningsblad som vort
indeholde?
Efter min mening følgende:
1. Bladets fornemste opgave må være,
at bringe meddelelser fra bestyrelsen til
medlemmernes orientering. Det punkt sy
nes jeg, der gøres alt for lidt ud af. Jeg
vil tro, at et kort referat af, hvad der ar
bejdes med på bestyrelsesmøderne vil in
teressere den overvejende del af medlem
merne.
2. Meddelelser fra sejlerskolen, junior
afdelingen o.s.v. Altså rent officielle op
lysninger.
3. Et kortfattet referat af generalforsam
lingernes forløb til orientering for de en
kelte, der er lovlig forhindrede i at være
til stede ved disse lejligheder, men ikke
så indgående, at det berettiger alle de,
hvis foreningsinteresse er så slap, at de
ikke gider møde op — og som dulmer den
dårlige samvittighed med, at »det kan man
jo senere læse sig til i bladet«, og dermed
mener at have erhvervet sig gyldig ret til
på alle andre tidspunkter at kritisere de
beslutninger, generalforsamlingen har truf
fet, — til at blive borte.
Fik vi alle disse sidstnævnte, blandt
hvilke utvivlsomt findes mange fornuf

tige, rettænkende personer, til at møde op
på vore generalforsamlinger, ville resulta
terne af disse sikkert blive af større værdi
for foreningen som sådan.
Som forholdene er for tiden, har jeg
indtrykket af, at rene tilfældigheder, ja
endog til tider et enkelt medlem, som ikke
ser på foreningens tarv, men kun på, hvad
han mener er til hans egen personlige,
øjeblikkelige fordel, er udslaggivende for
de vedtagelser, generalforsamlingen ta
ger.
4. Desuden bør bladet indeholde saglige
indlæg fra medlemmer angående såvel for
slag til forbedringer af vore fælles for
hold, som kritik af forslag eller vedta
gelser og deraf fremkaldte indlæg fra an
dre, der ikke er enig heri. Sådan kritik
skal naturligvis være rent saglig og ikke
personlige angreb.
Ethvert indlæg skal selvfølgelig være
holdt i en urban tone, der er vor forening
og vort blad værdig.
5. Af hensyn til redaktøren, der har den
vanskelige opgave af få »stoffet« til net
op at fylde et med 2 deleligt sideantal, og
til at live lidt op i det måske ellers tørre
stof, bør bladet også indeholde lidt
»fyld«, såsom rejsebeskrivelser, ferietursberetninger, anekdoter o.s.v. Dette fyld
kan redaktøren klippe af til udfyldning af
de sidste tomme spalter og eventuelt lade
fortsætte i efterfølgende numre.
Lad mig da, selv med fare for at blive
betragtet som skingrende åndssvag, fra
denne ønsketænkning gå over til den kri
tik af bladets indhold, de seneste numre
har vakt til live hos mig, og som er den
egentlige årsag til, at jeg er faret i blæk
huset.
Jeg skal søge at fatte mig i korthed.
Det hænder for enhver forenings besty
relse, at den af og til mangler penge til
at drive foretagendet videre for. Således
også for kort tid siden for vor egen. Til
afhjælpning heraf drøftes problemet i en
række bestyrelsesmøder og ender slutte
lig — efter moden overvejelse blandt de
8 mand, som foreningens medlemmer har
ment var de bedst egnede indenfor den
kreds af medlemmer, der havde mod nok
til at påtage sig ledelsen, og derfor har
valgt hertil — med et forslag, der fore
lægges generalforsamlingen.
Det er som bekendt vanskeligt at gøre
alle tilpas. Nogle er utilfredse med for
slaget, et modforslag formuleret i løbet af
2—3 minutter (iflg. decembernumret), og
dette modforslag vedtages.
Et medlem er ikke glad for det ved
tagne forslag og giver i bladet en skarp

kritik af dette, som han finder dårligt gen
nemtænkt og fremhæver det oprindelige
forslag fra bestyrelsen som mere retfær
digt og bedre gennemarbejdet.
Det vedtagne forslags ophavsmand, som
måtte antages at være tilfreds med det op
nåede resultat og derfor i stand til at ig
norere kritikken, føler sig foranlediget til
atter at gribe pennen.
Og så sker det mærkelige, som man ikke
ved, om man skal le eller græde over.
Hans nye indlæg indeholder ikke, som
man måtte forvente, en imødegåelse af
den fremsatte kritik, men i stedet et over
fald på bestyrelsen.
Er det ikke for smed at rette bager?
Set med mine øjne hefter hverken for
mand eller den øvrige bestyrelse, men
alene forfatteren, for den af ham skrevne
kritik.
Eller er jeg virkelig skingrende ånds
svag?
Jeg kan ikke se rettere, end at diskus
sionen om, hvorvidt den kritiserende ar
tikel var berettiget eller ej, bør føres mel
lem denne artikels forfatter og den, der
føler sig ramt af kritikken (i dette tilfælde
stilleren af det vedtagne forslag), og jeg
kan ikke se, hvorledes bestyrelsen i dette
tilfælde med rette kan komme ind i bille
det.
Mon det skulle være muligt at formå
de stridende parter i denne sag til at dis
kutere den til ende indbyrdes og uden
om bladet? Det må antages, at medlem
merne i almindelighed betragter spørgs
målet som endelig afgjort med den fore
tagne vedtagelse. Ændring på nuværende
tidspunkt kan dog ikke finde sted, og vi
dere diskussion kan derfor næppe siges
at have almen interesse.
Gennem de 25 år, jeg med levende in
teresse har fulgt udviklingen indenfor
denne forening, har jeg gang på gang be
mærket, at de medlemmer, der af interesse
for foreningen uden vederlag ofrer en me
get stor del af deres fritid på det vanske
lige hverv, at varetage foreningens—d.v.s.
medlemmernes — interesser, lønner man
med at lægge dem for had, tillægges dem
smudsige motiver, betragte dem som abso
lut åndelige undermålere og som vildt,
der må jages hele året.
Er det udelukkende derfor, vi har valgt
dem, så falder skammen udelukkende på
vælgerne.
Bestyrelsesmedlemmerne — med for
manden i spidsen — kan med god ret
hævde, at roste bliver de ganske vist al
drig, men der er enkelte dage, de ikke
bliver skældt ud.
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BENZINSKEMAERNE!
Når dette nummer af bladet læses, er der til de medlemmer, der
har fartøj med motor, udsendt benzinskemaer.
Skemaerne må være bestyrelsen i hænde allersenest d. 1. marts, og
medlemmerne opfordres indtrængende til at udfylde og tilbage
sende skemaet rettidigt.
Såfremt der skulde være et medlem, som ikke har modtaget ske
maet, bedes vedkommende henvende sig til formanden (Palæ 9770).
Bestyrelsen.

Forhåbentligt har jeg udtrykt mig til
strækkeligt tydeligt.
Var det ikke rigtigere i god demokratisk
ånd at erkende, at disse mænd har fler
tallet valgt til at bestride posterne, og at
vi, selv om vi ikke er enige med flertallet
på alle punkter — hvad næppe kan for
ventes alle er — bøjer os for kendsger
ningerne og giver de valgte arbejdsro?
Bør vi ikke, uanset hvem, der beklæder
posterne, i stedet for ideligt at lægge disse
mænd for had, være dem taknemlige for,
at de ofrer deres fritid på at lede den
forening, vi alle har så god brug for, og
lette dem arbejdet på enhver tænkelig
måde?
Skulle en bestyrelse — hvad næppe er
tænkeligt — træffe helt forkerte disposi
tioner, har vi jo altid den udvej at skifte
den ud, hvis vi stadig kan finde tilstræk
keligt mange, der foruden at være i besid
delse af sund sans og de nødvendige ad
ministrative evner, også har både tid, lyst
og mod til at påtage sig hvervet.
Nej, det er ikke en fejllæsning, jeg
skrev virkelig mod!
Og jeg skal villig erkende, at som for
holdene hidtil har været, og som de
trods disse sørgelige betragtninger —
synligvis vil vedblive at være — en masse-mentalitetsændring er vel næppe at
forvente —, har i hvert fald jeg ikke mod
nok til at melde mig som kandidat ved
et bestyrelsesvalg.

Hvorfor mod? vil man måske spørge.
Jo, enhver forening — såvel som et
hvert andet samfund — må naturnødven
digt have en serie love, der bl. a. fast
lægger så nøje som muligt hvilke plig
ter og hvilke rettigheder, den enkelte har,
og hvilke beføjelser, der påhviler besty
relsen.
Vi kræver af bestyrelsen, at den påser,
at lovene nøje overholdes, men jeg vo
ver at påstå og er i stand til at bevise, at
vi nægter samme bestyrelse myndighed
til at udføre dette hverv på betryggende
måde.
Det er jo ikke noget ukendt fænomen,
at et medlem, der har overtrådt vore love
så groft, at han i h. t. disse skal eksklu
deres, ikke bliver det, fordi generalfor
samlingen desavouerer den af bestyrelsen
foretagne i lovene foreskrevne eksklu
sion.
Hvornår bliver vi voksne nok til at an
erkende, at det, at overholde lovene, gæl
der ikke alene for en bestyrelse, men i
lige så høj grad for en generalforsamling,
og at en generalforsamling ikke står over
lovene.
Reglen er desværre, at man ikke alene
gør arbejdet så vanskeligt som muligt for
bestyrelsen, men derudover benytter en
hver lejlighed — den være sig nok så
uberettiget — til at lægge disse gode
mænd for had.

Ved første givne lejlighed skal jeg have
studeret Parkinsons lov for at se, om det
er ifølge denne, man altid behandler sine
valgte ledere således, eller om det simpelt
hen skyldes en hidtil ukendt naturlov.
Ja, sådan går det, når man interesserer
sig lidt mere end de fleste for sin forening
og med lidt eftertanke prøver at forstå,
hvad der egentlig foregår. Mange tanker
melder sig, og det sker, man skriver nogle
af dem ned for at lade andre få del i
dem.
Man kan være enig eller uenig med mig
i mine synspunkter, og naturligvis vil jeg
være glad for tilkendegivelser, enten de
nu er for eller imod. I begge tilfælde for
tæller de mig, at jeg ikke har skrevet helt
forgæves. Men det er ikke absolut nød
vendigt at sætte disse tilkendegivelser i
bladet. De kan også sendes til min adresse.
Venlig hilsen
G. Østergaard,
Amager Boulevard 122.
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Ved en beklagelig fejl fra trykkeriets
side var der i sidste nr. af bladet faldet
et stk. ud af artiklen »En Ferietur i Skærgaarden«, vi bringer det her, og det er
begyndelsen til artiklen i januar nr.
Men skipperparret havde ikke fået nok
endnu. De skulle højere op. Ja, men gå I
bare, vi bliver her, men I kommer aldrig
derop, sagde vi til dem, for det var en høj

og temmelig stejl klippeknude, de ville op
på. Men alligevel efter Vi times tid, stod
de skam oppe på toppen og hujede. Men
vi måtte tilbage igen, og da de var kom
met ned igen, drog vi ned til »Sporvog
nen«, der sejlede os over på den hjem
lige side af havnen.
Og så var der fødselsdagskaffe med en
»sjaskvåd« lagkage til. Det udtryk lærte

EN
FERIE
TUR
SKÆRGAARDEN
Det smalle løb ved »Smøgen«

I

af Gubbefar
Og glade var vi, for vi lå dejligt, og jeg
tror, det var den eneste plads, vi over
hovedet kunne opdrive. Efter klargøring
og aftensmad gik vi tur langs bryggen,
hvor der var meget at se på, først de frem
medartede omgivelser, de høje, lodrette
klipper, man gik langs med. De store fiske
fartøjer gik udelukkende på rejefiskeri i
Nordsøen, og de store trykkogere, der
stod på dækket, kogte straks fangsten,
når den blev halet indenbords.
Langs bryggen var der mange morsom
me forretninger af alle arter, men flest
var der med malerier, alle med motiver
fra Skærgården, men priserne var lige så
høje som klipperne, så vi lod os ikke fri
ste. Men pludselig lød der musik, og hen
langs bryggen kom der et orkester mar
cherende, det sjoveste skrammelorkester,
vi havde set. Celloen var lavet af en sæbe
kasse, bækkenerne var grydelåg, det ene
ste rigtige instrument var trompeten, men
spille, det kunne de unge mennesker, og
de gjorde holdt et sted, hvor bryggen var
bred, og så begyndte dansen. Vi stod og
morede os længe ved at se til, men omsi
der gik vi tilbage til skibet og krøb til
køjs, men musikken og sangen blev ved,
så nu syntes vi slet ikke, at det var sjovt
mere. Men det var jo lørdag aften, så ung
dommen skulle da have lov til at more sig.
Ja, så naivt talte vi den nat, men vi blev
klogere. Vi faldt dog i søvn ved 3-tiden,
efter at larmen var holdt op.

Næste morgen lå havnen som uddød,
ikke et menneske var at se. Nå, tænkte vi,
nu har de moret sig hele natten, så nu
sover de, det er jo også søndag.
Men vi tog helt fejl, for sådan gik hver
dagen også, først langt op ad formid
dagen blev der liv på havnen, men så var
der også sådan trængsel på bryggen, at
det var umuligt at gå mod strømmen, for
alle gik i samme retning, det forbavsede
os, men vi fandt hurtigt ud af, at alle gik
til badestranden. Vi blev selvfølgelige
nysgerrige for at se, hvordan der så ud,
for en badestrand, som vi kender den,
kunne der ikke være blandt alle de klip
per. Så en dag fulgte vi med strømmen
derud, og det blev en oplevelse mere.
Først kom vi over en stor græsbevokset
slette omgivet af høje klipper, så gik stien
op over klipperne og ned til kysten, vi
var nu kommet over på den anden side af
øen, og her lå sprængt og hugget ned i
klippen et meget stort svømmebassin så
ledes indrettet, at havvandet stadig kunne

»Smøgen«

vi af vore danske naboskipper, der pud
sigt nok også havde fødselsdag, og da vi
hørte det, blev han og fruen, selvfølgelig
budt på kaffe og likør. Og så gik snak
ken:
Hans kone fortalte os, at da vi satte
signalflagene, havde han spurgt: Hvor
ved de fra, at jeg har fødselsdag? Det
blev der selvfølgelig et vældig sjov og
drilleri ud af.

strømme ind, så der altid var friskt vand
i det. Her kunne der bades, uanset hvor
dan vinden var. Oppe på klippen var der
bygget en udspringsvippe, der var mindst
10 meter høj, men direkte ud til havet.
Den kunne selvfølgelig kun bruges, når
vejret tillod det. Den dag, vi var derude,
blæste det temmelig godt, og vi stod læn
ge og nød synet af brændingen om skæ
rene langt ude mod vest.
Fra bryggen og op ad den lodrette
klippevæg er der bygget en trætrappe, og
går man op ad den, ser man, at her oppe
på klipperne ligger den egentlige by og
den vokser hurtigt, kan man se af de man
ge nye huse, det kniber lidt med at finde
egnede byggegrunde, men det tager man
meget let, er der ikke plads til huset på
grunden, ja så bygger man ud over vejen,
et par jernbaneskinner stukket ud over
klippen stivet af i den anden ende med
nogle opstablede klippestykker, og huset
bliver bygget derpå. Byggevedtægten er
nok ikke så streng her som i Danmark.
Vi havde nu været her i Smøgen et par
dage, og nu skulle vi videre, meningen
var, at vi skulle til Strømstad gennem
Sottenkanal og Hamburgsund en sejlads
på ca. 8 timer.
Men en aften vi sad i kahytten og slud
rede om turen, påstod »gubbemor« at
Strømstad lå i Norge, det blev til et væd
demål, og vi fik fremskaffet et landkort.
Jeg må sige, at gubbemor tog nederlaget
med oprejst pande. Men denne lille epi
sode udvirkede, at vi fik en af de bedste
oplevelser på hele turen. For ved at se på
landkortet, opdagede vi, at Trollhåttan
kun lå ca. 20 km uden for Uddevalla, og
da vi var blevet snydt for udflugten der
til, da vi var i Goteborg, ville det være
dejligt, hvis vi nu gik til Uddevalla og
derfra tog til Trollhåttan, men hvad siger
skipper, for han var ikke tilstede i det øje
blik; da han lidt efter kom, fløj vi over
ham alle 3: Syntes Du ikke, at vi skal
stryge Strømstad og tage herfra i morgen
til Uddevalla?
O.K., sagde han, jeg er ligeglad med
Strømstad, den har jeg set, men jeg har
ikke været i Uddevalla, vi sejler i mor
gen.
(Fortsættes).
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FREYTAG SEJL

maler
udsalget

N Y H A V N
P A L Æ

5 3

3 9 4 3

I Søndre
plads
ALFRED tfEBLE
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer
Gå efter pilmærket

det kan De tage for gode varer

ME>

S. LAURS E

Køb og salg
af lystfartøjer

FARVE ISENKRAM
RULLEGARDINER

VitRKTØJ BES1A6

PERSIENNER

&LAS PORCELÆN

VOKSDU&

SPORTS-1 FISKERIART

MATERIAL

KØKKENUDSTYR

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

ASTA 3929

J Ø R G E N

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

F R A N K S. L A U R S E N
Asta 3 9 3 9

Øresnndsvej 51

CERTINA
PRÆCISIONS-UR ET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Drejer det sig om

Køb det hos

»KLOKKEMAGEREN«

foto så gå til

Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

llllliiiilllllillllliiilllilllllllllllilllllillllllllllllllllllllilllllillllll

VM
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566
(pipaluk)

Stof til bladet sendes til:
M. ANDREASEN, Nyrnberggade 50
senest 1. marts!
Afleveret til postvæsenet 15.—2.—1960.
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Se^poJits-pcd&cedntnQ,
—
HOLMENS BUKSER

købes hos BACHER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

JmcJc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer

11,50

Yacht Club huer* Å r A
fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

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

Køjesække
fra

43,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning* i arbejdstøj

J. P.

BACHER TORTEGADE 22 . AM 4502 - 8635

SEJLSPORTSHUER

W

EMBLEMER OG OVERTRÆK

W

r

til den BlLLIGSTE pris!

SELVANGIVELSER

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

Skibssofa - Hynder - Skumgummi 15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

Revisor G. Puggaard,
N o r g e s g a d e 33 — S.
Telefon Sundby 7106

Cent. 14575 — Marskensgade 8

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

Springhynder og Hairloch med Plastik.

betyder intet — — den ordner

Mvn/mci

(L

SU 866

Direkte fra værksted

GIR DER EN RUDE?
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

/§adt

ASSURANCE - ØBRO 7515

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN.
ALBANIENSGADE 2 — AM 71 18 Y

22b.

7 s GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6 .

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88

NR. 3

MARTS 1960

19. ÅRGANG

Husk den ordinære
halvårlige generalforsamling
mandag: den 21. marts 1960 kl. 19,30 pr. i klubhuset
Dagsorden:

Følgende er på valg:

1. Valg af dirigent

Kasserer Th. Sparre

2. Protokol og beretning

Skolechefen Duran Højlind (modtager
ikke genvalg)

3. Regnskabet
4. Lovændringsforslag
5. Andre forslag

3 repræsentanter: Oscar Fiitterer
Alf Kruojser
Axel Christiansen.

6. Valg
7. Eventuelt.

2 suppleanter til bestyrelsen:
A. Wesberg
Axel Petersen
1 Revisor: Egon Ryefelt
1 Revisorsuppleant

Mød talrigt !

2 Målere: John Skjold Petersen
Jørgen Danris.

PRÆMIE
A M A T Ø R-AFTEN meBdAL
afholdes påskelørdag kl. 20 i klubhuset
Eventuelle interesserede kan melde sig: hos festudvalget!
!
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SUNDBY SEJL-FORENING
V—"
\

Amager Strandvej, S — SU 35016

K

a§§ereren

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
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: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S 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: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen
Formand:

PA 9770

Næstformand:

AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
SU 1417 v
SU 9485
SU 4375

AM 83 84 u
AM 7118 y

Bestyrelsesværelse

SU 35 80

Restauratøren privat

AS 3083

°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo„0c

Klarering
af lystfartøjer
Fra overtoldinspektoratet for København
har Sundby Sejl-Forening modtaget en så
lydende skrivelse:
Under henvisning til den fra Finansmi
nisteriet, Departementet for Told- og For
brugsafgifter, i december 1957 udsendte
meddelelse til ejere af danske lystfartøjer
skal overtoldinspektoratet herved meddele,
at nævnte departement ved cirkulær-skrivelse af 15. februar 1960, E. 3/1960, har
tilladt, at reglerne vedrørende klareringsformaliteter for danske lystfartøjer, der er
forsynet med lystfartøjstoldseddel, også
kommer til anvendelse, når sådanne far
tøjer for en kortere tid udlejes til andre —
såvel danske som udlændinge.
Forudsætningen herfor er dog, at leje
ren udelukkende benytter fartøjet til lyst
fart, og at der til lejeren, for så vidt han
er udlænding, er udstedt en særlig lystfar
tøjs-følgeseddel.
Toldkamrene er bemyndiget til at ud
stede lystfartøjs-følgesedler til udlændinge,
der har lejet et med lystfartøjs-toldseddel
forsynet lystfartøj. Anmodning om udste
delse af lystfartøjs-følgeseddel vil kunne
fremsættes såvel af lejeren som af udleje
ren (eventuelt den forening, der har arran
geret lejemålet). Samtidig med anmodnin
gen må der forevises lejekontrakt eller an
den dokumentation, der godtgør lejemålet
og dettes varighed. De udstedte lystfar
tøjs-toldsedler vil blive forsynet med på
tegning om udlejningen og dennes varig
hed.

Toldsedlen skal fremdeles medføres om
bord i lystfartøjet.
Det tilføjes, at anmodning om udstedelse
af de omhandlede følgesedler for Københanvs vedkommende må fremsættes over
for toldvæsenet på følgende steder:
1. For lystfartøjer, der har anlægsplads i
Københavns havn — Toldbodens Havnetoldkassererkontor.
2. For lystfartøjer, der har anlægsplads i
Hellerup, Skovshoved, Taarbæk, Ved
bæk og Rungsted havne — Hellerup
Toldf orvaltning.
3. For lystfartøjer, der har anlægsplads i
Kastrup og Dragør havne — Lufthav
nens Toldforvaltning.
4. For lystfartøjer, der har anlægsplads i
havnene syd for slusen i Kalveboderne
— Sydhavnens Toldforvaltning.
B. Nørregaard.

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BØALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

t r æ f f e s
Marts:
Hver fredag fra kl. 19 til 20,30.
Søndag d. 6. fra kl. 10 til 12.
April.
Hver fredag fra kl 19 til 20,30.
Søndagene d. 3. og 17.
fra kl. 10 til 12.
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Blodtransfusion
Til forestående generalforsamling har
jeg på mange medlemmers vegne indsendt
forslag til bl. a. to nye repræsentanter af
bestyrelsen, nemlig
Medlem nr. 30, Gosta Oberg, og
Medlem nr. 636, Jeris Andersen.
Til orientering for de medlemmer, som
ønsker at vor forening skal fortsætte i den
fordragelighedens og kammeratskabets
ånd, som altid førhen har hersket iblandt
os, vil jeg mene, det vil være til gavn for
os alle, at foreningen får tilført noget nyt
blod.
Af hensyn til de få nyere kammerater,
som endnu ikke har haft lejlighed til at
lære de foreslåede nærmere at kende, vil
det vel være rigtigt at fremkomme med et
par små oplysninger om de foreslåede:
Gosta Oberg er af de fleste af os i for
eningen kendt som en frisk og meget ak
tiv sejlsportsmand, som i sommeren 1959
placerede sig fint i Sjælland-Rundt-kapsejladsen med spidsgatteren »Vivi«, er des
uden en vellidt og agtet medlem af S.S.F.,
i besiddelse af såvel administrative evner,
som sund sans og lyst og vilje til at gøre et
stykke arbejde for foreningen.
Gosta Oberg har indvilliget i at lade
sig opstille.
Jens Andersen er kendt i foreningen
for sin store interesse for sejlsporten i al
mindelighed og for sejlerungdommen i
særdeleshed, han har selv bygget sit fartøj
»Poseidon«, Havets Gud, og er endvidere
hjemmevant i foreningsarbejde, desuden et
vellidt og agtet medlem af Sundby SejlForening.
Også Jens Andersen har indvilliget i at
lade sig opstille.
Walther Hansen.
Medl. 113.
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HUSK!
benyttes søn- og helligdage.

ij

Karnevallet:
Lørdag d. 13. februar holdt vi et karne
val, hvor vi, der var mødt op, morede os
dejligt, men det var sørgeligt at se, at der
ikke var flere, vi var knapt 50, så der blev
et lille indhug i vor opsparede kapital.
Torsdagene:
De torsdage, hvor klubben ikke viser
film, mødes vi i klubhuset, hvor vi diskute
rer eller ser film, som Børge viser.

Livet bliver stadig lettere
Gummi rundlister bliver mere og mere
populære. Og nu har et amerikansk firma
udtaget et nyt patent, hvor den hårde
gummi anbringes i en aluminiumsskinne,
der er let at skrue fast.

l|
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Havneudvalget

fl
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Sommerferieturen:

Forårsklargøringen er allerede i fuld
gang, og vi håber, at alle der endnu ikke
har vist sig snart vil gøre det, for det er
jo som sædvanlig dem, der bestiller noget,
der får lov at sejle mest.
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F or år sklar geringen.

IJ
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Efter 1. april må slibemaskiner IKKE

fi
•|

Efter sidste års vellykkede sommerferie
tur agter vi igen i år at arrangere en lig
nende ferietur, som skal løbe i tiden fra
d. 16.7.—31.7., med start lørdag eftermid
dag.
Indtegningen kan finde sted i det gamle
klubhus, hvor en liste vil blive ophængt.
Prisen for hele turen vil blive ca. 100 kr.
og tegningen, som skal finde sted mindst
en måned før, er bindende.
Turen vil komme til at gå sydpå, så
langt vi kan nå.

•1
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Slettede medlemmer

FORSLAG
til generalforsamlingen
1) Forslag til ændring af lovene:
Som medlem af bestyrelsen kan kun
vælges aktive bådejere. Dersom et besty
relsesmedlem sælger sin båd og ikke in
denfor eet års forløb har erhvervet andet
fartøj, kan han, når hans valgperiode er
udløbet, ikke genvælges.
Medlem nr. 69 Aage Sejrbo.
2) Undertegnede vil herved gerne fore
slå Walther Hansen, nr. 113, som medlem
af bestyrelsen.
Det er god gammel skik at vælge oppo
sition ind, det frisker op, og samtidig kun
ne vi måske blive fri for de for S S F
uheldige artikler i vort blad.
Jeg mener d'herrer bedre kan tale sig
til rette i bestyrelsen.
Aage Sejrbo.
3) Ved SSF generalforsamling d. 21.
marts 1960 tillader undertegnede sig her
ved at foreslå følgende mandater indvalgt
i bestyrelsen som repræsentanter.
Medlem nr. 30 Gøsta Øberg
og
medlem nr. 636 Jens Andersen.
Begge er villige til at modtage valg.
Medlem nr. 113, Walther Hansen.
4) Undertegnede medlem tillader sig
hermed at foreslå Orla H. Petersen — nr.
265 — til sejladschef.
Medlem nr. 291, Ivan Lindquist.

Aktive:
Knut Wahlgren, Lillegårdsalle 12, Herlev
Sten Ove Jensen, Vangedevej 228. Sø.
Frank Juel Mortensen, Brigadevej 8, S.
Hugo J. Hammer, Præstelængen 20. Nv.
Georg 0. Petersen, Brobygårdsalle 20, Ka.
Fritz B. Jensen, Absalonsgade 19, V.
Svend Chr. Jørgensen, Svend Dyringsvej
11, S.
Thorvald Nielsen, Liflandsgade 14, S.
Leif Nielsen, Vesterbro 3, Ålborg
Herluf Hansen, Mjøsensgade 14, S.
Karl Just, Hyltebjerg Alle 29, Vanl.
Jens Vitkov, Tyrolsgade 4, S.
Kurt Carlsen, Nørupvej 8, Rødovre.
Bruno Nielsen, Elbagade 69, S.
Finn von Mehren, Aagerupvej 92, Brh.
Knud Mikkelsen, Saxogade 10 A, V.
Jørgen Goth, Baunevang 8, Brh.
Bent Skriver, Florensvej 4, S.
Svend Ove Jensen, Terrasserne 9, Brh.
Billy Fondersbæk Petersen, Valdemars
gade 63, V.
Svend B. Andersen, Folehaven 34, Vb.
Stig Eriksson, Soldugvej 17, Ka. (c/o Ol
sen)
Otto Lind Jensen, Nordmarksvej 116, Ka.
Erik Wold, Esplanaden 24, K.
Børge Laursen, Vesterbrogade 127, D, V.
Juniorer:
Poul Metzsch, Palermovej 19, S.
Børge Wolff, Kongedybet 22, S.
Lene Gustavsen, Diesen Alle 21, Tårnby
Leif Hartvig Hansen, Brønshøj Kirkevej 3,
Henning Humle, Valby Langgade 154, Vb.
Ulla Pihl, Hyrdevangen 51, Nv.
Anders Bohn, Svinget 16, S.
Ole Jakobsen, Koreavej 22, S.
Rikard Madsen, Håbets Alle 46, Brh.
Peter Bohn, Svinget 16, S.
Hans Wilson Berthelsen, Amagerbrogade
26, S.
Bent Knudsen, Ørevadsvej 15, Nv.
Karen Jeppesen, Røde Mellemvej 94 C, S.

Indmeldelser til junior- og sejlerskolen foregår hos kassereren i de normale åbningstider!

SIDE 4

Det bødes der
lor!
Forleden vedtog føreren af en piratjolle
i søretten en bøde på 150 kr. for overtræ
delse af regel 7 d i de internationale sø
vejsregler, som omhandler lanterneføring.
Det kan måske være rart for os at op
friske, hvad disse siger specielt for os
sejlere.
Regel 7 c.
Fartøjer under 20 tons, under roning el
ler sejl, skal enten føre sidelys eller sam
mensat lanterne, der viser rødt lys om bag
bord og grønt lys om styrbord på det
sted, hvor det bedst ses, og af en sådan
beskaffenhed, at de er synlige i 1 sm af
stand. Hvor det ikke er muligt at have
disse lys fast anbragt, skal de holdes klar
til øjeblikkeligt brug i så god tid, at sam
menstød kan forebygges og således, at det
grønne lys ikke kan ses om bagbord og det
røde ikke om styrbord.
Det grønne skal lyse fra ret for til 2
streger agten for tværs om styrbord, det
røde fra ret for til 2 streger agten for
tværs om bagbord.
Regel 2 a.
Motorbåde, samt sejlfartøjer med hjæl
pemotor, og som bruger denne, skal for
uden det røde og grønne lys, på masten
eller hvis fartøjet er uden mast, da i den
forreste del af skibet føre et klart hvidt
lys således anbragt, at det viser et ubrudt
lys forefter fra 2 streger agten for tværs
om styrbord til 2 streger agten for tværs
om bagbord.
Regel 7 d.
Små robåde, herunder pirat- og andre
joller samt juniorbåde og fartøjer af lig
nende størrelse som sidstnævnte, hvad en
ten de er under roning eller sejl, er kun
forpligtet til at have ved hånden en elek
trisk lygte — flagermus, eller lanterne,
med hvidt lys (Det er praktisk at belyse
storsejlet med den), som skal vises i så
god tid, at sammenstød kan forebygges.
Jeg kan i denne forbindelse ikke lade
være med at gøre opmærksom på en uskre
ven international søvejsregel. »Søens
courtsy« (Courtsy betyder som bekendt
høflighed) efter hvilken f. eks. lystsejlere,
hvor det er muligt, bør vige for fragtski
be, rutebåde, i det hele taget fartøjer, som
skal tjene deres brød på søen, selv om de
ikke har vigepligt, og manøvrere hen
synsfuldt og med forsigtighed i eller i nær
heden af havne. Må jeg gøre et lille side
spring i relation til ovennævnte. Som I
måske husker, kritiserede den daværende
formand i »Rederiforeningen for mindre
skibe« vi lystsejlereres færden på søen.
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Vi kommenterede det skarpt her i bla
det og påviste flere eksempler på at skyl
den var deres og henstillede til dem om at
spule deres egne dæk, før de kritiserede
vore. Nu er der imidlertid kommet ny for
mand i ovennævnte forening og på sidste
generalforsamling udtalte han omtrent føl
gende. Jeg vil gerne på det alier skar
peste kritisere de forskellige søsportsorganisationers fuldstændige hensynsløse fær
den på søen, idet de lader hånt om alle
søvejsregler. En hæderlig undtagelse er
sejlsportsfolkene, de ved, hvad det drejer
sig om, og de andre kunne lære meget af
dem, hvis de ville.
Lad nu være med at dreje hovedet af led
for at se om I er blevet våde på ryggen,
det er sjældent, vi får ros fra den kant.
Nå, tilbage til sagen. Det er forøvrigt
vist første gang en lystsejler har fået bøde
for ikke at føre lanterner, men nu ved vi
altså, hvad der kan vente os. Nu kan
spørgsmålet melde sig, skal vi bruge elek
trisk eller petroleumslys, skal vi bruge
sammensat eller sidelanterner. Min erfa
ring er den, at en sammensat elektrisk lan
terne anbragt fast på fordækket er det
mest praktiske. I de ca. 10 år vi har haft
vor, har der aldrig været vrøvl med den.
Vi oplader akkumulatoren ved sæsonens
begyndelse og igen omkring september,
når der begynder at blive tidligt mørkt,
har så to lys i kahytten + lanterner og
langt stærkere lys end petroleum, som har
den skavank, at når båden sætter i en sø
ryger flammen til vejrs og lyset går ud.
Hvis det gentager sig nogle gange i frisk
bidevind kuling, bliver man hurtigt ked af
den fornøjelse. Med hensyn til sidelys er
lanternebrættet for det første vanskeligt
at gøre fast på de tynde wirer, og for det
andet altid i vejen. Men hvorom alting er,
det er nok klogt at have sine lanterner i
orden, det er trods alt det billigste.
Klubben udgiver som bekendt ikke bla
det S.S.F. fordi vi her i bladudvalget skal
have noget at more os med i vor fritid,
men fordi det skal komme os alle til gode,
og det kan det aldrig, hvis vi alene skal
skrive det, så vil det blive alt for ensidigt.
Som nærmeste medarbejder for vor sidst
afgåede redaktør Langelund, efter min me
ning en af de bedste, vi har haft, spurgte
jeg ham en gang, hvorfor han ikke ville
mere. Er det bestyrelsen eller mig, du er
utilfreds med. Overhovedet ikke, svarede
han, men det er jo ikke meningen, at du
og jeg skal skrive bladet, det skal med
lemmerne. Ene og alene af den grund er
jeg blevet træt. At han så bagefter blev
uvenner med bestyrelsen og måske af den
grund benyttede lejligheden til at gå, for
rykkede ikke kendsgerningen, at vi alle
skal stå last og brast om det, for at gøre
det så alsidigt som muligt. Nu kan I med
fuld ret spørge, hvor jeg vil hen med alt

det bladsludder, jo, jeg vil efterlyse nogle
bedre forslag f. eks. til pinseturen, lan
terneføring etc. i det hele taget alt, hvad I
har på hjertet. Men hvordan bærer man sig
ad med at skrive i bladet?
Læs Østergaards artikkel i sidste nr„
igennem en gang til, den er skrevet lige til
ug med kryds og slange, uden personligt
had, hvor han sætter sagen over personen
på rette måde. Altså kort og godt saglig
og fornuftig. Enten vi er enige med ham
eller ej, den er vor gode gamle klub og
blad fuldt ud værdig. Selvfølgelig findes
der indenfor vore rækker, som alle andre
steder, en opposition, og det er kun godt,,
men dette skulle nødigt udarte sig til det
rene kværulanteri, man skal som før om
talt stille sagen over personen. Fordi et
medlem af en eller anden grund bliver
gal på et andet, er det naturligvis os an
dre ganske uvedkommende, og de, der
føler sig truffet, skal selvfølgelig ikke bru
ge bladets spalter til at få afløb for deres
galde. Det er for os alle klubbens ve og
vel, det drejer sig om og ikke noget som
helst andet.
Personligheder er os ganske uvedkom
mende.
Var det nu ikke morsomt om vi på ge
neralforsamlingen den 21. ds. kunne møde
lige så talrigt op som forgangen år, da vi
gav vor nuværende bestyrelse + Sparre et
dundrende tillidsvotum, hvad de forøvrigt
fortjente. Det er jo aldrig rart, når 15 til
20 % af medlemmerne skal bestemme klub
bens fremtid, enten vi så er for eller imod
Carl Hillers.
Illllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Stof til bladet sendes til:
M. ANDREASEN, Nyrnberggade 50
senest 1. april!

Nye medlemmer
i SuvMy. S&jJtfoheniruj.

Junior:

Ken Nielsen, Brobergsgade 3, K.
Passiv:

Maskinarbejder Carlo Honoré, Colbjørnsensgade 17, V.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.
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Indtægter:
633,58
4.698,89
30,62

Kassebeholdning pr. 1. januar 1959
Indestående i bank pr. 1. januar 1959
Postgirokonto pr. 1. januar 1959
Ydelser fra medlemmer:
4.340,00

Indskud
Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer
Passive B
Indg. restancer.

27.182,00
717,50
912,00
48,00
860,00

Pladsleje:
Aktive
Vinteroplæggere
Indg. restancer.

18.356,00
1.281,00
414,50

R E G^
N S^
K A B

1 9 5 g

Transport kr.
Forskellige materialer
Anlæg af vej
Anlæg af plads og terrasse
Vandledning
Ledefyr og elinstallationer
Opgravning af
rende
4.875,00
-4- refunderet af
kommunen
4.875,00
Diverse

29.719,50

20.051,50
633.00
26,00

54.770,00
379,06
6.405,00
16.379,09
5.000,00

Indvundne renter
Lejeafgift, klubhus
Indgået fra benzinfonden
Indgået fra tipsmidler
Lån, idrætsforbundet

10.000,00

98.296,24

Kr.

0,00
134,55

32.858,73

Trykning, clicheer, porto etc.
-4- indgået for annoncer

5.819,92
1062,00

4.757,92

Sejlerskolen:
Vedligeholdelse af øvelsesfartøjer
Forsikring af øvelsesfartøjer ...

3.809,90
440,25
4.250,15

-4- indgået fra ele
ver
indg. fra øv .fond. .

435,00
457,25

2.581,00
918,64
2.619,56
232,10

Reparationer og vedligeholdelser:
Klubhus og inventar
Vogne
Spil
Pladsen
Skure
Pramme
Bøjer
Broer og bolværker
Flagmasten
Transport kr.

6.351,30

9.500,00
15.453,48
6.600,00

996,45

Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1959
Indsat
Hævet
Girokonto:
Saldo pr. 1. januar 1959
Indsat

514,00
138,80
714,63

Hævet
40.040,45

638,95
309,30
151,11
436,95

Standerhejsning
Forårsfest
Set. Hansfest
Diverse filmsaftener
-i- andespil, overskud ...

2.292,57
1.599,18
784,00
1.262,74
407,85

2.011,95
104,85
564,35
2.468,85
3.428,38
48,00
24,10
1.803,10
1.320,70
11.774,28

1.518,45
522,00

Fester:

Driftsomkostninger:

300,00
113,00
360,20

3.357,90

727,25
575,00
216,20

Præmier
Andel i ud. v. fællessejladser
Programmer, regler etc
startpenge

Administrationsomkostninger:

892,25

Kapsejladser:

Udgifter:

Lejeafgift
Ydelser på lån
Pladsmand
Kontorart., porto, tryksager, tlf.
etc
Skatter og vandafgift
Renovation og kørsel af affald .
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Kontingenter til sejlsportsorganisationer
Diverse sejlsportsblade
Elektricitet
Emblemer til æresmedlemmer og
jubilarer
Juridisk assistance
Diverse

46.391,75

Bladet:

Afgift af skabe
Salg af emblemer

Administration
Repræsentation
Generalforsamlinger og møder .
Revision

11.774,28
1.615,61
12.388,70
6.225,79
381,45
338,35

1536,31
300,00

1236,31

4.698,89
29.737,77
34.436,66
29.369,56

5.067,10

30,62
7.999,60
8.030,22
5.945,97

Kassebeholdning pr. 31. decem
ber 1959

2.084,25
1.545,83

Kr

98.296,24

Øvelsesf ondet:
Indestående i bank pr. 1. januar
1959
Indvundne renter

443,96
13,29
457,25
457,25

betalt tilskud til sejl
46.391,75

Kr

0,00
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Status pr. 1. januar 1960
AKTIVER:

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

8.697,18
1,00
1,00
1,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
320.000,00
1,00

Andespil den 14. november:
Solgte plader
-T- gevinster
Musik
Leje af stole etc
Henlagt til højttaleranlæg

927,18^
425,25
80,00
57,25
64,68

627,1&

Kr

300.00

Deposita:
Kobenhavns kommune
Københavns belysn.væsen ...

3,000,00
2,100,00

5.100,00

2.125,00
120,00

2.245,00

Restancer:
Kontingenter
Pladsleje

Kr

Kassererens kommentarer
347.546,18

Når der bortses fra indgåede tipsmidler og lån fra Idræts
forbundet, ialt kr. 15.000.—, der delvis er benyttet til an
læg af vej, plads og terrasse, er indtægterne i det væsentlige
anvendt således: ca. 8.1 % til administration — ca. 51.4 %

PASSIVER:

Sparekassen for København S. Omegn, lån ...
Dansk Idrætsforbund, lån

200.304,59
20.000,00

til driftsomkostninger — ca. 23.0 % til reparationer og ved
ligeholdelser — ca 6.1 % til bladet — ca. 4.3 % til sejler
skolen — ca. 1.6% til fester — ca. 1.2 % til kapsejladser.

Forudbetalinger:
Kontingenter
Pladsleje
Foreningens formue

1.511,00
206,50
Kr

1717,50
125.524,09
347.546,18

Medlemstal:
aktive 515 — passive 52 — passive b 2

juniorer 44.

Indtægter:
Indskud kr. 4340,00 fremkommer således:
Aktive 73 stk. å kr. 50.00
Passive 11 stk. å kr. 25.00
Juniorer 17 stk. å kr. 10.00 1 stk. å kr. 5.00

3.650,00
275,00
175,00

Overflyttet:
juniorer 6 stk. å kr. 40.00

T. S P A R R E

240,00
Kr

kasserer.

4.340,00

Udgifter:
Sammenlignet med udgifterne i foregående regnskabsår,
giver udgiftsposterne ikke anledning til særlige bemærknin
ger.

Aftrykte regnskab er revideret og fundet rigtigt.
De anførte beholdninger var tilstede.
København i februar 1960
G. Ø S T E R G A A R D
revisor.

E G O N R Y E F E L T
revisor.

Forårsfest den 7. marts:
700,00
400,00
53,00
48,80
1.201,80

—r- salg af billetter
Salg af baltegn

648,00
244,50
Kr

586
101

Afgang (udmeldte 31, slettede 39, dødsfald 4)

687
74

Medlemstal pr. 1. januar 1960

613

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens
velvillige behandling.
T. SPARRE

Festregnskaber 1959

Skuespillere
Musik
Kontrol
Gæster

Der var pr. 1. januar 1959 et medlemstal på ialt.. .
Tilgang (aktive 73, passive 11, juniorer 17)

892,50
309,30

S S F
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sørgelige betragtninger
Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er
»skingrende åndsvag« eller ikke, kan jo
desværre ikke diskuteres i medlemsbladet,
som dels skal holdes i en pæn og urban
tone, og dels kun er for de få og udvalgte
at skrive i. Hvis man har en mening, som
afviger fra den lille klike omkring toppen,
har man bare at holde den for sig selv,
bladets spalter er ikke åbne for den slags,
det er et søndagsskoleblad med amen og
halleluja, lige som generalforsamlingen er
et sted, hvor man takker for udvist mod og
mandshjerte, selv om man ikke kan få øje
på hverken det ene eller det andet.
Hvis ikke man vil risikere at blive ud
peget som gadedreng eller mindre nøg
tern, skal man holde k ... (undskyld, hvis
udtrykket er for stærkt for sarte sjæle),
eller plapre efter de andre, råbe med i
koret, uden at give sig til at tænke nær
mere over, hvad man egentlig råber hurra
for.
Under »Sørgelige betragtninger —« ef
terlyser et medlem (man må ikke nævne
navne) meddelelser fra bestyrelsen om,
hvad der arbejdes med på bestyrelsesmø
derne, men det er jo da ikke noget, der
kommer andre end bestyrelsen ved, vel
—, i hvert fald siver der aldrig noget ud
til medlemmerne fra disse møder, og så
har man vel lov til at gøre sig sine tanker,
om det »store og uselviske arbejde« disse
modige mænd udfører, og hvorfor man in
tet hører om det.
Er det ikke også en smule blåøjet, ukri
tisk at fastslå, at når oraklet har talt, så
kan et menigt medlem ikke tillade sig at
fremkomme med sin mening om samme
sag, hvis den da afviger eller går imod det
fremsatte, for et menigt medlem ser jo kun
på egen personlige fordel og ikke på for
eningens tarv —, bare underligt at så man-ge enkelte, menige medlemmer giver sig til
at tænke, før de stemmer om et forslag.
»Bladet skal indeholde saglige indlæg
fra medlemmerne, forslag til forbedringer,
kritik af forslag og kritik af andres ind
læg,« oplyses det i »Sørgelige betragtnin
ger —«, men hvorfor i alverden bliver så
danne indlæg så afvist og nægtet optagel
se? Det er vel ikke fordi »de modige« er
bange for kritikken og savner argumenter
til at imødegå den?
»Foreningen manglede penge«, står der
videre i omtalte artikel, »og for at finde ud
af dette problem, afholdtes en række be

styrelsesmøder, hvor man, efter moden
overvejelse fandt frem til et forslag om
forhøjelse af pladslejen, som man forelag
de generalforsamlingen.« Forslaget blev,
som bekendt forkaste, og et menigt medlem
udarbejdede (i løbet af 2—3 minutter) et
modforslag, som dækkede foreningens tarv
bedre, og dette blev vedtaget.
Det kan bestyrelsen og deres få venner
ikke rigtigt tilgive ham. Deres hjernesved
var spildt, og et menigt medlem var mere
fremsynet end de.
Nu bliver sagen drejet der hen, at op
havsmanden til ændringsforslaget må være
tilfreds med det opnåede resultat, og der
for skal ignorere al kritik, men det er jo
slet ikke det, sagen drejer sig om. Det, der
er det afgørende er, at det opnåede resultat
af afstemningen bedre dækker foreningens
tarv —, det er blot ikke alle, der kan eller
vil indse det.
Hvis man i stedet for at grublisere over,
om man skal le eller græde, og bladede
tilbage og læste den imødegåelse af det
kritiske indlæg over modforslaget vedtagel
se, ville man vel kunne finde ud af, hvor
for ændringsforslaget faldt i bedre jord
blandt de menige medlemmer, end det af
bestyrelsen fremsatte forslag, men det for
udsætter ganske vist, at man ser objek
tivt på tingene og ikke bedømmer dem ud
fra en forudindtaget holdning over for
smed kontra bager.
Der var også i bladet stillet et regnskab
op, som med al ønskelig tydelighed slog
bunden ud af påstanden om, hvor dyrt
det efter ændringsforslagets vedtagelse vil
le blive for »de små«. Kig engang til på
det, og find så ud af, at der hverken er
grund til at le eller græde, men at det, det
drejer sig om stadigvæk er, at kæmpe for
foreningens vel, og ikke for få enkeltper
soner, som ikke længere har det store fler
tals tillid.
Sagen drejer sig slet ikke om to uartige
drenges private skænderier om Kejserens
Skæg, så var der ingen grund til at for
søge at få sine meninger optaget i bladet,
det drejer sig om, at flertallet af forenin
gens medlemmer ønsker, i god demokra
tisk ånd, at få udskiftet foreningens for
mand. Vi er trætte af, både i tide og utide,
at høre af ham selv og hans gode venner,
hvilket stort og uegennyttigt arbejde, han
gør for vor forening, vi er utilfredse med
alt det der slåen sig for brystet: — Se på
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mig, gider ikke høre, at vi på grædende
knæ i det uendelige skal sige tak for en
indsats, vi er utilfredse med. Nok står en
generalforsamling ikke over lovene, men
generalforsamlingen har dog kompetence
til at ændre disse og vedtage eller for
kaste nye, og der findes virkelig i vor for
ening folk, som foruden at være i besid
delse af en smule sund sans og de for
nødne administrative evner, også har både
tid, lyst og mod til at påtage sig hvervet
som ledere af foreningen.
Og mon ikke det kræver mere mod at
erkende et nederlag end stædigt at klæbe
til en taburet, hvor man ved, man er uøn
sket —, i hvert fald er det helt ved siden
af, når der i »Sørgelige betragtninger —«,
spalte op og ned forsøges at pådutte med
lemmerne, at de til enhver tid betragter
det som deres opgave at genere bestyrel
sen mest muligt. Vi er ikke nogen børne
have, vi kan godt selv både høre og se,
bryder os ikke om at blive gjort til en
flok analfabeter, som skal have andre til
at forklare os, hvad der er sort, og hvad
der er hvidt, vi bryder os ikke om at
blive belært af folk med skyklapper for
begge øjne, og hvis en formand er util
freds med de menige medlemmers indstil
ling til ham, bør han huske på, hvor util
fredse de menige medlemmer er med ham.
For det kan vel efterhånden ikke være
nogen hemmelighed, vel?
En af de ting, vi først og fremmest er
utilfredse med, er den sfinksagtige tavs
hed, der omgiver bestyrelsens arbejde. Der
er en masse dispositioner, vi kunne ønske
at høre lidt om, ting som bare bliver
gjort rent diktatorisk, uden at have været
forelagt generalforsamlingen, der er meget,
vi må kunne forlange at få besked med,
og når der nu snakkes så meget om mod
i »Sørgelige betragtninger —«, lad os så
se »de modiges« mod.
Vi kunne lide at vide, om der findes en
fornuftig forklaring på, hvorfor så få af de
gamle medlemmer, som jo dog i en år
række har betalt deres ekstrakontingent
til byggefonden, kommer i det nye klub
hus —, er det fordi luften er for lummer
derinde, ofrdi sejlsportsfolk nu engang
trives bedst i frisk luft —?
Lad os få klar besked om, hvorfor
»Pløk« pludselig sagde sin plads op og
rejste, ellers tvinges vi jo til at tro de ryg
ter, som går her i foreningen om personlig
forfølgelse, chikaneri og andre gemen
heder mod et gammelt medlem —, og lad
os samtidig få at vide, hvad »Pløk« betalte
i forpagtningsafgift, varme, lys, rengø
ring med mere i forhold til den nye mand.
Vi har ikke glemt den Sankt Hansaften,
hvor kajakklubben kom og tilbød samar
bejde, og »Pløk« straks stillede et par hun
drede kroner (eller mere) til disposition
for arrangementet, men hvor S.S.F. over
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legent afslog enhver form for samarbejde
med kajakklubben og »Pløk«. Sundby
Sejl-Forening skulle nok selv ordne deres
Sankt-Hansfest. Men for os almindelige
medlemmer så det nu ud, som om man
med vilje undlod at lave noget som helst,
fordi man ikke undte »Pløk« at tjene de
penge ind, han skulle betale sine afgifter
med, som om man målbevidst arbejdede
på, at han skulle gå ned.
For de af os, som har gode, faste stil
linger med pension og halv fribolig, og
for hvem S.S.F. blot er en hobby, betød
det hele kun en ondskabsfuld triumf, en
tvingen deres vilje igennem og visen deres
magt over for alle i Sundby Sejl-Fore
ning —, for »Pløk« og Gerda betød det
simpelthen det daglige brød. Deres eksi
stens.
Vi har heller ikke glemt den daværende
redaktørs protestskrivelse i bladet, eller
hvorledes man dyngede en masse løgn
agtige beskyldninger mod ham, og des
værre lykkedes det altså at gøre ham så
flintrende arrig, at han smed både blad og
medlemsskab i hovedet på dem, som snig
løb ham på en så svinsk og ufin måde, og
gik sin vej i vrede.
Så lad os fremtidig blive forskånet for
langstrakte, meningsløse artikler i bladet
om bestyrelsens mod. Det har ikke et klap
med mod at gøre, det der. I »Sørgelige be
tragtninger -—« søger forfatteren at give
udtryk for, at han prøver at forstå og af
sløre samtidig, at han ikke har begrebet
et kvidder, og til sidst fastslår han, at hvis
man vil tilkendegive sin mening om hans
artikel, skal man skrive et pænt brev til
ham —, og ikke absolut kræve, at det skal
optages i bladet.
Hvad i himlens navn skulle det dog
gavne, at et menigt medlem skriver til et
bladudvalgsmedlems papirkurv, når det er
meningen, at alle i foreningen skal læse
det og få del i hans tanker? Men måske
er det en fin måde at antyde på, at det
ikke nytter noget at skrive til bladet (!)
Til slut vil jeg gerne forsøge at korri
gere visse medlemmers opfattelse af en
ekstraordinær generalforsamling afholdt
for halvandet år siden: Den samlede besty
relse, dog vist især formanden og for
eningens kasserer, var blevet fornærmet
og var gået deres vej midt i det hele, og
lige umiddelbart før forevisningen og præ
sentationen af det nye klubhus. Gæster fra
rådhuset og andre klubber var indbudt, og
regnskabet lå i en uordentlig dynge, så in
gen kunne finde hverken hovede eller
hale på nogen ting —.
Det påstodes i hvert fald.
Vi bed i det sure æble og overtalte dem
til at blive, indtil byggeriet og byggeregn
skabet var klaret, fordi vi mente, de var
nærmest til at bringe det hele i orden —,
men vi regnede så sandelig med, at de
havde været så meget mandfolk, og i be
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siddelse af så meget mod, at de havde kla
ret butikken og så var gået. Efter at have
forberedt vejen for deres efterfølgere.
Men vi tog grusomt fejl. Lod os narre
af tårevædet selvmedlidenhed og nervepilleædende lumskeri, de blev hængende,
og har ikke i sinde at gå godvilligt. Aldrig
nogen sinde.
Og så er det jo, vi menige medlemmer,
som kan se længere end til vor egen næse
tip, må gøre dem opmærksom på, hvad vi
anser for at være deres pligt, hvad vi me
ner, båder vor forening bedst, og hvad vi
forlængst har fundet ud af, at de ikke
hverken kan eller vil.
Walther Hansen.
113.
(P.S. Jeg er glad for med denne artikel
at få lejlighed til at konstatere bladudval
gets mod. (d.s.).

Postkortene
Hurtigkarl sælger stadigvæk de fine post
kort med motiver fra klubhuset for 1 kr.
pr. stk.
Overskudet går som bekendt til et filmforevisningsapparat.

Køb salg ©g bytte
Påhængsmotor
,,Johnson" 5 HK., ældre model til salg
for 500 kr.

Aksel Petersen, „Bedste"

*
KRAGEJOLLE
2 køjepladser - Pris 600 kr.
Eventuel medejerskab
Preben Thamdrup
Rektorparken 14 3 - Tlf. AM 4946 v

*
Fejeren mangler 1 skab!
Hvem har et at sælge?

Ring til AM 626 x

Afslutning
Det undrer mig, at kun tre medlemmer
har taget til orde i anledning af min ar
tikel »Hul i hovedet« i nr. 11/59, og af
disse indlæg har jeg taget Sigfred Christen
sens indlæg til min indtægt, for han giver
mig jo med rene ord ret i mine betragtnin
ger. Og i hovedsagen er vi enige.
Walther Hansen blander til stadighed
begreberne »Klubhus« og »Havn og
Plads« sammen i en pærevælling, selv om
det vel nok er sivet ind i ham, at plads
lejen dækker administration af havn og
plads, medens kontingent dækker admini
stration af klubhuset.
Kontingenterne er notorisk steget flere
gange — og endda ret klækkeligt — i trit
med udviklingen og forbruget til klubhu
set, medens pladslejen ikke er steget siden
1946.
Disse to administrationsgrene bør man
holde skarpt adskilt, fordi de dækker hver
sit område, og jeg kan ikke med min bedste
vilje indse, at alle medlemmer skal pålignes
en yderligere forhøjelse af kontingentet for
at dække administrationen af havn og
plads. Det må da være bådejerne, der skal
betale, når der er underskud på kontoen
»havn og plads«.
Der bliver spurgt om, hvad udgifterne til
havn og plads var i 1946. Det kan sagtens
blive oplyst, men de daværende udgifter
har ingen relation til udgifterne i dag, hvor
administrationen er skilt ad i de to kate
gorier.
Man kan gentage til ulidelighed, at alle
medlemmer er med til at »drifte« og ved
ligeholde klubhuset, som er alle medlem
mers anliggende, — medens havn og plads
er for bådejerne, som selv må »drifte« og
vedligeholde dette område.
Rettelig har bådejerne igennem nogle
år betalt en større pladsleje end angivet,
nemlig ved foreningens andel i benzin
pengene, men selv denne ekstra indkomst
er ikke nok til at fylde budgettet ud.
I to af indlæggene slår indsenderne sig
med store brag for brystet og fortæller, at
det er dem, der betaler alle de rare ben
zinpenge.
Man kan rigtig høre, hvor hule disse
brystslag lyder.
Det er ikke d'herrer alene, der betaler.
Nej! Det er ca. 92 % af foreningens båd
ejere. Jeg har prøvet at tælle og er nået
til, at der i Sundby Sejlforening er 24 far
tøjer, som ikke har motor under en eller
anden form, og heri er medregnet forenin
gens øvelsesfartøjer — og naturligvis fra
regnet småjoller og pramme.
D'herrer skyder med store kanoner, men
rammer langt over målet, for det er vel
ikke disse 24 rene sejlfartøjer, der er må
let.
Efter mine begreber synes det givet, at
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det er så godt som alle fartøjer af nogen
størrelse, der er med til at skaffe forenin
gen de rare benzinpenge og derved bidra
ge til at holde pladslejerne nede.
Hvis disse benzinpenge ikke kom ind i
foreningens kasse, så skulle I bare se og
mærke, hvor dyrt det er at holde skiv.
Tænk bare på, hvad medlemmer af an
dre sejlforeninger betaler for at ligge i van
det om sommeren. I almindelighed betaler
de mere for sommeren alene, end det ko
ster en SSF'er at holde skiv hele året.
Lad os derfor få ro om spørgsmålet
»benzinpenge«.
Jeg har med mit skriveri søgt at få
medlemmerne til at forstå den uretfærdig
hed, der er begået mod alle ikke-bådejere,
med vedtagelsen af ændringsforslaget om
delvis pladslejeforhøjelse og hel kontin
gentforhøjelse.
Er det ikke og har det ikke altid været
en god indtægtskilde for foreningen at
have en større gruppe medlemmer uden
skib? Disse medlemmer har gladeligt ind
til nu betalt et temmeligt stort kontingent
uden at have andre rettigheder end de aktives stemmeret på generalforsamlingen og
glæden over at kunne komme som med
lemmer i klubhuset og i havnen, — uden
nogen udgift for foreningen.
Lad os dog endelig holde fast på denne
indtægt.
Denne gruppe medlemmer fik med kon
tingentforhøjelsen et kraftigt æselspark, og
jeg ved, at flere medlemmer allerede har
meldt sig ud af foreningen med be
grundelse i forhøjelsen, og hvis flere føl
ger efter med udmeldelse, så — ja, hvad
så. Det har jeg skrevet om før. Så skal
pengene inddrives hos bådejerne.
Det er svært at forstå Walther Hansens
idelige udtalelser om, at bestyrelsen kan
lide at være bestyrele.
Som formanden har skrevet, kan disse
medlemmer lide at være i bestyrelsen, men
derfor er der ingen, der siger, at bestyrel
sen til stadighed skal modtage uartigheder
og grovheder fra medlemmernes side, både
i skrift og i tale.
Bestyrelsen kan jo ikke gøre gengæld.
Så mister de taburetterne.
Derfor synes jeg ikke, at formanden skal
stå for skud og undgælde for, hvad jeg
har skrevet og givet udtryk for. Forman
den har ikke haft noget at gøre med min
artikel.
Jeg vil minde medlemmerne om, at ho
vedparten af den nu siddende bestyrelse
fik deres taburetter efter Walther Hansens
indstilling. Han stillede dem så at sige alle,
da Akilles Jensens bestyrelse gik af in
pleno efter mistillidsvotum, men det synes
så ligegyldigt, hvem der sidder i bestyrel
sen. Der er kun utilfredsheder og grovhe
der til over for dem, og så er det lige
meget, hvor godt arbejdet bliver gjort.
Walther , Hansen skriver selv, at det er
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»mænd VI har valgt til at varetage VORE
interesser, indadtil og udadtil«, og videre
»det må vel være vor ret og pligt at sige
vores mening på generalforsamlingen, —
hvorfor bliver den ellers holdt«.
Gælder Walther Hansens udtalelser kun
for ham selv, eller har de også gyldighed
for bestyrelsen og andre medlemmer.
Det er så sandt, når det skrevet står,
at Sundby Sejlforening ikke er noget me
nighedshus eller bolsjebutik.
Nej! Sundby Sejlforening er en stor
forretning, der kræver en dygtig admini
stration, en administration med forudse
enhed og hensyntagen til hovedsagen. Det
er ulige lettere at regere, når der er ar
bejdsro.
For de medlemmer, der ikke kender for
historien om, hvem det var, der oppone
rede så kraftigt ved Tanggård Rasmussens
kandidatur som formand, skal jeg oplyse,
at det var mig. Det er fuldstændigt rigtigt,
at jeg gik kraftigt imod Tanggårds valg,
fordi jeg på daværende tidspunkt fandt,
at han ikke kunne bestride hvervet, og jeg
betvivlede åbenlyst hans evner til at være
formand.
Disse udtalelser har jeg senere — både
i skrift og i tale — gjort afbigt for og ty
deligt tilkendegivet, at jeg agter Tanggård
Rasmussen for hans store diplomatiske ev
ner som formand og forhandlingsmand i
foreningens tarv.
Han er så sandelig vokset med opga
verne.
Men ingen er ufejlbarlige, heller ikke
formanden. Han og hans bestyrelse kan
blot ikke tilfredsstille alle medlemmer, og
i særdeleshed ikke de yderliggående.
Der er sikkert mange medlemmer, der
endnu husker, at Walther Hansen for nog
le år siden lod sig opstille som kandidat
til bestyrelsen og blev valgt, men hans
entre i bestyrelsens arbejde blev ret kort
varigt. Jeg tror endda, at det kun varede
to-tredage, til det konstituerede bestyrel
sesmøde efter generalforsamlingen. Så
trådte han tilbage, fordi han blev fornær
met over, at han ikke straks kunne over
tage arbejdet som første havneudvalgsmed
lem, og når han ikke kunne få den post,
ville han ikke lege med mere.
Det er nok i den episode, man skal søge
hans bitterhed og afstandtagen fra alt,
hvad der hedder bestyrelse og tillidsposter.
Det var blot en skam, at Walther Han
sen ikke blev siddende, nu han var ind
valgt. Så kunne vi andre menige medlem
mer have fået lov til uhindret at skælde
ham ud og øve vor kritik, saglig eller usag
ligWalther Hansen kender altså ikke de
vilkår, der bydes vore tillidsmænd i be
styrelsen. Han er bare et af de »vilkår«,
der skal tages særligt hensyn til.
Det er for mig en mærkelig afstandsta
gen fra foreningens formål og ånd, når

Sigfred Christensen skriver, at motorbå
dene gennem alle år har betalt en masse
penge på ting, som direkte var dem uved
kommende, herunder øvelsesbåde, kapsej
ladser m.m.
Både øvelsesfartøjerne og tovværkskursus og navigationskursus kan og bør være
til nytte for medlemmerne i uddannelsen
som sejlsportsfolk. Måske har Sigfred
Christensen ikke behov for noget af det,
men der er andre medlemmer, der har.
Jeg skal berette en sandfærdig oplevelse
nede fra pladsen.
For et par år siden stod en dejlig stor
mahogny-motorbåd på søndre plads lige
inden for lågen. Ombord gik en voksen
mand med en fin kasket med glitrende
hvidt huebetræk på, og om halsen havde
han en stor, dyr kikkert hængende i rem.
Da jeg passerede båden, råbte han mig
an og spurgte mig om, på hvilken side den
røde lanterne skulle sidde. Han fortalte,
at han ved rengøringen havde skruet begge
lanternerne af, og nu var det så uheldigt,
at skruehullerne var ens i dem begge, så
han kunne ikke deraf udlede, hvor den
ene eller den anden skulle sidde.
Jeg forklarede ham, at den røde lanterne
skulle sidde på bagbords side, og han
spurgte mig, om jeg nu var helt sikker, for
han ville ikke være til grin for nogen,
hvis det viste sig, at jeg havde rådet ham
forkert.
Vi vekslede nogle bemærkninger om no
get sagen uvedkommende, men pludselig
fik han travlt og undskyldte, at han ikke
havde et bagbord hernede, så han måtte
hjem og hente et.
Da jeg blev klar over, at han var uvi
dende om selv de mest elementære ting og
udtryk om skibsfart, forklarede jeg ham
indgående hvad bagbord og styrbord, for
og agter var.
Han var motorbådsejer og medlem af
vor forening og havde behov for forenin
gens undervisningskurser. Ikke sandt.
Det korte og det lange i debatten og i
udvekslingen af synspunkterne bliver, at
vi skal leve i fordragelighed med hveran
dre med det formål at få det bedst mulige
ud af det til den billigste pris, men byr
derne skal fordeles retfærdigt, og det blev
de ikke.
Fra min side slutter jeg med dette, og
vi mødes på generalforsamlingen den 21.
marts, og jeg vil meget kraftigt henstille
til alle medlemmer om at møde op og give
deres mening til kende.
Der er noget uanstændigt i, at en femte
del af foreningens medlemmer på general
forsamlingen træffer beslutninger, som de
resterende firefemtedele skal underordne
sig; så to gange om året kan man godt af
se tid til at varetage sine sejlsportslige in
teresser.
Vel mødt.
Henri Madsen.
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En ferietur

når og hvor, der afgik en bus til Troll

i

vi lå fortøjet og afgangstid kl. 9,20. Næste

Skærgaarden

lig morgenstund, solrig og varm, og for

hattan.
Vi var meget heldige, for Bussen havde
endestation ved havnen lige tæt ved, hvor
dag tørnede vi tidligt ud, det var en dej
ventningerne var store. Vi glædede os til
udflugten som en flok skolebørn, der skul

af Gubbefar

Getevig Sund

le på skovtur, og vor opførsel medens
vi trak i landgangstøjet og gjorde frokost
pakken klar var ikke synderligt bedre.

Næste dag, onsdag d. 8. juli, begyndte
vi at gøre sejlklar, men da det var gjort,
sagde skipper til mig: Syntes du ikke, at
vi skulle invitere vore værter ned på en

Men en time efter var vi på farten igen,
ned gennem Strømsund og ud i den nord
lige gren af Uddevalla Fjord. Kl. var
17,30, da vi nåede fjorden, der var en svag

afskedsdrink, som tak for deres gæstfri

SV brise og sejlet blev sat, og vi gled

hed. Ja lad os gøre det, svarede jeg, og

langsomt op gennem den, og nu var det

det blev til en hel lille afskedsfest, for da

et helt andet landskab at sejle gennem,

vi havde serveret, hvad skibet formåede,

det var mærkeligt, som det var skiftet,

ville værten også give sit bidrag til fe

her var ikke en klippe at se, nu var det

sten, og han sendte bud op i restaura

et frugtbart landskab, nogle steder høje

tionen efter Hamburgere til os alle, og

skrænter, andre steder flade marker, nu

derefter kom der kaffe, så hvis vi ikke
havde insisteret på, at vi skulle sejle,

syntes vi, at dette var den kønneste tur,

havde festen sikkert varet hele dagen, nu

ferieturen, hvert nyt sted var det kønne

nåede vi da at komme afsted kl. 12.

ste, men jeg tør ikke sige, hvad der var
det kønneste, det var alle steder, men

gik vi indenom Langø til Lysekil, hvor vi
lige stak snuden ind for at hente det

hver på sin måde. Et par timer efter star
tede vi maskinen, for dog at nå Uddevalla

glemte ankertov, og det var der heldigvis.

inden mørket. Ja mørkt kan man ikke sige,

Nu skulle vi gennem Getevig sund, og

at det bliver her, for selv om vi ikke er

det er ikke let at finde, for der er to løb
lige ved siden af hinanden, men det ene

så mange breddegrader mod nord, er det

er kun en fjord, og de ligner fuldstændig

udmærket kan sidde ude i det frie og læse

hinanden, når man kommer udefra. Sø
kortet viser, at ud for Getevig ligger der

uden kunstigt lys. Kl. 20,30 nåede vi Ud

et skær ud for det forkerte løb, og det
viser søkortet ikke, af den simple grund,

noget, der slår den ned. Og dette noget
kom der for os, da vi kom op til bussen
og så avisernes løbesedler.
Det var den frygtelige sejlulykke i Ha
derslev, de svenske blade bragte efter
retninger om. Det virkede fuldstændig
lammende på os, ja, næsten uhyggeligt,

vi havde haft, men sådan gik det på hele

Så var vi på farten igen, denne gang

et skær, nå ja, det kan sagtens ses mener
man, det kan det også, men man ser også

Desværre er det altid sådan, at når glæ
den er på det højeste, kommer der altid

alligevel så lyst hele natten her, at man

devalla, en dejlig havn at ligge i, rolig
og stille. Og da aftensmaden var blevet
serveret under sejladsen, var hele besæt
ningen i land, for vi skulle op at se, hvor-

Afskedsfest »Smøgen«
kontrasten var for skarp, denne skønne
sommerdag, og den forfærdelige katastro
fe. Vi var i noget trykket stemning på
turen ind til Trollhattan, men lidt efter lidt
lettede trykket, og samtalen fik en anden
retning, og nu kunne vi så småt begynde
at nyde landskabet, vi kørte igennem, og
der var meget smukt at se på, bussen
kørte på så smalle veje, at der ikke kunne

at det ikke er et skær, men landet, der går

passere en modgående bil, uden at bussen

ud som en tange med en klippe yderst,

måtte køre ind til siden og holde. Vej

men det opdager man først, når man kom

træernes kroner lukkede sig fuldstændig

mer helt ind under land.

over os og slog ustandselig mod bussens

Vi var heldige og fandt det rigtige hul,

tag. Efter en god halv times kørsel holdt

og så gik turen igen ad et skønt sund.

vi på torvet i Trollhattan, vi skulle nu

Nu var det hen på eftermiddagen og

skifte til en anden bus der bragte os ud
til sluserne.

vi lagde til ved et gammelt forladt skibs
værft kaldet Basholmen, medens kaffen

Og nu begyndte feriens længste trave

blev lavet var skipper og jeg ude for at

tur, men der var så meget at se på, at

se på det gi. værft, hvor der endnu lå en

man glemte træthed og varme. Først kom

gi. rusten damper, den må have ligget der

vi til de gamle sluser, der ikke bliver an

i mange år, som den så ud af rust og for
fald.

vendt mere. Den første blev bygget 1795——
Huset på stylter, »Smøgen«

(Fortsættes)
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• Husk

FREYTAG SEJL

maler| udsalget

N Y H A V N
P A L Æ

Søndre

5 3

3 9 4 3

Indsend forslag til pinseturen!

ALFRED NEBLE

w'!i%7r.i ,, 3iTi' |l 3ff.'^ , a , nT.i ,l i ,, ".ir,.

Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer
Gå efter pilmærket

det kan De tage for gode varer

Køb og salg

FARVE ISENKRAM
RULLEGARDINER

VÆRKTØJ BESLAG

PERSIENNER

GlflS PORCELÆN

VOKSDUG

SPORTS -1FISKE RIART

MAT ERIAL

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

KØKKENUDSTYR

J Ø R G E N

ASTA 2929

D A N R I S

Nordmarksvej 82

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
OresnndsveJSl

Asta 2929

CERTINA
PRÆCISIONS URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

foto så gå til

ALT I URE OG OPTIK

CIGARFORRETNINGEN
I. Jensen
Øresundsvej 114 ( h j . a f M i l a n o v e j ) AM. 4347

Nærmeste forretning ved havnen

Amagerbrogade 107

Har alt i
Tobak, cigarer, cigaretter og øl

- SUndby 4566
(pipaluk)

Afleveret til postvæsenet 17.—3.—1960.

SIDE 12

SS F

D E N

NR. 3

R I G T I G E

So^poAt^-pcildc&diung,
^^
HOLMENS BUKSER

købes hos BACHER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER
ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

VATTÆPFER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

Svære kvalitets
Holmens bukser

21,10

syes efter mål
også til damer

11,50

Yacht Club huer* A r A
fra
14,50
USA huer og strik-huer

Gummisko

Jmalc

hvide - blå
khaki

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

11,50

fra

43,50

Bukser
28,50
Jakke m. hætte 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning' I arbejdstøj

J. P. B A C H E R

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

W
W

T O R V E G A D E 2 2 . AH 4502 - 8635

Æ§acfc

ÆM/ieaii

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

betyder intet

(L

til den BILLIGSTE pris!

SELVANGIVELSER
Revisor G. Puggaard,
N o r g e s g a d e 33 — S.
Telefon Sundby 7106

Cent. 14575 — Marskensgade 8
ASSURANCE - ØBRO 7515

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN.
ALBANIENSGADE 2 — AM 71 18 Y

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

R. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. • TLF. SU 8104 x

den ordner

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

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

GIR DER EN RUDE?

l GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2. Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88

NR. 4
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1«. ÅRGANG

De københavnske sejlerskoler
indbyder til FÆLLEN FERIESEJLADS til Tyskland
fra lørdag den 9. juli til lørdag den 23. juli 1960.
Turens program:
Lørdag den 9. afg. fra Svanemøllehavnen kl. 18,00
Søndag
» 10. ank. til Hesnæs
Mandag » 11. Hesnæs—Nysted
Tirsdag » 12. Nysted—Burg
Onsdag
» 13. Burg—Travemunde
Torsdag » 14. Travemunde—Lubeck
Fredag
» 15. Lubeck—Travemunde
Lørdag
» 16. Travemunde—Heiligenhafen
Søndag
» 17. Heiligenhafen-—Bødbyhavn
Mandag » 18. Bødbyhavn—Nykøbing F
Tirsdag » 19. Nykøbing F.—Vordingborg
Onsdag
» 20. Vordingborg—Nyord
Torsdag » 21. Nyord—Bødvig
Fredag
» 22. Bødvig—Dragør
Lørdag
» 23. Dragør—København

77 sømil
28
»
31
»
31
»
11
»
11
»
35
»
25
»
30
»
32
»
14
»
17
»
24
»
9
»
IALT ca. 375 sømil

Følgende
Nr.
»
»
»
»

søkort skal benyttes:
132. Sundet, sydlige del
160. Smålandsfarvandet, vestlige del
161. Smålandsfarvandet, østlige del (Bøgestrømmen)
186. Østersøen mellem Langeland og Dars
190. Fakse bugt.

Såfremt vind og vejr skulle gøre det
nødvendigt, må der regnes med, at der
kan ske ændringer i sejladsplanen.
Ledsagerfartøjer. — Det maritime
Hjemmmeværn vil atter i år stille led
sagerfartøjer til rådighed for bådene
på turen.
På dette fællestogt, hvor det forven
tes, at alle de københavnske sejlklub
bers skolebåde vil deltage, bliver der
for eleverne en rig lejlighed til at op
leve en rigtig langturssejlads, både i
danske og fremmede farvande, under
skiftende vejrforhold. Turen er der
for først og fremmest lagt an som en
øvelsessejlads, men er samtidig en fe
rietur, hvor klubstanderne og skolebådene vises som propaganda for dan
ske sejlerskoler.

Enhver elev på en sejlerskole kan
deltage, men det tilrådes at melde sig
i god tid, da interessen for denne tur
sikkert bliver meget stor.
Lærere på skolerne og andre af
klubbernes medlemmer, der kunne øn
ske at deltage som førere af bådene,
anmodes om at melde sig snarest mu~
ligt.
Tilmeldingen foregår til de respek
tive klubbers sejladschefer og slutter
så snart bådene er bemandet og senest
den 25. juni. Ved tilmeldingen skal
der betales kr. 20,00 i indskud, der be
nyttes til havnepenge o. 1. Til oriente
ring kan det oplyses, at hvert både
hold selv skal sørge for kosten, der
beløber sig til ca. 100 kr. pr. deltager.
Der bliver i begrænset omfang mu-

lighed for private fartøjer på 30 tons
og derover at deltage i turen. Hen
vendelsen må ske til Fischer Hansen,
Øresunds Sejlklubben »Frem«.
På denne tur skal der medbringes:
Pas og sygekassebog samt for fartøjer
ne tillige lystfartøjs-toldseddel.
Bemandingslisterne bedes sendt til
E. Fischer Hansen, Øresunds Sejlklub
ben »Frem«, eller privat adr. Thurø
vej 9, 2., F., senest mandag den 27.
juni.
Et orienterende møde afholdes i
Øresunds Sejlklubben »Frem«s klub
hus mandag den 4. juli kl. 19.00, hvor
samtlige deltagere har mødepligt.
På eskadreudvalgets vegne
E. Fischer Hansen.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Y-""

Amager Strandvej, S — SU 35016

^

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK
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: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup...
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

SEJLUNION

SU 5673
AM 3468 v

har — til opfyldelse af foreningens for
mål — vedtaget for året 1960 at lade
bygge
En Knarr-båd komplet med sejl
og grej, klar til brug

AM 83 84 u
AM 7118 y

De giver sejlsporten øget aktivitet
i fremtiden ved at indmelde Dem i
landsforeningen
»SEJLSPOBTENS
VENNEB«.
Adresse:
Direktør William E. Berntsen,
Frederikssund. Tlf. Fr.sund 32,
samt som hidtil:
Dansk Sejlunions sekretariat,
Langeliniepavillonen, Kbhv. 0.
Tlf. C. 8787.

Bortlodningen sker den 25. august
1960 ved Notarius Publicus, og resul
tatet vil blive meddelt vinderen direk
te og offentliggjort i sejlsportspressen.

kr. 10,00.
Landsforeningen har i ca. 15 år byg
get både og givet tilskud til sejlsportsformål til et beløb af
ca. kr. 400.000,00,
og det bedste argument overfor insti
tutioner, firmaer o. s. v., der støtter
vor sport, må da være, at vi også selv
har viljen til at gøre en indsats for
vore egne interesser.

April og maj:

Husk postgiroen 56516

Knarr-båden bortloddes blandt samt
lige medlemmer, der har betalt kon
tingent inden 15. august 1960.

I betragtning af, at der i forbindelse
med dispositionen om udlodning af
Knarr-båden, skal skaffes mindst 1000
nye medlemmer for at sikre Landsfor
eningens videre virke, er det bestyrel
sens håb, at alle sejlere vil vise Deres
interesse ved at blive medlem af
»SEJLSPOBTENS VENNEB« mod et
årligt kontingent på

træffes
Hver fredag fra kl. 19 til 20,30.

SU 3580
AS 3083

hos bådebygger Børge Børresen, Vejle.
Betingelserne for udlodning af bå
den er:

*

SU 1417 v
SU 9485

0
°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-C

»SEJLSPORTENS VENNER«

a§§ereren

PA 9770
AM 8719

3O

Landsforeningen

K

^

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Nye medlemmer —~
/—s /—N
*

t SuvMy,

Aktive:

Hermed har vi fornøjelsen at byde
følgende nye medlemmer velkommen i
Sundby Sejl-Forening:
Knud Carlsen, tegner,
Søborg Hovedgade 47.
Motorbåd: »Bita«.
Jørn Lehmann, maskinlærling,
Bødegården 23, S.
Uden båd.
Steen Sinding, assistent,
Emilievej 11, Glostrup.
Kragejolle: »Mari Ann«.
John Christensen, lærling,
Bredagervej 52, Kastrup,
Kragejolle: »Amok«.
Poul Elgaard Nielsen, maskinarb.,
Palermovej 27, S.
Spidsgatter: »Katja«.
Harry Bech, støberiarb.,
Brohusgade 2, N.
Motorbåd: »Alice«.
Passive:

Gudrun Damhave, Krimsvej 9, S.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

JØRGEN BØALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

Send forslag ind til fest
udvalget angående pinseturen!
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Søndag den 8. maj 1960 kl. 14
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MUSIK I KLUBHUSET FRA

KL. 16!
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NB. Hvide huebetræk obligatorisk til standerhejsning

fl

l|

FESTUDVALGET

fl

VOR NYE
SEJLADSCHEF

Køb, salg: Ogr bytte
DOBBELT SKAB
Til de medlemmer, som ønsker at
deltage i øvelsessejladserne i sommer,
skal det oplyses, at tilmelding må ske
snarest hos kasserer Sparre.
Vi må nu se at få gang i arbejdet
med at gøre båden klar, så den kan
være i vandet til standerhejsningen. I
denne forbindelse henvises til regle
mentet for deltagelse i øvelsessejlad
serne »Punkt D.«, som siger: Eleverne
deltager efter tur i øvelsesbådens ved
ligeholdelse og klargøring.
Vi vil også meget gerne høre fra
nogle medlemmer, som kunne tænke
sig at sejle som lærere. Hermed en
særlig opfordring til de gamle lærere
om at melde sig, men nye er naturlig
vis lige så velkomne.
Henvendelse kan ske til
Orla Pedersen,
sejladschef.

8x5 m, 1 genua
7x5,5 m, 1 stel folkebådssejl (helst

evt. enkelt, 1 spiler ca.
ca.

dacron) kulingssejl, 1 anker ca. 10 kg købes

»TROLLUNGEN«
S. Hansen, Norgesgade 30 1 tv.
Orla Pedersen
På generalforsamlingen valgtes den
kendte klubkammerat, Orla Pedersen,
til sejladschef for sejlerskolen.

Lad os

Det er en stor glæde at se en mand
som Orla gå ind for det arbejde, det er
at forestå tilrettelæggelsen af arbej
det i sejlerskolen.

høre dit forslag

Orla er kendt som en dygtig sejler
inden for foreningen, hvor vi alle tit
har haft den fornøjelse at se hans kun
nen inden for sin hobby med sin dej
lige springer »Isabella«.
Ref.

til pinseturen !
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Stof til bladet sendes til:
M. ANDREASEN, Nyrnberggade 50
senest 1. maj!

SIDE 4

Fra
generalforsam
lingen
Mandag den 21. marts 1960 afholdt
foreningen sin ordinære halvårlige ge
neralforsamling. Der var mødt ca. 160
stemmeberettigede medlemmer, da for
manden bød forsamlingen velkommen
og bad om forslag til en dirigent. Jør
gen Nielsen og Akilles Jensen foreslo
ges, og sidstnævnte blev valgt.
Dirigenten fastslog, at generalfor
samlingen var lovlig indvarslet, og op
læste dagsordenen, hvorpå sekretæren
oplæste protokollen.
Herefter fik formanden ordet for at
aflægge sin beretning.
På grund af den spændte økonomi
var der kun udført mindre arbejder i
havn og på plads. Motorkranen var ble
vet forstærket, og vi havde fået en ny
IV2 tons talje. Plankeværket var blevet
nødtørftigt repareret, og i isperioden
var der blevet iset omkring broerne.
Formanden gjorde opmærksom på
medlemmernes pligt til at holde orden
på pladsen omkring sine skure og far
tøjer og bebudede en snarlig oprens
ning blandt de mange delvis ubruge
lige bukke på pladsen.
På grund af vintervejret var bro
arbejdet forsinket. Jollepladsen var
stillet i bero på grund af økonomien.
Det var nødvendigt at anskaffe en ny
rød anduvningsbøje, — den gamle
menes stjålet, da både klods og for
tøjning var borte. Man mangler stadig
flere cykelstativer samt en mængde
muldjord til planering og beplantning
omkring klubhuset og vejen.
Benzinskemaerne er nu indsendt til
fordelingsudvalget. Trods ihærdigt ar
bejde er antallet af indgåede skemaer
mindre end i fjor.
I klubhuset er der ophængt gardi
ner og opsat dørlukkere. Salens gulv
er blevet lakeret, og et nyt filmslærred
er blevet opsat. Man savner et højtta
leranlæg, og formanden oplyste, at ef
ter at signalflagene er blevet købt, hav
de man en lille beholdning af indsam
lede penge hertil, og opfordrede med
lemmerne at yde et bidrag til formå
let.
Formanden omtalte restauratørens
kontraktforhold og gav en oversigt
over vinterens films- og medlemsafte
ner samt diverse fester.
Sejlerdagen i efteråret har opfordret
til at yde støtte til foreningens »Sejl

S S F
sportens Venner«, hvor man som med
lem for kun 10 kroner årlig deltager i
foreningens bortlodning af en sejlklar
Knarr-båd. Formanden
anbefalede
varmt at være med til at støtte denne
forening.
Et af Walther Hansens skriftlige ind
læg er af redaktør og bladudvalg næg
tet optagelse i bladets februarnummer.
I fortsættelse af beretningen vil blad
udvalgets ene medlem, Gunnar Øster
gaard, redegøre for denne sag.
Aftenkapsejladserne begynder i år
den 24. maj. Foreningens lukkede kap
sejladser vil blive afholdt efter som
merferien.
Juniorafdelingen har i øjeblikket ca.
40 medlemmer, hvoraf 25 er aktive og
som møder op med 100 % til såvel
klargøring som sejlads, og ellers, når
foreningen har brug for hjælp. Vi har
næsten lige så mange på ekspektance
listen, og vedbliver tilgangen og inter
essen, melder spørgsmålet sig om end
nu en juniorbåd. Vore juniorer sparer
i øjeblikket sammen til et nyt stelsejl
til en juniorbåd.
Formanden redegjorde derpå for
vinterens navigationsundervisning og
tovværkskursus og takkede såvel lære
re som elever for deres indsats og in
teresse. Eksamen i tovværkskursus af
holdes den 30. marts kl. 19,00 i klub
huset.
Den på sidste generalforsamling om
debatterede tyverisag var sluttet med
10 dagbøder å 10 kroner for ulovlig
omgang med hittegods. Formanden
havde forespurgt hos Dansk IdrætsForbund 0111 sagen, men har endnu
intet svar modtaget. Med hensyn til
eksklusionens tidsbegrænsning eller
eventuelle ophævelse vil vi overlade
dette spørgsmål til forsamlingen, der
jo på sidste generalforsamling tog sa
gen i sin hånd.
Lovudvalget har nu tilendebragt sit
arbejde med gennemgang af forenin
gens love, og der vil snarest blive ind
kaldt til ekstraordinær generalforsam
ling med denne sag på dagsordenen.
Formanden påpegede, efter at have
læst i bladet, at der havde været dre
vet jagt på foreningens grund, at noget
sådant er strengt ulovligt — ikke alene
iflg vore love, men også iflg. jagt
loven.
Til slut rettede formanden en tak til
alle medlemmer, der har ydet hjælp
til S.S.F. i form af gaver og arbejder
eller på anden måde i den forløbne
tid, og Gunnar Østergaard fik derpå
ordet for at redegøre for bladudval
gets stilling til Walther Hansens ind
sendte artikel.
Østergaard fremhævede, at indlæg
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get var stoppet alene af hensynet til
foreningens — forhåbentlig — endnu
gode renommé udadtil, for ikke at give
andre sejlklubber landet over, som og
så modtager og læser vort blad, ind
trykket af, at S.S.F.'s medlemmer re
krutteres af samfundets bundfald, og
for at forhindre, at de myndigheder,
hos hvem vi er lejere, og som vi derfor
er afhængig af, får en fuldstændig
fejlagtig opfattelse af S.S.F., der kun
ne resultere i uoverskuelige konse
kvenser for foreningens fremtid. Det
var ikke hensigten, at fortie artiklens
indhold over for forsamlingen, og
Østergaard oplæste derpå det 5 sider
lange indlæg.
Østergaard gennemgik og imødegik
derefter indlæggets mange postulater,
bevidste urigtigheder, hadske person
lige angreb og ærekrænkende påstan
de over for formanden, kassereren,
den samlede bestyrelse og bladudval
get.
Østergaard bebudede, at de angreb
ne senere vil foretage det videre for
nødne for at få de ærerørige beskyld
ninger mortificerede.
Formanden var af samme mening
som Østergaard og ønskede at forsam
lingen fik oplysning om, hvem der
stod bag Walther Hansen; hvem han
var talsmand for.
Da Walther Hansen ikke kan føre
noget som helst bevis for sine ære
krænkende påstande, forlanger man
Walther Hansens skriftlige undskyld
ning til offentliggørelse i bladet.
Mange medlemmer deltog i debatten,
og alle var enige om at fordømme
Walther Hansens skriverier som uvær
dige for ham og foreningen, samt at
det var rigtigt og korrekt gjort af blad
udvalget at have nægtet hans værste
indlæg optaget.
Walther Hansen oplyste, at han hav
de sejlet i 28 år, men han havde i de
sidste 10 år blot betragtet S.S.F. som
garage for sit fartøj, og han kom al
drig i klubhuset. Han havde følt sig
forbavset og fornærmet over Henri
Madsens kritik af den på sidste gene
ralforsamling vedtagne forhøjelse af
kontingent og pladsleje og udtalte, at
det var Henri's skyld, at alle hans ar
tikler var kommet. Han ville ikke op
lyse, hvem hans bagmænd var, og ville
have lov til at sige sin mening. Endnu
en række medlemmer havde ordet og
forlangte en afslutning på debatten,
som ikke var til at misforstå.
Akilles Jensen stillede forslag om en
resolution som følger:
Efter at generalforsamlingen den 21.
marts 1960 har hørt formandens beret
ning og efter at have fået oplæst og
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debatteret de i formandens beretning
omtalte skriftlige indlæg fra Walther
Hansen med hans kritik af formandens,
kassererens, bestyrelsens og bladud
valgets arbejde, må generalforsamlin
gen herpå udtale, at man ikke er enige
med Walther Hansen i hans kritik,
idet samme kritik må betegnes som
usaglig og rent personlig betonet og
ikke påviser begåede fejl i foreningens
administration eller mod foreningens
love.
Generalforsamlingen henstiller til
Walther Hansen om at ophøre med
disse for vor forening uværdige skri
verier, idet Walther Hansen har ad
komst til at fremføre sin kritik på ge
neralforsamlingen, der må være det
eneste rette forum for sådan kritik, og
hvor Walther Hansen og evt. menings
fæller har adkomst til at foreslå og få
valgt evt. nye medlemmer til bestyrel
sesposter og tillidshverv, jfr. forenin
gens love.
Og hermed går generalforsamlingen
over til næste punkt på dagsordenen.
Akilles Jensen.
Ved skriftlig afstemning vedtoges
resolutionen med 106 ja-stemmer, 44
nej-stemmer, 9 stemmesedler var blan
ke og 1 ugyldig.
Beretning og protokol godkendtes
derefter ved mundtlig afstemning med
alle stemmer mod een (1).
Kasserer Sparre redegjorde derpå i
store træk for foreningens regnskab
optrykt i bladet — og efter en velvillig
debat godkendtes regnskabet med ak
klamation.
Sejrbo's lovændringsforslag blev
herefter forelagt. Sejrbo ønskede ikke
— på dirigentens forespørgsel — at
motivere sit forslag, som efter en kort
debat blev forkastet ved skriftlig af
stemning med 96 nej- og 40 ja-stem
mer.
Under punkt 6: »Valg«, genvalgtes
Th. Sparre med akklamation som for
eningens kasserer. Orla H. Pedersen
nyvalgtes som sejladschef.
Til valg af 3 repræsentanter til be
styrelsen var O. Futterer, A. Kruojser
og A. Christiansen villige til at mod
tage genvalg.
Sejrbo havde indsendt forslag om at
nyvælge Walther Hansen, og Walther
Hansen havde indsendt forslag om at
nyvælge Gosta Øberg og Jens Ander
sen.
Sejrbo ønskede ikke at motivere sit
forslag yderligere.
Walther Hansen mente, at gammel
skik forbød at kommentere og motive
re et valg, men ville alligevel anbefale
sine kandidater.
Einar Olsen havde sine betænkelig
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heder ved den foreslåede blodtrans
fusion. Forkert blod kunne ødelægge
og dræbe patienten — her S.S.F. —
Sejrbo's og Walther's nære forbindelse
i denne sag var både forbløffende og
pinlig at konstatere, — at de to andre
kandidater havde Walther Hansen som
anbefaler og forslagsstiller var ingen
gevinst for disse.
Efter at andre medlemmer havde
udtalt sig foretoges en skriftlig afstem
ning:
Futterer, Kruojser og Christiansen
genvalgtes med stemmetallene: 105 —
87 og 82. Øberg opnåede 56, Jens An
dersen 46 og Walther Hansen 14 stem
mer.
A. Wesberg og Axel Petersen gen
valgtes som suppleanter til bestyrel
sen.
Egon Ryefelt genvalgtes som revisor,
og Jørgen Danris genvalgtes som må
ler.
John Skjold Petersen ønskede ikke
genvalg som måler.
Under Eventuelt drøftede man de
yngste juniorers adgang til at sejle,
placering af den gamle retirade på
sdr. plads, bedre musik til medlemsaf
tenerne. Flere talere beklagede, at de
havde glemt eksklusionssagen under
debatten om protokol og beretning,
men henstillede nu til bestyrelsen at
optage sagen til en velvillig behand
ling og afgørelse.
Efter at formanden havde haft ordet
for afsluttende bemærkninger, udbrag
te dirigenten et leve for S.S.F.
Sekretær.

1"
Atter har S. S. F. mistet et af sine
gamle medlemmer, i dette kun gam
mel af medlemsår, idet Børge An
dersen kun blev 46 år, og trods den
forholdsvis unge alder havde været
medlem i ca. 25 år.
Børge, som gik under navnet Sme
den, har i tidens løb bygget flere
både til sig selv. Den første var en
pram, som Børge byggede hjemme i
sit soveværelse. Senere steg så både
ne i størrelse, og ved sin død var
Børge ejer af en dejligspidsgatter.
Vi på nordre mole vil til sommer
føle savnet af Børge, som altid var
ved sit skib og altid parat til en
lille kammeratlig snak.
Vore tanker går til de efterladte,
hans kone og datter, som delte hans
glæder ved sejlsporten, og vi føler
savnet med dem.
Æret være dit minde.

m
(flå.
Udsætning og- oplialing:
Opmærksomheden henledes på, at
satsen for udsætning og optagning af
fartøjer fortsat er 30 % af pladslejen.
Oplialing til sporet for skrubning
m. v. er fastsat til kr. 3,50.
Bestyrelsen.

»Sejlsportens Venner«
På generalforsamlingen omtalte for
manden tegningen af nye medlemmer
til foreningen SEJLSPOBTENS VENNEB.
Vi har forpligtet os til at tegne 10
nye medlemmer i år. De 5 er tegnet, så
vi mangler altså kun 5.
Har DU tegnet dig som medlem?
Ellers gør det nu ved henvendelse til
formanden eller kassereren.

Sejlerskolen
På grund af generalforsamlingens
sene afslutning blev det mig ikke mu
ligt at sige tak til den afgående sejlads
chef og hans stedfortræder.
Jeg vil derfor gerne her sige Duran
tak for hans indsats, der jo desværre
uden hans egen skyld blev så kort. En
tak skal også lyde til Aksel Petersen,
der så villigt stillede sig til disposition,
da Duran på grund af sit arbejde i pro
vinsen måtte aflastes.
Samtidig byder jeg den nye sejlads
chef, Orla H. Petersen, velkommen til
arbejdet. Jeg tror, at Orla vil være
mand for at klare dette ikke altid lige
taknemmelige job.
En af sejladschefen mange pligter er
at skaffe lærere til sejlerskolen. Det er
af uvurderlig betydning for skolen at
have de rigtige lærere, og jeg vil derfor
sige til medlemmerne: »Lad være med
at sige nej, hvis Orla skulle komme og
bede DIG give et nap med på sejlersko
len.«
W. Tanggaard Rasmussen.
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Husk lanterner!
Det er dyrt at sejle uden
Fra Dansk Sejlunion har Sundby SejlForening modtaget følgende skrivelse:
Iflg. HANDELSMINISTERIETS skri
velse, journal nr. 816-22-59, af 3. fe
bruar 1960 er en fører af en piratjolle
blevet idømt en bøde på 150,00 kr. for
overtrædelse af regel 7. c, i de interna
tionale søvejsregler, og Dansk Sejl
union har modtaget en henstilling om
at gøre sine medlemmer bekendt her
med.
Søvejsreglernes regel 7, c og d lyder
som følger:
c. Fartøjer under 20 tons under ro
ning eller sejl med undtagelse af så
danne, som omhandles i stykke d., skal,
hvis de ikke fører sidelysene, føre en
lanterne, der viser et grønt lys på den
ene side og et rødt lys på den anden,
på det sted, hvor det bedst kan ses, og
af en sådan beskaffenhed, at den er
synlig i en afstand af mindst 1 sømil,
samt således anbragt, at det grønne lys
ikke kan ses om bagbord og det røde
ikke om styrbord. Hvor det ikke er mu
ligt at have dette lys fast anbragt, skal
det holdes klar til øjeblikkelig brug og
vises i så god tid, at sammenstød kan
forebygges, og således, at det grønne
lys ikke kan ses om bagbord og det
røde ikke om styrbord.
d. Små robåde, hvad enten de er un
der roning eller sejl, er kun forpligtet
til at have ved hånden en elektrisk
lygte eller en tændt lanterne med hvidt
lys, som skal vises i så god tid, at sam
menstød kan forebygges.
Disse krav skal og må overholdes af
alle sejlere.
Det er aldeles forkasteligt og tilmed
kostbart at lade være.
Med venlig hilsen.
Dansk Sejlunions Forretningsudvalg.
Som det fremgår af ovenstående, kan
det blive dyrt ikke at overholde bestem
melserne om lanterneføring, og sam
tidig med også at påpege faren ved
ikke at overholde bestemmelserne, skal
vi henstille til fartøjsejerne at føre de
foreskrevne lys.
W. T. R.

Afslutning på
tovværksskolen
Nogle af eleverne med deres arbejder
Onsdag den 30. marts mødte lære
ren, hr. Einar Petersen, med sine 16
af 19 tilmeldte elever til tovværksprøven. Censorerne var Hans Sømand, O.
Fiitterer og den nye sejladschef, Orla
Pedersen, og det kan siges med det
samme, det var et hold over middel.
Arbejderne var nydeligt udførte, både
wiresplejsning, fendere og det øvrige
tovværksarbejde var så absolut over
det normale, og det at slå knobene var
en leg for dem alle, lidt nervøsitet,
men ingen fejl.
Efter prøven samledes elever, lærer
og censorerne til et hyggeligt kaffe
bord, hvor eleverne som tak forærede
læreren, hr. Einar Petersen, en flot
erindringsgave.
Ref.

Selvbetjening i klubhuset
For at fremme ekspeditionen, skal servicet leveres
tilbage straks efter brugen.

Erfarne
SEJLERE]
søges som lærere på sejler
skolen.
Henvend dig snarest til
sejladschefen!
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betragtninger
inden kapsejladssæsonen
Som omtalt i generalforsamlingsreferatet begynder vi aftenkapsejladser
ne den 24. maj. Meddelelse om hvor
når vore søndagssejladser afvikles vil
fremkomme senere, men belært af er
faringer fra sidste år vil der ikke blive
afholdt nogen søndagssejlads inden
ferien, idet der ikke kan påregnes den
fornødne tilslutning.
Der er enkelte sejlere, som har ment,
at vi burde begynde aftenkapsejladser
ne på et tidligere tidspunkt, men det
viser sig jo år efter år, at der først bli
ver tale om tilfredsstillende deltagel
se primo juni. Andre sejlere har villet
fortsætte aftensejladserne ind i sep
tember måned med start kl. 18 eller
også fra 1. september afholde dem om
lørdagen med start kl. 16.
Man må dog betvivle, at nogen af
disse forslag vil kunne praktiseres
med held, idet det jo altid viser sig, at
det allerede kniber for sejlerne at mø
de til start om aftenen kl. 18,30, hvil
ket jo er starttiden efter ferien. Med
hensyn til lørdagen vil det også blive
et fåtal, som er interesseret, idet week
endsejlerne jo vil falde fra.
I hvert fald må det vel siges, at det
af hensyn til vor pointspræmie må
anses for mest retfærdigt, at vore af
tenkapsejladser begynder på et så
dant tidspunkt og afvikles over en så
dan periode, at flest mulige sejlere har
mulighed for at være med i kampen
om de eftertragtede points.
Det skal iøvrigt meddeles, at man,
efter at pointspokalen blev vundet til
ejendom sidste år af Svend Malm, ikke
agter at anskaffe en ny pokal til for
målet, men kapsejladsudvalget er af
den formening, at det vil være bedre,
at der hvert år uddeles en pointspræ
mie, eller flidspræmie, kan man vel
sige. En sådan ordning vil formentlig
i højere grad animere til deltagelse i
vore aftenkapsejladser, idet der inden
for en treårige periode kan gribe så
mange uforudsete forhold forstyrren
de ind for den enkelte sejler.
Til slut må kapsejladsudvalget gøre
opmærksom på, at fartøjer, som ikke
er tilmeldt i rette tid på de fremlagte
tegningskuverter, hvori skal nedlægges
indskud, ikke vil blive betragtet som
deltagende i den pågældende sejlads.

Det viser sig nemlig gang på gang,
at sejlerne gør vrøvl over, at de ikke
var klar over, hvem de har sejlet imod,
og iøvrigt har kapsejladsudvalgets
medlemmer måttet spilde alt for me
gen tid med bagefter at få inkasseret
manglende indskud.
Vi ønsker hermed sejlerne en god
og udbytterig sæson.
Kapsejladsudvalget.

Afslutning:
på navigationskursuset
Tirsdag den 5. april afholdtes navigationseksamen i klubhuset. Til stede
var herr navigationslærer Jensen fra
Navigationsdirektoratet. Som censorer
fungerede sejladschef Orla Pedersen,
Sparre og Nielsen. 4 elever havde
fremstillet sig, idet 2 om følge af aftenarbejde var forhindret. De fire bestod
alle med nedennævnte resultater:
Jens A. Christensen
Arne Møller
Anne Marie Møller
Svend Jensen

9 points
14
»
10
»
10
»

For at bestå kræves 2 points, og
maksimum er 14 points.
Efter oplæsningen af resultaterne
takkede en af eleverne, Jens A. Chri

stensen, læreren, havneasistent Wulff,
for den udmærkede måde, han havde
ledet vinterens arbejde på og bad
ham modtage en erindringsgave som
tak. Wulff takkede for gaven og op
lyste, at holdet fra begyndelsen næ
sten var for stort. Imidlertid faldt
nogle fra i vinterens løb. At kun 4
fremstillede sig til eksamen betød ikke
manglende interesse fra de resterende,
men kun at de fra første færd var ind
stillet på at gennemgå kursus uden
eksamen. At gennemgå kursus var na
turligvis det vigtigste, men det var jo
også rart i fremtiden at kunne frem
lægge bevis for, at man havde gen
nemgået et sådant, og dette kunne man
med eksamensbeviset i hånden.
Orla Pedersen og Sparre tolkede, på
hver sin udmærkede måde, hvor klogt
det var at lære så meget, så man kun
ne færdes på søen på en betryggende
måde, uden at udsætte sig selv og an
dre for fare, og dette var netop skolens
opgave. Aftenen sluttede med fælles
kaffebord og en hyggelig snakken skiv.
Til kystskippereksamen indstilledes
3 elever, hvoraf 2 bestod, nemlig
E. Børresen
J. Albrechtsen
Min. 15, max. 35 points.

23 points
29
»
Ref.
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skete der noget igen, primusbrænderen

En ferietur

var gået i stykker, morgenkaffen fik vi,
men med stort besvær, og da kokken kla
gede over, at det var småt med provian

i

ten og vort lampeglas også var smadret,
ja så var der ikke andet at gøre, vi måtte

Skærgaarden

ind til Uddevalla igen. Her gik det meste
af dagen med indkøb og driveri, for nu

af Gubbefar

Sluseport

vidste vi, at det bar hjemover igen; der
var ikke mere nyt at hige efter, det var
som om, det lagde en dæmper på ener

Næste sluse blev åbnet 1844. Disse sluser

mel lystig knark der underholdt hele bus

gien vi havde alle så god tid, så klokken

er ikke så store som de nye moderne slu

sen, så vi lå flade af grin, og da vor chauf

blev 17, inden vi forlod havnen for anden

ser, men jeg syntes, at de virkede mere im

før kaldte ham for Kalle, var vi klar over,

gang. Der var nu så megen vind, at vi

ponerende, når man tænker på de, set i vo

hvem vi havde for os. »Det var Kalle

kunne sætte sejl, og nu gled vi stille ned

fra Uddevalla«.

gennem Uddevalla fjord, men denne gang

re øjne, ret primitive metoder, de brugte
den gang for 150 år siden. Så kom vi til den

»Ino« lå fredeligt og tålmodigt som en

store nye sluse, hvor skibene bliver hævet
og sænket 10 m. Vi stod der, medens et

god gammel ven og ventede på os, alt
var, som vi forlod det om morgenen, og

stort skib gik igennem, og man kunne

vi talte om at komme til køjs, men aftenen

se, at det ikke var første gang, han gik

var så lun og herlig, at der ikke var no

igennem, det var ganske dagligdags, han

gen af os der ville slutte den, til sidst
sagde jeg: Skulde vi ikke sejle ud i fjor

havde sine fortøjninger afpassede efter
det, og specielle bådshager til at flytte for

den og overnatte ved et skær, og det var,

tøjningerne ned med efterhånden som

som om vi alle havde tænkt det samme,

han sank nedad. Nå, nu er det en mo

for et øjeblik efter var vi på vej ud ad

derne sluse, så noget videre strøm er der

havnen, og ude i fjorden fandt vi en lille

ikke i den, vandet strømmer ud af den i
Nu var sulten ved at melde sig, og vi

vig med et skær midt i, der fortøjede vi
ved en lille bådebro, og så gik vi på op
dagelse på en »øde« ø. Skæret var bevok

fandt et dejligt grønt og skyggefuldt sted,

set med krat og ret høje rønne- og birke

bunden og bliver pumpet ind samme sted.

af det sydlige løb, der bragte os helt ned
på højde med Marstrand.

hvor vi kunne nyde frokosten, efter den

træer, og mærkeligt var det at se, at det

gik vi endnu en gang sluseanlæget igen
nem og så til det gamle kraftværk, og det

virkeligt kunne gro her, for der var ikke
mere end ca. 10 cm jord over klippegrun

Trollhåttan

var en lang og varm spadseretur, men det

den, alle rødder var til gengæld mange
meter lange følgende klippegrunden og

På hele turen havde jeg, så snart der
var anledning til det forgæves prøvet at

var umagen værd, for der så vi blandt
meget andet kønt et veritabelt vandfald,

borende sig ned i hver spalte i grunden.

dørge makrel, og medens vi nu gled stille

Her tog jeg et ganske lille rønnebrætræ
til erindring om turen, de andre sagde:
Lad være med det, du får ingen glæde
af det, det går ud, inden vi nogensinde
når hjem. Men jeg fik det pakket ind i en
plastikpose fyldt med vand og gemte det

af sted, havde jeg trods gentagne drille
rier også snøren ude, og denne gang var
og jeg var klar over, at dette ikke var
makrel, for så hårdt kunne en makrel ikke
trække i snoren. Det viste sig også, da

iskagebod, hvor vi fik en forfriskning,

ned i en kistebænk og har i dag den glæ

den kom op, det var en stor gråsej, jeg

spurgte vi om en bus til byen, men fik

de, at det gror udmærket ude i Dragør i
sønnens have.

havde aldrig set sådan en før, men skip

selv om det ikke var noget Niagara, var
det dog imponerende for os, der aldrig
havde set et naturligt vandfald. Nu var den
herlige dag ved at være slut, og vi var
trætte og svedige, så nu var det bare med
at finde en bus ind til byen igen. Ved en

det overraskende svar: Hvad vil I dog

Da skipper ikke kunne lide at ligge ved

det mig, der lo, for pludselig var der huk,

per kendte dem og sagde, at det var en

med en bus, Trollhåttan by ligger jo lige
der henne, og det gjorde den; vi var uden

skæret natten over, det var for tæt ved

Det blev til en festlig aftensmad med

at vide det gået ind mod byen, da vi gik

klipperne, sejlede vi ud i vigen, smed

kolde snapse, det måtte jo fejres på be

til det gamle kraftværk.

dejlig velsmagende fisk.

ankeret, satte ankerlanterne og fik os en

hørig vis, medens vi gled nedad fjorden,

Det varede ikke længe før vi sad i en

kop aftenkaffe, men den dejlige aften fri

nu for nedhalede sejl. Så blev motoren

bus, der kørte os tilbage til Uddevalla.

stede ingen til at gå til køjs, så kom man

startet, og vi nåede Svanesund kl. 9,30 og

Der er flere, der har spurgt mig, om

overnattede her, og så gik det videre syd

vi ikke traf »Kalle fra Uddevalla«. Og

dolinen frem, og vi spillede og sang det
meste af natten.

det gjorde vi nemlig her i bussen, en gam-

Næste morgen skulle vi af sted, men så

morsomme navne: »Lille bror« og »Store

på ned mod de to små løb, der har de
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bror«, vi valgte at gå gennem »Store bror«

stemmelsen. Nå, ja, pyt med det, nu var

på grund af vanddybden, og da vi godt

vi her jo, og godt var det, for nu var

og vel var kommet gennem løbet, kom

uvejret lige over hovedet på os med storm,

vi ud for et meget pudsigt øjenbedrag, for

lyn og torden, der varede hele natten.

pludselig siger rorgængeren: Hvad er det

Næste morgen var det klaret op igen, men

for en bro, vi ser langt der forude? Bro,

barometret faldt stadig, så vi var klar over,

siger du, her skal ikke være nogen bro.

at det ikke blev til langtur den dag. Vi

Ja, men det er der. Kikkerten kom frem,
ja, det er da mærkeligt, det ligner en bro,

havde faktisk regnet med at blive her en
dags tid. Men det skulle altså ikke være

nærmest en hængebro. Søkortet blev stu

sådan, blev vi hurtig klar over, for da vi

deret og viste ingen bro, derimod et ka
bel, det havde vi ikke skænket en tanke,

manglede ferskvand om bord viste det sig,
at der ikke fandtes noget på hele øen,

for vi er jo, i vore farvande kun ude for

undtagen det der var sejlet over til be

undersøiske kabler, men dette hang højt

boerne, og da de måtte betale 5 kr. pr. m 3 ,

oppe i luften og lignede en bro. Da vi

Sluse Trollhåttan

skulle til at passere det, kom der en motor
båd imod os og signalerede til os med
rødt flag, at vi ikke måtte gå igennem,
og nu så vi, at der blev arbejdet på kablet,
så der var ikke andet at gøre end rundt
med skuden og gennem et andet løb, nå
det betød ikke så meget, for dette lå om
trent ved siden af.
Nu lå det sidste stykke af fjorden for

met igennem det var vi ude i åbent far
vand igen. Barometeret havde været fal
dende hele dagen, og nu begyndte him
len at blive overskyet, vi kunne se, at det
ikke var uskyldige regnskyer, men store
sorte der lovede torden, så nu blev skibsrådet sammenkaldt, hvor skulle vi tage ind
for uvejret og for natten.

os uden forhindringer af nogen art, d.v.s.

Den nærmeste havn var Rørsø, men

skipper fortalte os, at der var et under

da den lå lidt ude af vor kurs, og vi ikke
vidste hvordan den lille fiskerihavn var,

søisk skær, der hed »Lorten«, ja, det hed

var de selvfølgelig ikke ivrige efter at
overlade noget til os. Vi var alene af den

det virkeligt. Men det kom ikke i vor

valgte vi den næste, det var »Kalø«, og

kurs, for det lå i den vig, der kom lige

havnen hed »Knipla«, og den kendte

før vi skulle dreje ud af fjorden. Det var

skipper. Nu blev farten sat op, for vi ville

årsag tvunget til at sejle derfra, men vi
skulle altså smides ud, og det gik sådan
til: Bedst som vi sad ved frokosten, blev
vi prajet oppe fra fiskerbåden vi lå ved af
havnefogden: Ni for inte stalla her! Nå,
hvor skal vi så lægge os? Inte her i Hamnen. Hvorfor dog det, tillod vi os at
spørge. Nej, for det er forbudt omåde
for udlændinge. Nå, ja, men det er vi jo
ikke, vi er danskere. Det var noget naivt
at svare, men vi havde da aldrig følt os
som udlændinge, når vi gæstede Sverige,
resultatet af dette svar var da også, at han
næsten snerrede: Ja, det er ligemeget, Ni
får inte være her.

nu blevet kaffetid, og vi drejede bagbord

gerne i læ inden vejret var over os, og

over ind i det løb, vi mente, vi skulle,
stoppede maskinen og lod skibet drive som

det varede heller ikke længe, inden vi fik
kumplen på »Kalø« i sigte, men der var

det ville, medens vi nød kaffen, men skip

noget, der ikke passede for kumplen var

mig for at spørge, om det var på den

i vejen? sagde jeg, jo kom og se, jeg tror

hvid med en sort ring, og den skulle efter
søkortet være helt hvid. Tag lige kikkerten

måde at svenskerne praktiserede nordisk

ikke, det er det rigtige løb, vi ligger i,

gubbefar og se, om du ser det samme som

Så var det, som der skete en hel for

jeg, sagde skipper, ja, det gør jeg, skip

vandling med manden, fra den bøse tone
svingede han helt over i den beklagende:
Vi måtte undskylde, men det var hans

per havde ikke ro på sig. Hvad er der

nå skidt med det, det er jo fuudstændig
stille, så der kan ikke ske noget, vi satte
os ned til kaffen igen, men pludselig
sagde det: Bum-bum mod bunden, som
om der var nogen, der bankede på, og da
vi så ud over bagbords side lå »Ino« nok

per, men nu må du regne med at vore
søkort er nogle år gamle. De kan jo have
lavet det om, ja, det må jo være som du
siger, for Kalø det er det, og der er hav
nen. Og vi gled ind og fortøjede langs

Da Nordisk Raad netop i de dage holdt
møde i Goteborg, kunne jeg ikke nære

samarbejde på?

pligt at sige det til os, for det var mili
tært område, og søkortet viste det jo også.
Her var det igen vore gamle søkort, der
spillede os et puds, de var fra før 1951

så nydelig og gnubbede sig op af »Lor
ten«.
Det var en fæl ka'l at se på, en mægtig

en fiskekutter, og det var i sidste øjeblik,
for nu var uvejret over os med styrtregn

klippeblok beklædt med tang og skaller,

i land. Hvor skal du hen? Jeg skal over

kunne sejle i løbet af dagen, når vi selv

til den svenske lystkutter og se, om kan

havde lyst.

kun 60 cm under vandoverfladen, uha at

og torden. Men trods vejret sprang skipper

da afspærringen blev gennemført. Men
vi blev da helt fine venner til sidst, og vi

komme sejlende her med blot lidt fart på.

har et nyere søkort, for nu vil jeg sku

Midt på eftermiddagen sejlede vi, det

Mærkeligt var det, at vi skulle få den

have opklaret det med kumplen. Da han

var begyndt at blæse op igen, men vi gik

at se, der var ellers ikke skær i miles om

lidt efter kom tilbage spurgte jeg. Nå,

kreds, og alliegvel skulle »Ino« netop hen

hvad så? Ja, kan du forstå det, han havde

fint i læ af skærene. »Hønø» var målet
og efter knap et par timers sejlads gik

og hilse på den. Nå vi fik vor kaffe, og

et helt nyt søkort, det viste også en hel

vi ind i Havnen. Indsejlingen var lidt

nu var vi sikker på, at det ikke var dette

hvid kumpel, og han var lokalkendt her
og havde aldrig lagt mærke til uoverens

vanskelig, løbet snoede sig mellem skæ

løb vi skulle ned af men det næste; kom-

rene, og oppe på et af dem lå der en ret

•
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stor damper knækket midt over, den hav

med fuld fart op mod søen, medens den

de antagelig i tåge eller storm taget fejl

slyngede kaskader af vand til side for sig.

sen op, og da det er en renlig last at
sejle med, siger det sig selv, at havnen

af løbet, og så var det sket med den.

Havnen var en daglig tur for skipper og

er dejlig renlig at være i, fri for kul

Det var en stor havn at komme ind i,

mig, der var altid noget at se på, der lå

mange store bassiner helt fyldt op af

et par små danske fiskere fra Grenå der,

støv eller andet industri-snavs.
Mellem havnen og byen er der et

store fiskekuttere, det var ikke let at finde

og en dag kom vi i snak med dem, og

stort, smukt parkanlæg, ligesom der er

en plads, så vi klappede til op ad en

udtalte vor forundring ved at de gik så

mange grønne anlæg rundt i byen.

gammel fiskerbåd. Pu ha, her lugter ikke

langt for at fiske, kunne det virkelig be

Foran rådhuset på torvet er en græs

godt, sagde vi til hinanden, nå, men det er

klædt skråning, og på den står der

vel rådne rejer der lugter af, han fisker

tale sig? Tja, svarede de, vi har hele lasten
fuld af hummere, så det kan man sige,

vel rejer lige som alle de andre. Nå,

at det er en god fangst, men hvis stormen

ja, sådan er det vel, og så tænkte vi ikke

varer mere end et døgn til, ja så kan vi

mere over det.

skrevet

med

gule

tagetes-blomster:

sejle ud og droppe det hele, for så kan de
ikke holde sig. Stormen varede desværre
for dem to døgn til, og vi havde stor
medlidenhed med dem, for i forhold til de
store flotte fiskefartøjer, svenskerne havde,
var danskernes et par små fattige skuder,
og deres skippere så ikke ud til at kunne
bære et sådant tab.
Men tiden gik, og stormen lagde sig,

Kraftværket Tvollhattan
Lidt efter kom tolderen, vi syntes nok,
at han smilede så underligt, da han gik
over Fiskerbåden for at komme ud til os.
Her er inte bra at stalla, sagde han, for
han sejler tidligt i morgen, det er nemlig
renovationsbåden i ligger ved, og så gik
han med et polisk smil om munden.

vi måtte videre. Onsdag d. 15. juli kl. 8,30

Velkommen til Varberg! Og når man

afsejlede vi fra »Hønø«, der var nu kun

butikkerne i byen, er det som om de
handlende virkelig lever op til dette

få dage tilbage af ferien, så nu gjaldt det
om at komme sydover. Kursen blev lagt

byens motto, for man bliver behandlet

nord om »Styrsø«, og det var det sidste

som en velkommen gæst, og ikke som

kønne sund, vi passerede, så var vi igen

i de svenske sundbyer, hvor man har

i Goteborgs skærgård.

indtrykket af, at man ikke er særlig

Men en lille morsom oplevelse havde
vi, da vi gik gennem det smalle sund, for

velkommen.
Næste dag ved 13.30-tiden afgik vi

Og så fik vi travlt med at komme rundt

pludselig var der en lille dreng inde på

fra Varberg videre sydpå for maskine.

i havnen for at finde en anden plads til

land, der råbte: Moar — moar, der er en

Vejret var stadig fint, men den smule

»Ino«. For som skipper sagde: Skal hun
ligge og gnubbe sig op ad sådan en 1...-

dansk båd. Alt medens han stejlede op

vind vi havde, var selvfølgelig imod.

mod huset, og et øjeblik efter stod mor

Vi havde ikke aftalt nogen bestemt

båd, nej, gu' skal hun ej. Tilsidst fandt
vi os en dejlig plads helt inde i havnen

og søn uden for og vinkede med begge
hænder ud imod os, medens de råbte:

havn som mål for den dags sejlads,
men hen under aften blev vi enige

ved et tilpas lavt bolværk, og særlig det
var vi glade for, så kunne vore damer

Hils hjemme og god rejse.

om, at det skulle være Halmstad, for
dels ville det blive forsent at holde
på til Torekov, og dels ville det blive

komme i land ved egen hjælp. Her var
heldigvis vand på havnen, for nu var vi
fuldstændig tørlagt om bord, og da vort
ophold her kom til at vare 3 døgn, ved
jeg ikke, hvad vi skulle have gjort. For

Men nu var vi i kendte farvande igen,
og nu gik det alt for stærkt hjemover.
Vinden var god til at begynde med SV,
men trak mere vestlig over, sejl og maskine
var på. Barometer 755, men stigende. Far

en havn, vi ikke havde været i før.
Et par sømil SV for Halmstad ligger

ten blev logget til 5% km, så vi regnede

vi kunne gå ind i, men vandstanden

der en lille bådehavn, hvor vi troede,

skulde vi havde sejlet andre steder hen,

med en beholden fart på 5. — Kl. 11

var for lav til »Ino«, så vi måtte gå

var det bestemt ikke blevet lystsejlads i

havde vi »Valo« Fyr tværs om stb.

helt ind til byen, på dette lille trip

Niddingen tværs kl. 13,30; ved 14-tiden

oplevedede vi et mærkeligt vejrfæno

den storm der nu kom.
Vi havde det ellers dejligt i de 3 dage,

stoppede vi motoren, og jeg havde et par

men: Vinden havde hele dagen stået

for selv om det blæste godt, var det over

timer til at dørge makrel. Om jeg fik no

svagt i SV, men pludselig sprang den

vejende solskin, og tiden gik med at

gen? Jo, fire flotte, nok til aftensmaden.

over i ONO med nogle ordentlige pust,

spadsere rundt på øen, og da den var ret

Vi havde nu kurs mod Varberg, hvortil

og søen rejste sig til en væmmelig

høj, havde vi en køn udsigt over Skær

vi ankom kl. 17,30.

krapsø, der sendte nogle gode sprøjt

gården. Herfra så vi en dag amerikabåden

over os, det hele varede kun 10 minut

»Stockholm« på vej fra Goteborg til
U.S.A. stampe forbi, det var et flot syn

Varberg er efter min mening den
kønneste by ved den svenske vestkyst.
Havnen er udskibningssted for træ, —

var gået tilbage igen i SV, og det mær

at se den store, hvide båd i solskinnet og

store tømmerstabler fylder havneplad

keligste var, at der var ikke en sky

ter, så var det stille igen, og vinden
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I. Jensen

maler| udsalget

ØRESUNDSVEJ 114
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Nærmeste forretning ved havnen!

Har alt i
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TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A ØL

| Søndre
| plads

Indsend forslag til pinseturen!
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ALFRED NERLE
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer
det kan De tagre for grode varer

Gå efter pilmserket

Køb og salg

FARVE ISENKRAM
RULLEGARDINER

VARKIØJ BESLAG

PERSIENNER

GLAS PORCEL/tN

VOKSDU&

SPORTS-^ FISKERIART

MATERIAL

KØKKENUDSTYR

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

ASTA 2929

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Øresundsvej 51

Asta 2929

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

ALT I URE OG OPTIK

foto så gå til

AMager 71 18 y

vens3W
Amagerbrogade 107

modtager annoncer til bladet;

- SUndby 4566
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 21.—4.—1960.
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HOLMENS BUKSER

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE

VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

JmclIC

Gummisko

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

e

s h o s B A C H E R

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE

KØJETÆPPER

b

Alt I

FLØJLS BENKLÆDER

SOVEPOSER

ø

hvide - blå
khaki

Svære kvalitets
Holmens bukser

21,10

syes efter mål
også til damer

11,50

Yacht Club huer-, Å r A
fra
14,50
USA huer og strik-huer
Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

11,50

fra

43,50

Bukser
28,5©
Jakke m. hætte 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P.

BACHER TORVEGADE 33 . AM 45OS • 8635

GIR DER EN RUDE?

SEJLSPORTSHUER

betyder intet

EMBLEMER OG OVERTRÆK

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

t i l den Bl LLIGSTE pris!

SU 866

SELVANGIVELSER

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

den ordner

Revisor G. Puggaard,
N o r g e s g a d e 33 — S.
Telefon Sundby 7106

H-K.

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

Cent. 14575 — Marskensgade 8
ASSURANCE - ØBRO 7515

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN.
ALBANIENSGADE 2 — AM 71 18 Y

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

B. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

'/. GRØN & WITZRE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
"TK? Luna 37 88

ND Y
Gs

i«.

MAJ 1960

MR. 5

Årgang

EKSTRAORDINÆR
Generalforsamling
afholdes

Onsdag d. 8. juni 1960 kl. 19,30
i KLUBHUSET

DAGSORDEN:
Pkt. 1.
-

2.

Valg af dirigent.
Godkendelse eller ophævelse af
midlertidig eksklusion.

-

3.

Godkendelse af reviderede love.

De reviderede love er aftrykt i dette nummer af bladet og medlemmerne anmodes om
at medbringe bladet på generalforsamlingen.

BESTYRELSEN.
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SUNDBY SEJL-FORENING

K
llassereren *

Amager Strandvej, S — SU 35016
^

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: Axel Christiansen, Bremens-

træffes

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v

Maj o g juni:
Hver fredag fra kl. 19 til 20,30.

gade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
SU 1417 v
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
SU 9485
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup...
Festudvalg : H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
AM 83 84 u
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
AM 7118 y

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

SU 3580
AS 3083

:>0
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\,v«' medlemmer i Sundby
Sejt - Forening*
Hermed har vi fornøjelsen at byde
følgende nye medlemmer velkommen i
Sundby Sejl-Forening:
Aktive:

Der gøres et stort
arbejde for gøre det
så pænt som muligt
omkring klubhuset!

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

Lasse Wickstrøm, kunsthåndværker,
Kronprinsessegade 25, K.
Kragejolle »Kathinka«.
John Enevoldsen, maskinarb.,
Thyco Brahes Alle 9, S.
Jolle »Uffe«.
Børge Nielsen, murerarbmd.,
Skotiandsgade 2, S.
Motorbåd »Pløk«.
Harry Beck, støberiarbejder,
Brohusgade 2, N.
Motorbåd »Alice«.
Osvald Haurum, terrazzostøber,
Overgaden over Vandet 30A, K.,
Kragejolle »Passat«.
Holger Johnsen, maler,
Hessensgade 34, S.
Motorbåd »Willemoes«.
Anders Sørensen, autoforhandler,
Kapervænget 14, Dragør.
Spidsgatter »Lasse«.
Allan Petersen, medhjælper,
Sternberggade 6, S.
Uden båd.
Vagn Preisler, salgschauffør,
Augustagade 22, S.
Uden båd.
Juniorer:
Annete Russel-Andersen, Pallesvej 19.
Tonni Nymand, Hindustansvej 25.
Passive:
Tove Schouw, Solskiftevej 34.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.
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Klubhuset
Som følge af, at DANSK MOTORBAADS UNION i år afholder sit
repræsentantskabsmøde i vort klubhus, er salen optaget lørdag den

il

21. maj.
il

Medlemmerne henvises denne dag til bestiklukafet.

il

IJ
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Pinseturen
går i år til Sletten Havn
Nu blev pinseturen endelig fastlagt, det
blev som nævnt Sletten Havn ca. 17 s.m.
fra S.S.F. havn.
Programmet ser sådant ud:
Lørdag aften evt. søndag morgen sam
les fartøjerne i havnen. Havnefogeden har
reserveret plads, man finder en plads, hyg
ger sig og søndag form. begynder løjerne.
Der kan blive tovtrækning — sække- og
æggeløb, fodboldkamp mellem sejlere og
motorfolk.
Og så er det tid til pinsefrokosten.
Om eftermiddagen samles vi i Sletten
Kro.
Vi har efter aftale med værten i Sletten
Kro. salen til vor rådighed hele søndagen,
og om aftenen bliver der dans og musik.
Vi kunne tænke os afsejlinger fra S.S.F.
på denne måde:
Sejlbådene afgår kl. ca. 15
Motorbådene afgår kl. ca. 17
og ved evt. vindstille vil motorbådene
samle op, såfremt sejlerne holder sig
langs kysten.
Nu håber vi, at der bliver rigtig mange
deltagere i år.
For dem, som skal ad landevejen, afgår
der busser fra Klampenborg station, men
tag den bus, der kører ad den gamle
strandvej.
Festudvalget.
Ret til forandring i programmet forbe
holdes.

DU DANSKES VEJ TIL ROS OG MAGT,
SORTLADNE HAV.
Med glæde og stolthed skriver min el
skede kusine fra Duluth — Minnesota, at
hun fra sine vinduer har set et stort skib
med dannebrogsflag sejle ind i Duluth
havn, midt inde i U.S.A.
Som billedet viser er det Ø.K. »Asia«
af København på 18.000 tons, som viser
flaget derovre efter at have passeret den
nye flod- og kanalvej med mange sluser
fra St. Lawrencefloden og udenom Nia
gara vandfaldene videre over de store
søer.

Med samme glæde og stolthed hører
jeg hver morgen skibspositionerne i ra
dioen, som fortæller mig, at danske skibe
stadig færdes på alle 7 have, og jeg læser
i min avis, at optimistjollerne på Sortedamssøen stadig skal sejle med ungdom
men, og at »Den gode fregat Pinafore« på
det kgl. Teater har oplevet 150 opførel
ser, som er rekord.
Det er stadig nødvendigt at sejle.
Rødspætten — Omø.
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REVIDEREDE LOVE
eningens grund, skal betales forud for eet år og er
forfalden 15. arpil. Nye medlemmer, som indmel
des i 4. kvartal, betaler dog kun Vi års afgift. For
havneafgiftens vedkommende gives ingen restance
frist.

§1.

Foreningens navn er »Sundby Sejl-Forening«.
§2.
Foreningens
formål

Foreningens formål er at skaffe sine medlemmer
de bedste betingelser for en god og sikker anlægsplads for deres både og at fremme sejlsporten.

§3.
Foreningen kan som medlem optage enhver hæ
derlig person fra det fyldte 10. år.
Medlemmerne deles i aktive, passive og juniorer.
Piger og drenge fra 10 år til 17 år kan kun op
tages som juniorer. Juniorerne kan dog forblive i
juniorafdelingen til udgangen af det kalenderår,
hvori de fylder 19 år, med førerprøve dog indtil det
20. år.
Fartøjets
Fartøjer, der ønskes optaget i foreningen, skal
godkendelse forud synes og godkendes af havneudvalget. Dette
må kun godkende lystfartøjer i velholdt stand.
Proponering
For at kunne optages som medlem skal ansøge
ren underskrive et ansøgningsskema. Ansøgernes
navn og adresse skal derefter trykkes i først ud
komne nummer af foreningens blad. Motiveret pro
test mod optagelsen skal skriftligt tilstilles bestyrel
sen senest 14 dage efter denne offentliggørelse.
Ved ansøgningsskemaets underskrift skal indskud
deponeres. Fremkommer ingen protest, betales ind
skud samt kontingent for hele kvartalet. Personer,
der er slettede eller ekskluderede i andre sejlfor
eninger eller ekskluderede af SSF, kan ikke optages
i »Sundby Sejl-Forening«. Ethvert nyt medlem får
udleveret foreningens love og et emblem.
Hvis det efter optagelsen konstateres, at besvarel
sen af spørgsmålene i indmeldelsesblanketten er
urigtige, mistes medlemsretten straks.
Medlemmer af andre sejlforeninger kan få vinter
plads i »Sundby Sejl-Forening« for deres fartøj.
Afgiften fastsættes på generalforsamlingen i marts.
Pladslejen for ovennævnte er beregnet for tiden 1.
oktober—1. maj, efter 1. maj beregnes daglig af
gift, der fastsættes af bestyrelsen.
Optagelse

§4.
indskud
Aktive og passive medlemmer samt juniorer be
taler ved indmeldelsen et af generalforsamlingen
fastsat indskud.
Overflytning
y e d overflytning fra anden gruppe til aktivt med
lem betales forskellen mellem de respektive ind
skud. Dette gælder også såfremt medlemmet tidli
gere har været aktivt medlem.
Alle fartøjsejere eller medejere skal være aktive
medlemmer.
Indskud, betalt kontingent og havneafgift tilbage
betales ikke.

Kontingent

Havneafgift

§ 5.
Kontingentet betales hvert kvartal, dog senest den
20. i kvartalets første måned.
Indkaldelse til militærtjeneste fritager for kontin
gentbetaling, så længe indkaldelsen varer.
Havneafgiften, der er betaling for såvel fortøjningsplads i havnen som ophalingsplads på for

Indskud, kontingent og havneafgift for det kom
mende år fastsættes af generalforsamlingen i ok
tober måned.
Ret til over
vintrings
plads

Fartøjer, som har plads i havnen, har første ret
til overvintringsplads på foreningens grund. Så
fremt der derefter er plads til flere fartøjer, kan
aktive medlemmer, som endnu ikke har fået havne
plads, af havneudvalget få tilladelse til ophaling
for vinteren mod at betale det halve af 1 års havne
afgift. Betalingen erlægges forud.

Ophaling for
reparation

Aktive medlemmer, som ikke har havneplads,
samt vinteroplæggere kan ved henvendelse til hav
neudvalget mod en af generalforsamlingen i okto
ber fastsat afgift få tilladelse til ophaling i tiden
fra 1. juni til 1. september for reparation eller bund
behandling.

Påmindelse
om betaling

Dersom forfaldne ydelser ikke er betalt til den
fastsatte tid, tilskrives medlemmet, og er der ikke
betalt senest 14 dage efter påkrav, skal medlemmet
slettes.

§6.

Bestyrelsen har dog ret til at fravige denne be
stemmelse, når særlige grunde taler derfor, og ret
tidig skriftlig anmodning om henstand foreligger.
Slettede
medlemmer

En liste over slettede medlemmer aftrykkes i med
lemsbladet.
Såfremt et medlem ekskluderes eller slettes af
foreningen for forfalden pladsleje eller kontingent,
er han pligtig til omgående at fjerne sit fartøj og
øvrige ham tilhørende effekter fra foreningens om
råde.

Eksklusion

§7.
Tyveri medfører øjeblikkelig eksklusion.
Hvis et medlem udviser usømmelig adfærd, grov
tilsidesættelse af, hvad man kan kræve af en sejl
sportsmand, overtræder eller tilsidesætter forenin
gens love eller ordensreglement, skal bestyrelsen
ekskludere vedkommende.

§8.
Erhvervsfiskeri under enhver form, systematisk
drevet fiskeri samt fiskeri med ruser, garn, næring
o.l. redskaber er forbudt. Undtaget fra forbudet
er kun sådant fiskeri, der lejlighedsvis drives fra
lystfartøjer med pilk, blink eller ålejern under lyst
sejlads, og som således kan komme ind under be
grebet udpræget lystfiskeri.
Al forhandling af fisk fra foreningens områder
såvel direkte som indirekte er forbudt.
Al jagt fra foreningens områder er forbudt.
Tvivlsspørgsmål i sådanne sager afgøres flertalsmæssigt af den samlede bestyrelse, og dennes be
slutninger heri skal straks efterkommes.

§9.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regn
skabet med status skal senest foreligge i revideret
stand ved udgangen af februar måned og optages i
medlemsbladet, der udkommer i marts. På general
forsamlingen, der afholdes i marts måned, skal
regnskabet forelægges til godkendelse, der gives
ved almindeligt stemmeflertal.
Foreningens
Foreningens penge indsættes i bank eller spare
penge
kasse. Beløb, der indsættes på checkkonto og giro,
kan hæves af formand eller kasserer hver for sig.
På de øvrige konti kan kun hæves ved underskrift
af formand og kasserer i forening.
Alle regninger påtegnes af de pågældende udvalg.
I alle øvrige forhold underskriver formanden for
foreningen.

Æresmedlemmer

Bestyrelse
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valgte repræsentanter vælges medlemmer udenfor
bestyrelsen.
Disse udvalg er kun rådgivende.

Pladsmanden

tøren

Ordinær
general
forsamling

§ liGeneralforsamlingen vælger bestyrelsen, der be
står af:
formand
kapsejladschef
skolechef
juniorleder og
repræsentanter.

Konstitutionen af de 5 repræsentanter foretages
af bestyrelsen.
Arbejdet for repræsentanterne fordeles således:
1 sekretær
2 havneudvalgsmedlemmer og
2 klubshusudvalgsmedlemmer.

forsaml: g

Generalforsamlingen vælger særskilt kassereren
og medlemsbladets redaktør. Kassereren vælges i
marts.
Bestyrelsen vælges for et år således:
i oktober
formand
kapsejladschef
juniorleder
2 repræsentanter

Herudover vælger generalforsamlingen 2 reviso
rer, 1 revisorsuppleant, 2 suppleanter til bestyrel
sen samt en suppleant for kassereren.
Revisorerne vælges for 2 år, 1 ved hver marts
generalforsamling.
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
For at være valgbar til tillidsposter skal ved
kommende have været aktivt medlem i mindst 2 år
umiddelbart før valget.
Formand, kasserer, redaktør samt bestyrelsesmed
lemmer og revisorer er kontingentfrie. Kassererens
vederlag fastsættes af generalforsamlingen i marts.
Sammen med de valgte repræsentanter nedsætter
bestyrelsen et kapsejlads-, et skole- og et festudvalg.
Til medlemmer af disse udvalg kan foruden de

§ 14.
Ordinær generalforsamling afholdes 2 gange år
lig, i marts og oktober måned, og indkaldes med
mindst 1 måneds skriftlig varsel. Forslag, som øn
skes behandlet på generalforsamlingen, skal ind
sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde se
nest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er højeste myndighed og
fastsætter foreningens love.
Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig af
stemning og med mindst 2/3 majoritet af de afgiv
ne stemmer.
Valg af tillidsposter sker ved skriftlig afstem
ning, almindelig stemmeflertal er afgørende.
Passive medlemmer har adgang til generalfor
samlingen, men har ingen stemmeret.
Kun gyldigt medlemskort giver adgang til gene
ralforsamlingen, og kun fremmødte aktive medlem
mer har stemmeret.
§ 15.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes
mec ^ ^ dages varsel, når bestyrelsen finder anled
ning hertil, eller efter skriftlig begæring af mindst
75 af foreningens aktive medlemmer og med angi
velse af forhandlingspunkterne.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkal
des senest 4 uger efter begæringens fremkomst.

Ekstraordinær

Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er for
mandens stemme afgørende.

i marts
skolechef
3 repræsentanter.

§ 13.
Restauratøren ansættes af bestyrelsen, der også
fastsætter kontraktforholdet.

Kestaura-

§ 10.
Æresmedlemmer kan på forslag udnævnes på en
gene ralforsamling.

1
1
1
1
5

§ 12.
Pladsmanden, der samtidig er havnefoged, ansæt
tes af bestyrelsen, der fastsætter løn- og arbejds
vilkår i en kontrakt.

§ 16.
»Sundby Sejl-Forening« er medlem af »Dansk
Sejlunion«, »Københavns Sejlunion«,, Dansk Mo
torbåds Uunion« og »Dansk Idræts-Forbund«.

Programmer

§ 17.
Sommerprogrammet til fester og sejladser fore
lægges generalforsamlingen i marts måned, og vin
terprogrammet på generalforsamlingen i oktober
måned.

§ 18.
Foreningens
o p hor

Til beslutning om foreningens ophør kræves, at
mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til
stede og mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer
stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens for
mue til en fond til fordel for dansk sejlsport. Fon
den administreres af »Dansk Sejlunion«.
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Brandfare
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PLADSEN

Adgang til
havn og
plads

§ IAl adgang til foreningens areal er forbudt uved
kommende; derfor skal låger og porte altid være
aflåset, og medlemmerne skal nægte enhver adgang,
som ikke på fyldestgørende måde kan opgive, hvem
vedkommende søger.
Medlemmerne står til ansvar for deres families og
besøgendes opførsel overalt på foreningens areal.
Cykler skal henstilles i de stativer, som findes;
dersom cykler henstilles op ad klubhuset eller op
ad de på pladsen værende fartøjer, vil de blive
fjernet uden ansvar.
Al cykel-, motorcykel- og automobilkørsel på
havnepladsen er forbudt. Undtaget herfra er trans
port af varer til klubhuset og fartøjer.

Inventar

Ferskvand

Ophaling

Skabe på
pladsen

Ophalingsgrejer

Rundholter

Al urenlighed overalt på pladsen og i havnen er
strengt forbudt; alt affald og ubrugelige ting skal
anbringes efter pladsmandens anvisning.
§ 3.
Alt foreningen tilhørende inventar, værktøj og
lignende skal behandles skånsomt. Efter endt brug
skal det forskellige, som er benyttet, bringes på
plads. Alt hvad der henstår eller henligger på
pladsen, såvel fartøjer som grej, skal af de en
kelte medlemmer behandles skånsomt og med re
spekt for ejendomsretten. Eventuelle glemte eller
tabte ting, herunder alle arter af værktøj, skal af
leveres til pladsmanden, som ved opslag vil søge
ejeren fundet.
Al unødvendig brug af ferskvand skal undgås,
vandhanerne skal lukkes efter brugen, Spuling med
slange er forbudt.
§4.
Under almindelige forhold må der på pladsen
ikke henstå fartøjer i tiden fra 15. juni til 1. okto
ber. Eventuel ophaling for tilfældig reparation skal
ske efter pladsmandens anvisning, jfr. iøvrigt love
nes § 5, sidste stykke.
Det enkelte medlem skal sørge for at have gre
jer til ophaling såsom afstivningspæle, bukke og
klodser. Dette grej skal være tydeligt mærket med
ejers eller fartøjs navn.
Om foråret efter fartøjets udsætning skal gre
jerne, dersom de ikke tages hjem, anbringes på
en af pladsmanden anvist plads.
Ophalingsgrejer, som er mærket med ejers eller
fartøjs navn, må ikke uretmæssigt lånes eller fjer
nes fra pladsen; noget sådant vil blive betragtet
som tyveri.
Rundholter må ikke anbringes på plankeværk el
ler hegn, men henvises til masteskuret. Rundholter
skal anbringes på de i masteskuret opsatte stativer
og må ikke ophænges i tagkonstruktionen. Master
skal være afrigget, og salingshorn o. lign. aftaget.

§5.
Alt affald skal fjernes efter arbejdets ophør af
hensyn til brandfare.
Mere end Vi kg benzin eller anden brændbar
vædske må ikke efter vinterophaling forefindes i
noget fartøj.
Det er forbudt at henstille benzin eller anden
brandfarlig vædske på pladsen eller i skure.

§6.
Vinterplads
på sporet

§2.
Renholdelse
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Fartøjer, som har fået overvintringsplads på
sporlegemet, skal være fjernet derfra senest 15.
april.
§7.
Ethvert aktivt medlem med ret til havneplads
ifl. havnereglementets § 4 har ret til, for så vidt
plads haves, at opstille et skab efter havneudval
gets anvisning. Skabet skal være udført efter den af
foreningen standardiserede tegning. Det skal være
mærket med indehaverens medlemsnummer.
Ved eventuel omlægning af pladsen kan havne
udvalget forlange skabet flyttet til anden anvist
plads. Udgiften ved flytningen er foreningen uved
kommende.
Der betales en årlig afgift af skabene. Afgiften
fastsættes på generalforsamlingen i oktober.
Skabe, som ikke kan identificeres eller som ikke
holdes i sømmelig stand, kan fjernes af havneud
valget.

I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage incl.,
må elektriske slibemaskiner ikke anvendes på sønog helligdage.
El-tilslutningen til maskiner må kun foretages
med dobbelt-isolerede (D)-mærkede stik til de på
pladsen opsatte stikdåser.
Al benyttelse af elektricitet til lys og opvarmning
er på det strengeste forbudt.
§9.
Teltslagning, fodboldspil o. lign. på foreningens
arealer er forbudt.
OPHALINGSREGLER

Ophaling

§ IOphaling og udsætning af både foretages enten
af fartøjsejeren selv eller af pladsmanden mod en af
bestyrelsen fastsat betaling. I første tilfælde sørger
ejeren selv for hjælpemandskab.
Kun pladsmanden eller dennes stedfortræder må
betjene spillene. Han skal i kapsejladssæsonen være
villig til om aftenen at ophale og af fire fartøjer til
bundbehandling. Han kan selv fastsætte bestemte
aftener og tidspunkter og aftale disse med med
lemmerne, der skal betale et af bestyrelsen fastsat
beløb for en sådan ophaling og affiring.
Vognen må ikke henstå på slæbestedet undtagen
under afvaskning eller anden kortvarigt eftersyn
af en båd.
Intet fartøj må henstå på vognen om natten, ejheller må fartøjer ophales eller udsættes efter mør
kets frembrud.
For at ophaling kan foregå hurtigt og planmæs-
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sigt har pladsmanden krav på forud at få forevist
klodser og afstivningsgrej. I øvrigt skal benyttel
sen af vognen foregå hurtigst muligt af hensyn til
andre.
Vognen skal afbremses selvstændigt. Afbremsning med spilbremsen alene er ikke tilladt.
Den af pladsmanden anviste vinterplads skal be
nyttes. Henstilles fartøjet andetsteds på pladsen,
vil det blive flyttet for ejerens regning og risiko.
HAVNEN

§ 1.
Medlemmer, som er tildelt plads i havnen, skal
ved nyanskaffelse eller bytning af fartøjer forud
meddele dette til havneudvalget.
Undladelse af dette vil medføre, at havneplads
ikke kan opnås, før forholdene tillader det.
Ejerskifte
Salg af fartøjer skal straks meddeles havneud
valget.
Handel med og udlejning af fartøjer i erhvervs
øjemed er forbudt.
Navn og
Alle fartøjer, uanset størrelse eller art, skal være
hjemsted
tydeligt mærkede med navn og hjemsted.
Opmåling af
Alle fartøjer skal opmåles af havneudvalget for
fartøjer
beregning af havneafgift. Målingen foretages efter
metersystemet.
Havneplads

§5.
For at opnå plads i havnen må vedkommende
sikre sig ved tegning hos havneudvalget. Alle plad
ser i havnen, som ikke rettidigt er blevet betalt,
overgår til foreningens disposition.
§ 6.
Alt, hvad der henhører under fortøjning og afaffendung
fendring, skal ske efter de anvisninger, som gives
af havneudvalget. Som bundfortøjning skal be
nyttes fast mooring.
Affendring med automobildæk må ikke finde
sted. Scooterdæk overtrukket med lærred eller sejl
dug må dog benyttes.
Benyttelse af
Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden 15.
havneplads
december—15. marts. Dog kan medlemmer, som
efter 15. dec.
skriftligt anmoder bestyrelsen herom, få tilladelse
til fortsat at have deres fartøj liggende i havnen
indenfor dette tidsrum, når særlige omstændigheder
foreligger.
Ballastjern og sten må ikke anbringes på broen,
men henvises til pladsen.
Fortøjning og

Fartøjets
tilstand

§7.
Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i en så
dan orden og stand, som må kunne kræves af et
lystfartøj, kan af bestyrelsen bortvises fra havnen.

§ 2.
Tildeling og
bytning af
havneplads

Salg af
havneplads

Havneplads kan kun tildeles medlemmer med
lystfartøj.
Indbyrdes bytning af havneplads uden havneud
valgets tilladelse er forbudt.
I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes
bedre plads, har havneudvalget ret til at anvise
det enkelte medlem anden havneplads.
Salg af fartøj i forbindelse med havneplads og
plads på land er forbudt.

§8.
Sejlads i
havnen

§3.
må kun have eet fartøj i havnen
herfra dog undtaget en jolle eller
skydepram, der ikke måler over 4 meter. Disse skal
være forsynet med ejerens medlemsnummer.
Sådanne joller og pramme må ikke fortøjes un
der broerne, men henvises til en af havneudvalget
anvist plads.

Joller og
Hvert medlem
skydepramme e jj er
pi a( j sen

Sikring af
havneplads

§ 4.
Hvert medlem har ret til mod en fastsat afgift at
sikre sig plads i et år udover det år, hvori medlem
met har solgt sit fartøj. 1 år regnes fra 15. april
til 15. april.

Fartøjers skrue må ikke arbejde mod spunsvæg
gen, når skruens afstand fra denne er under 4
meter.
Fortøjning til kajen ved motorkranen må kun
finde sted så længe kranen benyttes eller medens
brændstof indtages. Motorer og lignende må ikke
anbringes ved kranen, og kan efter 24 timer fjernes
for ejerens regning og risiko.
Al sejlads i havnen skal ske med mindst mulig
drivkraft, ligesom der skal udvises størst mulig for
sigtighed af hensyn til andre fartøjer og fortøjnin
ger.
Badning og børns leg med joller og pramme i
havnen er forbudt.
§9.
For at kunne have plads i havnen skal enhver
fartøjsejer eller fører af et fartøj på forlangende
af havneudvalget aflægge en prøve for at vise, at
den pågældende kan manøvrere et fartøj.

Foreningens
stander

§ 10.
Fartøjer, som har fast havneplads i »Sundby
Sejlforening«s havn, skal føre foreningens stander.

Pinseturen 1960 går til Sletten!
Se programmet andetsteds i bladet!
Tegningsliste er ophængt i klubhuset
SLUTTER FREDAG DEM 3. JIIM1
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FREYTAG SEJL

Dødsfald

N Y H A V N

Langfredag døde een af Sundby Sejl
forenings gode gamle medlemmer, pensio
neret havnefogedassistent J. K. Pedersen.
»Ego«-Pedersen, som vi kaldte ham, har
været medlem af klubben fra dens første
år og har i alle disse år været stærkt aktiv
og interesseret i foreningens liv og triv
sel, foruden at han har passet sin båd,
»Ego«, på mønsterværdig måde.
Pedersen deltog i en lang årrække un
der skiftende formænd og bestyrelser i
bestyrelsesarbejdet, nærmere betegnet som
klubbens sekretær. Og mange er de sider,
han med sin sirlige skrift har prentet i
foreningens protokol, referater af besty
relsesmøder og generalforsamlinger.
Og hans referater var ført i en så saglig
og koncentreret, men alligevel tilstrække
ligt udforlig form, at man altid kunne
blade tilbage i protokollen og finde til
fredsstillende oplysning om alle sager af
betydning for foreningen.
Og når Pedersen af og til tog ordet,
lyttede alle med interesse til hans indlæg
i debatterne, idet han altid var yderst
saglig i sine meninger, og på hæderlig
vis altid satte sagen foran personen.
Samtidigt havde Pedersen store evner
som forhandlingsmand, og ofte deltog han
i forhandlinger med kommunen Og andre
instanser, hvor foreningens forhold skulle
drøftes. Og hans deltagelse i disse for
handlinger er foreningen og medlemmer
ne ham stor tak skyldig for, idet han
med sit rolige, høflige og afdæmpede væ
sen altid forstod at skabe respekt om sin
person, samtidigt med, at hans passende
tålmodige stædighed mange gange resul
terede i, at man fandt frem til en tilfreds
stillende løsning på problemerne. Han
har hermed gjort foreningen og dens med
lemmer uvurderlige tjenester.
Nu har »Ego«-Pedersen taklet af for
sidste gang, men alle vi, der kendte ham,
stryger i ærbødighed vor sejlsportshue for
den gamle, hæderkronede sømand og
sejlsportskammerat.

P A L Æ

5 3

3 9 4 3

Stander
hejsningen
søndag den 8. maj

KoRn *alg og Iiytte

Det var et pragtfuldt vejr, vi fik til vor
standerhejsning. Solen skinnede, og det
var sommerligt varmt.
Kl. 14 samledes vi ved flagmasten, hvor
formanden bod velkommen og udtalte de
bedste ønsker for den kommende sæson,
medens vi sang vor sejlersang, gled vor

1
1
1
1

påhængsmotor, British Anzani.
anker med kæde.
lille kompas
trebladet metalskrue.

P. Pedersen, Fr.borgvej 156 B. II. th.
Rodspætten, Omø.

smukke flag og stander til tops.
Efter standeren var sat, var bestyrelsen
vært ved en kop kaffe for foreningens
gæster.
Om aftenen samledes man til en munter
svingom i vort hyggelige klubhus.
Red.

Træffes på pladsen, skur 227, søndre.

Ny
lystbådehavn ?
Malmø byråd skal snarest tage stilling
til et projekt, der går ud på at forvandle
Limhamm Bugt til en af Europas største
lystbådehavne. Der er stor interesse for
sagen inden for byrådet, idet sejlerne i
Malmø har meget dårlige kår. Limhamm
projektet anslåes at ville koste ca. 4 mill.
kr., men vil så også tilfredsstille behovet
langt ud i fremtiden.

Æret være hans minde!
Akilles.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Stof til bladet sendes til:
M. ANDREASEN, Nyrnberggade 50
senest 1. juni!

Ferieturen
i Skærgården
af Gubbefar
sluttes i næste nummer !
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Cigarforretningen

H u s k

I. Jensen

maler| udsalget

ØRESUNDSVEj 1 14
(hjørnet af Milanovej) AM 43 4V
Nærmeste forretning ved havnen!
Har alt i

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A ØL

Søndre
A L F R E D M IM I
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer
Gå efter pilniærket

det kan De tage for g-ode varer

ES BO.

BRÆGES

|-'flANK S LAUR6 E N

1

FARVE ISENKRAM
RULLEGARDINER

VARKTØJ BE11A6

PERSIENNER

&LAS PORCELÆN

VOKSDU&

MAT ERIAL

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

SPORTS-»FIJItiRIART

KØKKENUDSTYR

J Ø R G E N

ASTA 2929

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

F R A N K S. L A U R S E N
O r es u n d sv e j 5 1

Asta 39S9

CERTINA
PRÆCISIONS URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

foto så gå til

AMager 71 18 y
modtager annoncer til bladet!
Amagerbrogade 107

- SUndby 4566
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 18.—5.—1960.
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Sa^po^-påMcedjwiQ.
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt I

FLØJLS BENKLÆDER
ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

Svære kvalitets
Holmens bukser

21,10

syes efter mål
også til damer

11,50

Yacht Club huer* A r A
fra
14,50
USA huer og strik-huer

Gummisko

JmcJc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

hvide - blå
khaki

43,50

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

Bukser
38,5©
Jakke m. hætte 30.50

11,50

fra

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største speeialfor retning* I arbejdstøj

J. P. BACHER

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

SEJLSPORTSHUER

r

GIK DER EN RUDE?
betyder intet

EMBLEMER OG OVERTRÆK

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

den ordner

SU 866

til den BILLIGSTE pris!

Bmlmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

ANNONCEEKSPEDITION ved

H-K.

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

E. LORENTZEN.

ASSURANCE - ØBRO 7515

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

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

ALBANIENSGADE 2 — AM 71 18 Y

Cent. 14575 — Marskensgade 8

I

/. GRØN & WITZRE

A

Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

S

2 Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
4 -V
SSvanemosegaardsvej
Luna 37 88

JUNI 1960

IVR. 6

19. ÅRGANG

SCT. HANS
AFTENFEST!
/

Torsdag den 23. juni 1960
afholdes der Set. Hansfest i klubhuset

Der er musik og' dan*
fra kl. 20-21
Set. Hansbål!
Festfyrværkeri!
BAADE-EJERE!!!

Festudvalget opfordrer bådeejerne til at

illuminere deres både.
FESTUDVALGET

SIDE 2
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
^

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK
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: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup...
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen
Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

SEJLUNION
PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
SU 1417 v
SU 9485

K assereren

*

træffes
ikke i tiden 15. juli til
15. augrust ellers hver
fredag: som sædvanlig".
Husk postgiroen 56516

AM 83 84 u
AM 7118 y
SU 35 80
AS 3083

°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

slut med ferien. Men vi havde en dej
lig lørdag på Hven. Havnefogeden,
som vi på udturen havde fortalt om,
hvor vi agtede os hen, ønskede os vel
kommen tilbage og spurgte, hvordan
turen var gået.

En ferietur

Jo tak, dejligt, svarede vi, svensker
ne har et kønt og rigt land. — Ja,
sagde han, kønt det er det, men rigt
er det ta' mig fan' inte. — Nå, sagde

Skærgaarden

vi, det må man da tro, når man ser
alle de nye biler og elegante lystbåde
overalt, hvor man kommer frem. — Ja,

af Gubbefar
Et par sømil SV for Halmstad ligger
der en lille bådehavn, hvor vi troede,
vi kunne gå ind i, men vandstanden
var for lav til »Ino«, så vi måtte gå

En der tog fejl af indløbet ved Hønø

på kredit. Staten har jo en gæld på
flere milliarder.
lede ud af havnen igen. Skipper var
lumskelig stået op ved 5-tiden, havde
stille gjort klar skib, sat sejlene, og

helt ind til byen, på dette lille trip
oplevede vi et mærkeligt vejrfænomen:

nu gled vi stille ud gennem kanalen,
og medens solen steg højere på himlen,
sad vi i cockpittet og nød vor morgen

Vinden havde hele dagen stået svagt
i SV, men pludselig sprang den over i

kaffe, medens vi lod vinden om at
trække os hjemover. Men det var en

ONO med nogle ordentlige pust, og sø
en rejste sig til en væmmelig krapsø,

ustabil svend at stole på, for da vi var

der sendte nogle gode sprøjt over os,

og selv om vi tålmodigt lå et par timer

ud for Torekov, ville han ikke mere,

det hele varede kun 10 minutter, så var

og ventede efter ham, så kom han ikke

det stille igen, og vinden var gået til

mere den dag, det var fyraften for

bage igen i SV, og det mærkeligste var,
himlen;

ham. — Nå ja, så måtte maskinen
igen.

så det kan ikke have været en tor

Denne gang passerede vi Kullen i

at der var ikke en sky på

eneste

det dejligste solskin, og eftermiddagen

jeg ved om Halmstad er, at havnen

mødte os ud for Kronborg. Solned

er en lang, snavset kanal, for da
vi endelig fandt os en plads, havde vi

gangen nåede lige at se hele besætnin

ikke lyst til at gå i byen, og næste

Hven, der sad vi den aften og medite

morgen vågnede vi op ved, at vi sej

rede over, at nu var det ved at være

denbyge,

der

trak

over.

Det

hvad nytter det, når det hele er købt

gen sidde oppe på Kyrckbakken på

Varberg

NR. 6

S S F

SIDE 3
Sæt navn eller nr. på dine bukke og
klodser, så kan du nemmere finde dem
igen — og anbring dem efter pladsman
dens anvisning.

Ja, sådan så den menige svensker
altså på det, og det viste sig jo nogen
tid efter, at det var rigtigt.
Og så kom den sidste feriedag, og vi
måtte følge pligtens kalden, vi gjorde
det, men meget nødigt; langsomt da

Badning i havnen er stadig forbudt
undtagen nudisterne, der er iført fuld
påklædning og kasket, når det sker ved si
den af båden.

skede vi ned gennem Sundet, 6,5 time
opnåede vi at kunne få det til at vare,
inden vi fandt ind til vor gamle havn,
og så var alle tiders ferietur slut.
»Gubbefar«.

Pinseturen 1960

Og så de nøgne fakta:
Distance ialt

377 sømil

Sejltid ialt

91 timer

Efter den stedfundne vedtagelse, vil de
reviderede love snarest blive optrykt.

Brændstof:
Petroleum

260 liter

Benzin

30 liter
(Sluttet).

Bestyrelsen har tilskrevet belysnings
væsenet om flytning af lysmasten ved ind
kørslen til vor vej. Som masten står nu,
er den farlig for trafikken.

På den ekstraordinære generalforsam
ling redegjorde formanden for grunden
til, at aftenkapsejladsen aflystes den 7. ds.

Fartøjejernes opmærksomhed henledes
på, at det er forbudt at spule med slange
i tiden 1/4—30/9.

©IW©
en af Storebælts perler
Sommerhus med 6 sengepladser, 100
m fra havet, 3 timer fra København,
kosangas, kakkelovn, petroleumslamper, til leje fra sidste weekend i juli,
150 kr. pr. uge.
P. PEDERSEN,
Frederiksborgvej 156 B, 2. th., NV.

HUSK!
Det er ethvert medlems ret og pligt at
få børnene væk fra joller og pramme, —
det er en farlig legeplads.

Sejl langsomt ud og ind af havnen; vis
dine kammerater dette hensyn.

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

Få nu nogle ordentlige fortøjninger.
Få ordentligt affenderet, så du og dine
naboer kan ligge godt under alle vejr
forhold.
Husk ikke overtrukne gummifendere er
forbudt.

JØRGEN BOALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

Gå en tur op på pladsen og ryd op
der, hvor dit skiv har stået, så bliver plad
sen hurtigere pænere.

Pinseturen til Sletten, der i år var be
gunstiget af smukt vejr, var en stor suc
ces.
Alle både kom velbeholdne i havn om
end enkelte sejlbåde måtte bugseres på
grund af manglende vind.
Lørdag aften og søndagen gik med hyg
gelig samvær og slentren på havnen. Des
værre måtte de påtænkte arrangementer,
tovtrækning o.s.v. aflyses. De enkelte,
men voldsomme byger, der til tider faldt
søndag eftermiddag forhindrede dette.
Til gengæld tog man om aftenen på
Sletten kro, hvor foreningen var vært ved
fælles kaffebord, revance for de mange
stille timer, og de dansende morede sig
på livet løs.
En særlig tak til juniorerne skal her ly
de fra de noget ældre medlemmer, som de
unge mennesker efter stiltiende aftale flit
tigt bød op til dans — under mottoet:
De antikke, skal ikke sidde og kikke.
Alt i alt en vellykket aften, der slutte
de på det rigtige tidspunkt, nemlig da fe
sten var på sit højeste, og ingen endnu
var blevet for trætte.
Havnefogeden havde sørget for udmær
kede pladser for de mange fartøjer, og
hjemturen forløb godt med kryds for
sejlerne og hendøende vind, der resulte
rede i at slæbetrosserne på det sidste styk
ke vej igen kom i brug.
Ref.

SIDE 4
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Nye medlemmer
L SimciÉq. Sejåføti&nwq.

DANSK MOTORBÅDS UNIONS
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
I KLUBHUSET

Hermed har vi fornøjelsen at byde
følgende nye medlemmer velkommen i
Sundby Sejl-Forening:
Aktive:
Kaj Erik Møller,
Fortunvej 1, Charlottenlund.
Kragejolle »Mona II«.
Erik Larsen,
Løvetandsvej 7. — Brønshøj.
Kragejolle »Pop«.
Jørgen Petersen,
Vangedevej 222 B. — Søborg.
Motorbåd.
Knud Engel,
Cumberlandsgade 12. — S.
Uden båd.
Werner Bloch,
Jacob Fortlingsvej 14. — Kastrup.
Uden båd.
Eva Bloch,
Jacob Fortlingsvej 14.
Uden båd.
Mogens Holch,
Vesterbrogade 15 A 1 , —- V.
Uffa King, Bodille.
Martin Hansen,
Thingvalla Alle 52, — S.
Uden båd.
Leon Hansen,
Søndervigsvej 57, — Vanløse.
Motorbåd »Jeppe«.
Bryde Andersen,
Godthaabsvej 84, — F.
Motorbåd »Ann«.
Jan Svendsen,
Godthaabsvej 84, — F.
Uden båd.
Tage Terkilsen,
Burmeistergade 20, — K.
Sejljolle »Fut II«.
Richard Nielsen,
Norgesgade 4, — S.
Uden båd.
Jørgen Danum,
Sankelmarksgade 30. — V.
Uden båd.

Lørdag morgen kl. 10 var alle repræsen
tanterne samlede i klubhuset og efter et
kort bestyrelsesmøde for Dansk Motor
båds Unions bestyrelse samledes man i
peissalen, hvor repræsentantskabsmødet
blev afholdt.
Formanden, direktør Røgind, bød vel
kommen og et særligt velkommen til den
nye Klub Frederiksværk, bragte en tak til
Sundby Sejlforening for husly, hvorefter
Tanggaard-Rasmussen bød forsamlingen
velkommen i S.S.F.
Efter navneopråb, blev det kontsateret,
at mødet var besøgt af 52 repræsentanter
kommende fra hele landet. Dirigenten
blev valgt, det blev vor egen Sparre (han
klarede opgaven glimrende) derefter af
lagde dir. Røgind beretning. Vi fik oplys
ninger om fordelingsnævnets arbejde,
hvorledes man kom frem til de beløb,
som blev tilbagebetalt klubberne, hvor
ledes disse penge burde anvendes. Klub
berne kan som bekendt iflg. loven selv
bestemme om medlemmerne skal have dem
tilbage, eller de skal gå i klubkassen. Uni
onen så helst, og mente det var det ret
færdigste, såfremt pengene gik i klubkas
sen, det ville absolut gavne klubberne og
kontingentet kunne holdes længere nede,
ikke nok med det, men en nøjagtig op
gørelse over det enkelte medlems indkøb
af benzin ville næsten være umuligt at
føre, ligeledes blev fælles forsikring af
bådene drøftet.

Mødet sluttede med et foredrag af vicebrandchef Mygind om brand- og eksplo
sionsfare i både, hvori der er installeret
motor. Når man hører sådan et foredrag,
er man klar til at sælge billigt. Man kan
ikke forstå, at nogen i det hele taget tør
sejle med motor, men så får man at vide,
hvad man skal passe på, f. eks.: tør altid
op, når du spilder benzin, hold bunden
ren og sørg for udluftning af benzindam
pene. Lugter der stærkt af benzin, så vær
forsigtig, undersøg hvorfra lugten kom
mer, før du starter. De fleste både bræn
der, når de ligge i havn (statistisk), og er
man påpasselig, er faren ikke særlig stor.
Der skal altid være en eller to ildslukke
re ombord, men se efter, om de er god
kendt for det er de fleste ikke. Efter dette
glimrende foredrag, (min båd steg igen
i pris), kunne den udmærkede dirigent
Th. Sparre slutte dette års repræsentant
skabsmøde med et leve for D.M.U.

Et forslag om et fælles blad for Unio
nens medlemmer blev henlagt til senere,
man mente, det blev for dyrt og meget
vanskeligt at få redigeret. Statsministeriet
er forespurgt, om indførelse af splitflag
uden Y.F. i hjørnet; svaret er endnu ikke
kommet. Formanden sluttede beretningen
med en tak til klubberne for det i årets
løb udførte arbejde.

Speedbåde er ikke legetøj, de skal væ
re højere ansvarsforsikret end andre både
i samme størrelse. Prøve skal aflægges,
hvis man vil føre speedbåd under Dansk
Vandskiforbund.

Beretningen blev eenstemmigt vedtaget.
Regnskabet blev efter en enkelt fore
spørgsel eenstemmigt godkendt.

Passive:

Alle valg var genvalg, dog blev Fiitterer
valgt til revisor. Under næste punkt fore
slog sydhavnsklubberne oprettelse af en
højere appelinstans »amatør eller ordensudvalg« under Dansk Motorbåds Union,
hvor klager af usportslig art eller andre
problemer kunne prøves, hvis klubbens
afgørelse menes forkert.

Mona Engel,
Cumberlandsgade 12, — S.

Forsamlingen mente ikke noget sådant
var nødvendigt.

Junior:
John Peder Abrahamsen,
Tyrolsgade 9, — S.

Ref.

Efter mødet samledes deltagerne med
damer til en hyggelig frokost.
Der var mange rosende ord om vort
klubhus og havn.

HØRT PÅ REPRÆSENTANTSKABS
MØDET

Under mottoet — at gavne og
har hr. Arendrup fra København
båds Klub sat sig i spidsen for
oplive navigationssejladserne for
både.

fornøje
Motor
at gen
motor
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Sydhavnsklubberne
Fra »Sydhavnsklubberne« har vi modta
get følgende:
AFMÆRKNING AF SEJLRENDE
TIL HVIDOVRE
»Sydhavnsklubberne« har nu foretaget
en afmærkning af en sejlrende til Hvid
ovre havn, og både der kommer fra Kal
vebod sluse følger Kalvebodløbet til styr
bords røde 2-kost og drejer styrbord og
følger den nye afmærkning bestående af
røde og hvide tønder til indsejlingen til
havnen (markeret ved rød og grøn af
mærkning). Vanddybde i renden 2,5 me
ter. — Ved afsejling fra Hvidovre havn
til Kalvebod syd holdes efter rød tønde,
mrk: 6 og efter udkigstårnet ved dæmnin
gen.
ÅBNINGSTIDER for KALVEBOD
SLUSE
Slusen åbnes på hverdage flg. tider
1. april—30. september fra kl. 5 til kl. 20
1. oktober—31. marts, fra kl. 6 til kl. 20
På søn- og helligdage åbnes slusen fra
kl. 7— kl. 10 og fra kl. 17—18. — I tiden
15. maj—15. september dog fra kl. 6—
kl. 10 og fra kl. 17— kl. 20.
Derudover har »Sydhavnsklubberne«
etableret og betalt for følgende ekstra
ordinære åbninger:
1. juni—15. august lørdage kl. 22.
søndage kl. 13 og kl. 22.
16. august—15. september søndage kl. 13.
16. septbr.—15. oktober søndage kl. 13
og kl. 20.
Evt. andre åbningstider må forud be
stilles ved henvendelse til sluse- og bro
personalet, tlf. Central 4275. —
Set. Hans-aften den 23. juni er bestilt
en ekstra åbning kl. 23.00, dog kun for
nord/syd gående fartøjer. —
W. T. R.

FREYTAG SEJl
SKOVSHOVED HAVN

S S F

SIDE 5

Fra
Føring af
den ekstraordinære vor klubstander
generalforsamling
På den ekstraordinære generalforsam
Kun ca. 120 stemmeberettigede medlem
mer var mødt, og under dirigenten Sig
fred Christensens ledelse vedtog forsam
lingen efter en kort debat at ophæve den
midlertidige eksklusion. 76 stemte for og
7 imod ophævelsen. 6 stemmesedler var
blanke.
Man gik derpå over til debatten vedr.
de reviderede love. Paragraf 7 fik ikke
forsamlingens udelte tilslutning, og et æn
dringsforslag opnåede ikke det fornødne
stemmetal, idet tallene var 65 for og 53
imod. Dirigenten betragtede derfor den
gamle § 7 som stadig gældende. Forskel
lige medlemmer protesterede mod denne
form for afstemning, og Karl Petersen øn
skede sin protest tilført protokollen.
Paragraf 9 fik en tilføjelse vedr. salg
og pantsætning af inventar og både m.m.
Paragraf 11 afstedkom også en hel del
debat, idet Gøsta Øberg ville vide, hvem
der sad i de forskellige udvalg, deres ar
bejdsområde m.m., og derudover krævede
Øberg indført i lovene, at generalforsam
lingen valgte en statsautoriseret revisor.
Øberg var utilfreds med foreningens revi
sorer og ønskede derfor også en kritisk
revision af regnskabet.
Sejerbo ønskede også statsautoriseret
revision og foreslog at afholde udgifterne
hertil på den måde, at foreningen trak
sig ud af Københavns Sejlunion og Fælleskapsejladserne. Efter Sejerbos opfattel
se havde man ingen gavn af det medlems
skab. Efter nogen debat vedtog man at bi
beholde § 11 som foreslået af bestyrelsen
og at henvise spørgsmålet vedr. statsauto
riseret revisor til efterårsgeneralforsamlingen.
Den resterende del af lovene var man
stort set enige om, og ved skriftlig afstem
ning blev de reviderede love derpå ved
taget med stemmetallene 78 for, 7 imod og
4 blanke.
Foreningens ordensreglement blev der
efter med en enkelt ændring ang. spuling
med ferskvand vedtaget med overvælden
de majoritet af den efterhånden fåtallige
forsamling.
Efter at dirigenten havde motiveret et
leve for S.S.F. sluttede generalforsamlin
gen kl. 23,45.
Sekretær.

ling d. 8.-6.-60 tillod jeg mig at stille et
ændringsforslag til ordensreglementets §
10, sålydende: Skal føre standeren regle
menteret, hvis det er muligt!
Dette blev af vor formand modtaget
med bemærkning om, at der ingen regler
var om reglementeret standerføring, på et
tidspunkt hvor formanden fungerede som
dirigent, og det undlodes at stille mit for
slag til afstemning.
Når jeg taler om reglement i den for
bindelse, tænker jeg ikke på vor forenings
regler, men på de af D.S. (dansk sejl
unions) bestemmelser.
Og i D.S.s bestemmelser står der i den
af D.S. udsendte bog »til søs« side 75
spalte 1. 3a:
Klubstanderen føres fra stormastens top
som regel på et standerspil. Motorbåde
og mindre både uden mast fører stande
ren fra et standerspil i stævnen eller over
styrehuset.
At formanden så mener, at der ingen
grund er til, at vi retter os derefter i vore
love og følger de, der står foreskrevet i
den af os tilsluttede union, får stå hen;
men desuagtet mener jeg, det er forkaste
ligt, at det af mig foreslåede kan undgå
en evt. undersøgelse endsige undgå en af
stemning på generalforsamlingen, hvilket
jeg her protesterer imod, da der ikke blev
givet mig tid til det på generalforsamlin
gen.
Nu jeg er her, kunne det interessere mig
at høre andre medlemmers mening om de
»stivkrampestandere« vore juniorbåde er
prydet med i denne sejlperiode. Jeg selv
sværger til levende standere.
Med sejlerhilsen
Niels O. Nielsen,
nr. 431.
Formanden skal hertil anføre, at Niels's
forslag biev videregivet til generalforsam
lingens dirigent Siegfred Christensen, som
formentlig ikke har anset det nødvendigt
at medtage det ved den endelige afstem
ning.
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NR. 6

SJÆLLAND RUNDT
Herved har man den glæde at kunne

belyses om natten, er et krav, som man

Alle bådtyper kan deltage; bådene vil

indbyde til deltagelse i årets kapsejlads

ikke må slå af på, for det er selvfølgelig

blive inddelt i løb efter størrelse og

Sjælland rundt.
Sejladsen må betragtes som en fast etab

ikke muligt at kravle langs land, hvis man

klasse.

skal sejle den korteste distance. Mindst

leret institution, og for alle gamle sejlere

en af de ombordværende bør være en

vil det være unødvendigt med en nær

habil navigatør, og tro ikke, at man ikke

mere redegørelse for hvori sejladsen be

kan fare vild! Det er sket for de bedste.

står. Selvom vi i HAS sætter stor pris på,

Tidspunktet for sejladsen er lagt på den

at den »gamle garde« deltager, skal der

lyseste tid af året, men det kan jo ikke

dog også nye til, såfremt den friske ånd

undgås, at det bliver mørkt om natten,

skal holdes vedlige, og af hensyn til de

heldigvis, for det vilde berøve sejladsen

»unge« tilføjes derfor nogle bemærknin

noget af dens charme, hvis der ikke var

ger om sejladsens karakter, samt nogle

natsejlads. Vær forberedt på natsejladsen,

gode råd i almindelighed.
Det må slås fast med det samme, at det

ten —- vel at mærke, hvis man er omhyg

kan være en hård tur, og selvom damer

gelig med at tyde fyrenes sprog. Husk

ofte deltager som besætningsmedlemmer,

lanternerne!

Det er faktisk lettere at navigere om nat

Bemandingen er fri, men enkeltmandssejlads er forbudt.
Præmier:
Foruden ærespræmier er der udsat vandrepræmier i følgende sejladser:
Dansk Folkebådsklubs vandrepræmie
(for folkebåde) udsat 1960
Wiibroe Pokalen, vandrepræmie
(for folkebåde) udsat 1960
Firmaet Hempels vandrepræmie
(for spidsgatt) udsat 1959
International Farvefabriks vandrepr.
(for N-krydsere) udsat 1958

vil det nok aldrig blive en damesejlads.

Pas på trætheden. Ingen har lyst til at

Det er imidlertid ikke værre, end at alle

sove det første døgn, med derefter bre

for hutigste båd efter NL. udsat 1958

med nogen erfaring — helst fra langture

der søvnigheden sig, hvis ikke besætnin
gen har sørget for at få søvn i tide.

Firmaet Joost' præmie for hurtigste
kutter efter NL, tilfalder vinderen 1960

— kan deltage. Der kræves blot et solidt
skiv — og grundig forberedelse. Om dis

Tag rigeligt med mad med, og også

se forberedelser må man nok hellere snak

helst en god kok. Søen tærer, og »uden

Skovshoved Sejlklubs vandrepræmie

udsat 1960

ke med dem, som har været på den før,

mad og drikke duer helten ikke«. Man må

For vandrepræmier gælder, at der skal
sejles om dem i 5 år.

og de vil sikkert altid være villige til at

hellere beregne lidt rigeligt, for man ved

løvrigt præmie for hver 3 startende båd.

tale i timevis om dette emne.

jo aldrig, om det varer en dag længere

Om skivet kan man sige, at det i hvert
fald bør være så stort, at det nogenlunde

end beregnet. — Vindstille indtræffer af
og til.

komfortabelt kan rumme 3 mand, som må

Skulle De, trods alt, beslutte Dem til

være forberedt på at opholde sig et par
døgn ombord. At båden skal være rime
ligt tæt og udstyret så godt som muligt

at tage med, og det håber vi, at De vil,
ja så venter der Dem, uanset om De kom
mer først eller sidst i Deres klasse, en

bemærkes

fuldstændighedens

oplevelse, som De aldrig vil glemme, og

skyld.
Som det fremgår af vedlagte program

De vil for altid være bidt af »Sjælland —
rundt«-bacillen, og De vil hvert år se hen

startes i Helsingør. Om det bliver nord

til sejladsen med forventning.

blot

for

eller sydfra afhænger af dommernes og
vindens luner. Chancen for start sydpå er
størst, og det passer ærligt talt også bedst
til farvandet, idet der da er stor sand
synlighed for, at Bøgestrømmen vil blive
gennemsejlet i dagslys. Man må dog til
det sidste være forberedt til start nordpå.
For de, som tænker på at deltage, vil
det være af stor betydning, at man i for
vejen har repeteret søkortene, som man
bør medføre i størst mulig målestoksfor
hold tilligemed oversigtskortene.
Også navigationsudstyret skal være i
orden, og et pålideligt kompas, som bør

Alle både, som fuldfører, får som min
de et »Sjælland-rundt«-krus. Det tager
sin tid at få samlet 12 af disse sammen,
men nej, hvor smager øllet godt af sådan
nogle krus.
GOD TUR!
Kapsejladsen vil blive sejlet efter IYRU's
regler med ændringer og tilføjelser, som
det fremgår af vedlagte program.
Sejladsen startes, som nævnt i program
met, fredag den 1. juli kl. 20,00 fra Nord
havnen i Helsingør.

Erindringskrus tildeles hver båd, som
gennemfører sejladsen.
Indskud, 35.00 kr.
Anmeldelse vedlagt startpenge bedes
tilsendt H.A.S. senest fredag d. 24.-6.-60.
Helsingør Amatør Sejlklub

NR. 6
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke

farver

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M 4 3 4 V
Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos MADSEN
maleradsalgret på Søndre Plads

Alt til både!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

ALFRED NERLE
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer

Gå efter pilmærket

det kan De tage for g-ode varer

MB.
!®G?É
BBÆGS ®S

FARVE
RULLEGARDINER

ISENKRAM
V/tRKTØi BESLA6

PERSIENNER

GlflS PORCELÆN

V0KSDU6

SPORTS-I, FISKERIART

MATERIAL

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

KØKKENUDSTYR

J Ø R G E N

ASTA 2929

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK V LAURSEN
Øresundsvej 51

Asta 2929

CERTINA
PRÆCISIONS URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

foto så gå til

ALT I URE OG OPTIK

AMager 71 18 y
Amagerbrogade 107

modtager annoncer til bladet!

- SUndby 4566
(pipaluk)

Afleveret til postvæsenet 20.—6.—1960.
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DEN rigtige:

Styllspoxts-p&kiætLuPUj.
——

købes hos BACHER

HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

JmcJC
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer

11,50

Yacht Club huer* A r A
fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

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

Køjesække
fra

43,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P. B A C H E R

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

W
W

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

T O R V E G A D E 2 2 . AM 4 5 © 2 - 8 6 3 5

r

betyder intet

den ordner

ÆM/teaci

(L

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til den BILLIGSTE pris!

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og
Nye og btugte propeller
samt aksler sælges.

GIR DER EN RUDE?

Næste nummer af bladet
H-K.

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

udkommer i august. Stof til bla
Cent. 14575 — Marskensgade 8

det skal være redaktøren i hænde
senest 1 . august!

ASSURANCE - ØBRO 7515

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

R. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

7. GRØN & WITZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

.

København K.

13 Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
3 Luna 37 88

[RUTHWC-

V-8
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19. ÅRGAWCi

Fra vore

Næstved Amtstidendes

juniores

)

med juniorlederen

sommertogt
Karrebæksminde fik i formiddags be
søg af Sundby Sejl-Forening. Det var
18 unge friske mennesker, der tirsdag af
ten gik ind gennem kanalen, og tilbragte
den første nat i Næstved, men den uud
holdelige stank fra Næstved havn jagede
dem bort, og onsdag morgen sejlede de
til Karrebæksminde, hvor de vil blive en
dags tid. -— Såfremt vejret arter sig vel,
stikker de igen til søs, så juniorerne kan
få så meget øvelse i at sejle som muligt.
— De unge er glade for at holde ferie
på denne måde, fortæller lederen af junior
afdelingen, Børge Hansen. Vi medbrin
ger 5 juniorbåde samt en helsingør-båd,
og endvidere er der 2 private både fra
foreningen, der har fået lov til at sejle
sammen med os. Men dem har vi intet
med at gøre. Vi startede fra København
lørdag aften og sejlede til Vordingborg.
Derfra fortsatte vi til Næstved, og nu er
vi altså her i Karrebæksminde. Og hvor
har det været en skøn tur gennem kanalen
ind til Næstved, men havnen i Næstved
var ikke særlig indbydende. Nu skal vi
— såfremt vejret arter sig vel — videre til
Svendborg. Vinden skulle gerne slå om i
nord, for ellers skal vi krydse hele vejen,

samtale

og det er jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et stor ansvar at være leder for så
mange, og det kan til tider have sine van
skeligheder. Der er mere end at passe det
daglige — mad, drikke, rengøring o.s.v.
— man har også et stort ansvar. Alt skal
helst forløbe planmæssigt.
— Kan de unge mennesker nok klare
den på søen, når vejret er hårdt?
— Det er begrænset, hvor meget de un
ge kan tåle. Det hænder da også, at en
eller anden bliver lidt utilpas. Men de er
jo »søfolk«, så det ser de stort på. Men
det kan godt være ret svært at holde sam
men på bådene, hvis man f. eks. bliver
overrasket af en tordenbyge. — Ofte
er bølgerne så høje, at man ikke kan se
alle bådene, og så skal der ikke så meget
til, for at blive borte fra hinanden. At
ordne sejlene i en sådan situation er hel
ler ikke ufarligt, men det klarer de unge
sejlsportsfolk strålende.
— Kan De nok styre drengene?
— Ja, det går fint. Det sker af og til,
at der er en, der må »sættes på plads«,
men i det store og hele synes jeg, det er
en fornøjelse at have med drengene at

gøre. De går op i sejlsporten med iver
og interesse, og det er det vigtigste. Sådan
en tur er en god supplement i deres ud
dannelse til rigtig sejlsportsmand. Men
iøvrigt er drengene nogenlunde opdraget.
Ellers kan de ikke begå sig i foreningen.
Her har vi somme tider fået nogle ind,
som ikke var ude på andet end at lave
ballade og halløj. Men det er hurtigt ble
vet opdaget af de andre, og så har de
ganske simpelt »frosset« vedkommende
ud. Men jeg tror nok, det er sådan, at man
i alle sejlklubber lærer en god mentalitet,
som kommer de unge til gavn senere.
-— Er der god tilgang til deres forening?
— Ja, vi har haft en pæn fremgang i
de sidste par år. Sejlsport er også en dej
lig sport. Der bydes på mange gode ture,
på hvilke man får en masse frisk luft.
Der var glæde og hygge ombord på
bådene. Det fremgik tydeligt, at man var
glade for at holde ferie på denne måde.
Der var ingen sure miner iblandt delta
gerne, og alle glædede sig til en aften i
Karrebæksminde, for så at komme videre
på deres sommertur i det skønne Små
landshav.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
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: Axel Christiansen, Bremens-

K assereren

PA 97 70
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v

gade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup...
Festudvalg : H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen

SU 1417 v
SU 9485

Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

SU 3580
AS 3083

træffes
aiipi§t—september
hver fredag* i klubhuset
kl. 19-20.30
Husk postgiroen 56516

AM 83 84 u
AM 7118 y

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Nye medlemmer
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En hilsen fra
San Remo
Fra vort medlem, Verner Poulsen, der
for tiden er forhyret med et lystfartøj på

vigationskursus kan nu finde sted, og be
des anmeldt snarest.
Disse kursus er obligatoriske for de ele
ver, som ønsker at erhverve sejladscertifi
kat.
Tilmelding kan ske enten hos sejlads

Hermed har vi fornøjelsen at byde
følgende nye medlemmer velkommen i
Sundby Sejl-Forening:
Aktive:

sen til alle i klubben.

Per Andresen,
Sirgræsvej 61, Kastrup.
Uden båd.
Ove Anthonsen,
Pilegårdsallé 36, Kastrup.
Uden båd.

Det fremgår af det modtagne kort fra

Indmeldelse til tovværkskursus og na-

i SutiÆg. SejÉ@o)imuvj

middelhavstur, har vi modtaget en hil

San Remo, at der ombord for tiden be
finder sig 2 mand og 7 piger, og dette
forhold angiver Verner som grund til, at
han ikke ser sig i stand til at sende bla
det en beretning om sine oplevelser før
til vinter.
Hvem der blot var i Verners sted!
Bladudvalget.

chefen eller på de i klubhuset ophængte
lister.

~~

Erik Ravn,
Bolig F. Lufthavnen.
Uden båd.
Jørgen Riffing,
Ejsingevej 76.
Kragejolle »Frisko«.
Knud Helge Heggelund,
Rødegård 15, S.
Motorbåd »Bambi«.

Nærmere oplysninger om disse kursus

juniorer:

begyndelse vil fremkomme her i bladet.
O. H. Pedersen.

Ebba Jørgensen,
Herluf Trollesgade 16 — K.
Jette Petersen,
Witenberggade 22 — S.

Med udgangen af juli er feriesæsonen stort set forbi,

Passive:

og bladudvalget forventer, at medlemmerne, der nu må

Aase Anthonsen,
Pilegårdsallé 36, Kastrup.

forudsættes at være friske, udhvilede og fyldt til randen

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

med friske indtryk, vil fylde bladet til bristepunktet.
BLADUDVALGET

NR. 7-8
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KAPSEJLADSERNE
Vi har den 2. august genoptaget aften
kapsejladserne efter en mere eller mindre
vellykket ferie, som en hel del af sej
lerne tilbragte i vor egen havn. Til sej
ladsen den 2. august startede kun 16 far
tøjer, et altfor lille antal i forhold til vor
store forening.
Men forhåbentlig vil tilslutningen blive
større, når alle både er vendt hjem fra
ferieturen.
Vi havde fornøjelsen at se Leif Olsen
selv sejle Vivi, idet han er kommet hjem
fra Amerika på et 4 ugers ferieohold.
løvrigt deltog en tysk feriegæst i havnen
med et sænkekølsfartøj »Caramba«.
Vi bringer resultatlisten nedenfor.
Sejladserne afvikles efter den hidtidige
recept. Vores gamle kapsejladsbøje, der
var tæret op, er nu udlagt påny forsynet
med en plastikballon.
Kapsejladsudvalget gør opmærksom
på, at vi har fået optrykt nye tegningskuverter med sålydende tekst:
og man skal anmode sejlerne om at ud
fylde disse tegningskurverter udførligt,
idet dommerne derved lettere kan identi

ficere fartøjerne; navnlig er det selvføl
gelig vigtigt at mærke i sejl og størrelse i
NL er anført.
Der afholdes søndagssejladser d. 28.
august og d. 25. september med start kl.
10. Tegning sker på de sædvanlige ku
verter. Indskud kr. 8,—.
D. 4. september vil, såfremt fornøden til
slutning opnås d.v.s. mindst 4 deltagere
-— blive afholdt en old boys sejlads, der
afvikles i vore 4 juniorbåde. Såfremt til
slutningen imod forventning skulle blive
meget stor forbeholder kapsejladsudvalget
sig at udtage et passende antal af de æld
ste sejlere, idet bemærkes at deltagerne
skal være fyldt 50 år, og at aktive kap
sejlere ikke kan være med i sejladsen.

Herved tilmeldes

til sejladsen d.
Type:
Mærke i sejl:
Størrelse i NL:

Ejer:
Indskud kr.:

vedlagt.

Juniorafdelingen stiller en forgast til
hver båd.
Tegningsliste er ophængt i klubhuset.
Indskud kr. 5.—.

196

D.

Af hensyn til sejladsens tilrettelæggelse
inddrages listen torsdag d. 1. september
kl. 20.
Kapsejladsudvalget.

Aftenkapsejladsen tirsdag den 2. august 1960
Vindretning: S-0

Fartøj

Løb

Størrelse

Vindstyrke: 0,3 meter pr. sek.
Ankomst
T. M. S.

Start kl.
T. M.

Sejltid
T. M. S.

Bane nr. 6
Respit
M. S.

Præmietid
T. M. S.

Præmie Point

1. s tart
1.

2.

Gin
Boomerang
Nadja
Caramba
Vivi
Fri II
Firken

6,9
5,6
5,2
4,0
5,2
5,0

4,1

20.02.24
19.54.35
20.05.55
20.29.00

18,30
18,30
18,30
18,30

1.32.24
1.24.35
1.33.55
1.59.00

0.08.15
0.05.15
0.04.05

1.40.39
1.29.50
1.38.00
1.59.00

20.11.30
20.05.21
20.19.49

18,30
18,30
18,30

1.41.30
1.35.21
1.49.49

0.04.05
0.03.25
0.00.20

1.45.35
1.38.46
1.50.09

1

t

1
3x/4
1
1
1
3V 4
2

2. s tart
3.

Klavs 142
Ludvig 92
Calle 117
Tun 207

20.34.58
20.34.44
20.36.52
20.37.10

18,35
18,35
18,35
18,35

1.59.58
1.59.44
2.01.52
2.02.10

1.59.58
1.59.44
2.01.52
2.02.10

1

4V4
1
1

3. s tart
4.

S.

Annie
Dres
Rap

Udgået
20.35.10
20.34.13

18,40
18,40
18,40

1.55.10
1.54.13

1,55.10
1.54.13

1

3V 4

Gi-Gi
Si-Su

20.32.13
20.29.35

18,40
18,40

1.52.13
1.49.35

1.52.13
1.49.35

1

1
4 1 /«
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Hvad vej
blæser

MASTESKURET
Opmærksomheden henledes på at master og bomme
som for tiden henligger i masteskuret, inden 15. septbr.

vinden -?

skal være mærkede med ejerens navn og nummer. Efter
ovennævnte dato vil ikke mærkede master og bomme

Fra motorbådsklubben Slusens med
lemsblad har vi med tilladelse sakset ne
denstående artikkel.
Fra Arilds tid (Arild vil være læserne
bekendt som den, der først opdagede, at
vandet er vådt) har vi her i landet sejlet
vandet tyndt, indtil det i dag er så tyndt
at det kun bør anvendes til udvortes brug
samt sejlads. De første både blev lavet på
datidens hobbyværksteder, altså som det
af og til endnu bruges. Bådene blev brugt
til at sejle i, noget måtte man jo finde på,
når man nu havde gjort det store arbejde.
Allerede på vikingetiden havde man
maskindrevne skibe, der blev drevet frem
med et brændstof, mjød, med meget højt
oktantal. Man kom hurtigt ind på regel
mæssig rutefart, og handelen tog et mæg
tigt opsving. Vor vigtigste eksportvare var
brådne pander, som uddeltes i rigelig
mængde i de sydlige lande, hvorfra vi til
gengæld fik guld- og sølvvarer, vin, skøn
ne kvinder og andre delikatesser.
De gifte sømænd havde deres koner, de
såkaldte skjoldmøer, med på rejsen, så for
holdene dengang var altså ikke bedre, end
de er i dag.
Efterhånden blev det nødvendigt at
bygge skibene større, og man kunne ikke
længere bygge dem i kælderen eller bag
haven. Det bruges nu kun af amerikaner
ne. (Læs: »Boatbuilding in your own
backgard« og Populær Mekanik).
Da man opdagede, fra hvilken kant
vinden blæste, forsynede man skibene med
sejl og kunne nu udnytte det førnævnte
brændstof på en langt fornøjeligere må
de. Fra den tid stammer sikkert mange af
sømændenes fortællinger om klabauter
manden, hvide rotter, flyvende elefanter
m.m., og sømandens liv fik nu et mere
muntert tilsnit. Der blev således indført
noget ganske nyt, idet man inddelte tiden
om bord i glas. Klokken kunne f. eks. være
seks glas. Dette var naturligvis en stor
opmuntring for søfolkene, som jo satte
en ære i ikke at være bagefter. Det fortæl
les da også, at tiden ofte gik meget stærkt.
Men hvordan fandt man nu vej over
havene? Kompasset var ikke blevet op
fundet endnu undtagen hos kineserne,

blive tilintetgjort.
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som var lidt i tvivl om, hvad det skulle
bruges til. Ganske vist var det lettere at
sejle i gamle dage, thi, som enhver jo ved,
var jorden dengang flad og desuden me
get mindre — Amerika var nemlig ikke
opdaget endnu, men der kunne opstå van
skeligheder. Imidlertid fandt man på at
smide gamle og alligevel ubrugelige koste
overbord, de flød ovenpå og viste såle
des den udsejlede vej, og når andre skibe
drog ud, fulgte de blot kostene og kom på
den måde mange forskellige steder hen.
Det var meget spændende, navnlig da
man for at gøre det lettere hittede på, at
man for udgående skulle have kostene til
styrbord, idet man dog måtte huske, at ud
gående i mange tilfælde betød indgående.
Undtagelser fra denne regel kunne man
se ved at slå op i den lille tabel.
Fortsættes måske i næste nr.
H. N.

Til
lykke!

Pas på!
I. Oplysninger om eksplosionsfarlige olier.
Af de til bådmotorer hyppigst anvendte
kraftolier, benzin og petroleum, er benzi
nen den farligste, idet den allerede ved
temperaturer under 15° C. ved sin over
flade vil afgive dampe, som antændes ved
berøring med åben ild eller gnist. Ben
zinens flammepunkt er under 15° C.
Flammepunktet for petroleum er noget
højere, ca. 25° C., men dog ikke højere,
end at også denne olie må karakteriseres
som en farlig olie.
Oliedamp blandet med atmosfærisk luft
danner en eksplosiv ladning, som allerede
ved et dampindhold på ca. 2 % vil have
uhyre eksplosive virkninger.
Oliedampene er tungere end den atmo
sfæriske luft og synker derfor nedad og
lejrer sig ved bunden af det rum, hvori
de befinder sig; dette vanskeliggør dam
penes fjernelse ved ventilation.
En lille, lokal eksplosion kan ofte give
anledning til en antændelse, som atter
medfører større eksplosioner.
II. Årsager til brand- og eksplosionsfare.

I motorbådsklubben Slusens medlems
blad for juli kvartal ser vi, at Slusen nu
har oprettet en juniorafdeling.
Det fremgår af artiklen: Ungdommen
. . . fremtiden, at der er stor interesse i
foreningen for den nye afdeling.
Sundby Sejlforening ønsker Slusen held
og lykke fremover med dette initiativ.

v-

1. Anvendelse af kraftolier med lavt
flammepunkt.
2. Olie- og benzinspil, herunder også
lækager på olie- og benzinrør samt
fordampning fra karburatoren.
3. Stærk ophedning af motoren (udstødsrør, lyddæmper, glødehoved).
4. Motorens elektriske tændmiddel —
særlig i forbindelse med startvanske
ligheder, når motoren »snapses« rige
ligt, og tændrørene skrues ud af fat
ningerne for undersøgelse af gnisten.
5. Brug af lys med åben flamme, tænd
stikker, primus, tobaksrygning.
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6. Uforsigtighed med lys ved åbning og
eftersyn af motoren.
7. Vand i bunden af båden — olie og
benzin flyder ovenpå og vil af van
det skvulpes ud over større og større
flader, hvilket kan medføre, at der
opstår brand- og eksplosionsfare i alle
bådens rum.
8. Dårlig ventilation.
9. Selvantændelse (olie- og fernisklude,
tvist).
III. Forebyggende forholdsregler.
1. Brug ikke olier med lavere flamme
punkt end nødvendigt.
2. Undgå olie- og benzinspild. — Spil
des olie eller benzin, må man straks
tørre op. Motoren holdes ren. Sørg
for, at alle samlinger og haner på
olie- og benzinrør er tætte.
3. Udstødsrøret skal være forsvarligt
isoleret med asbestsnor eller lignende.
Dette gælder særlig, hvor udstødsrø
ret fører gennem dæk eller skotter, el
ler hvor det fører gennem rum eller
bænke, hvor antændelige genstande
(klæder, sejl o.a.) kan komme i berø
ring med det. Klæder o.l. må ikke op
hænges eller anbringes, så de kan
komme i berøring med udstødsrør,
lyddæmper eller glødehoved.
4. Undgå at overhælde motoren med
benzin ved snapsning under igangsæt
ningen. Ledninger til tændrørene må
være hele og alle forbindelser danne
god kontakt, da man ellers risikerer
gnistdannelse. Skrues tændrøreren ud
for undersøgelse af gnisten, må moto
rens topstykke ikke flyde med ben
zin.
5. Under påfyldning af benzin eller pe
troleum må der ikke ryges om bord,
ligesom primus eller anden åben ild
da ikke må benyttes. Påfyldning bør
foretages ved dagslys, i uheldigste til
fælde ved belysning fra en elektrisk
lampe, der er tilstrækkelig sikret mod
afgivelse af gnist (afbrydergnist). På
fyldning, mens motoren er i gang, bør
undgås.
Bemærk: Selv en tom benzindunk
kan være uhyre eksplosionsfarlig, idet
den kan indeholde en eksplosiv blan
ding af luft og benzindamp.
6. Udfør aldrig arbejder i krumtaphuset
ved åbent lys umiddelbart efter
standsning af motoren. Vær forsigtig
ved anvendelse af værktøj; en skrue
nøgle, som stødes hårdt mod en maskindel, er nok til at fremkalde antændelsesgnist.
7. Hold båden læns og ren i bunden.
8. Undlad ingen lejlighed til udluftning
af bådens rum. Benzindampene er
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tungere end den alm. luft, hvorfor
ventilationen helst skal ske ved sug
ning fra rummenes bund.
9. Olie og fernisklude eller fedtet tvist
bør ikke opbevares om bord eller bør
i det mindste opbevares i en lukket
blikdåse eller jernbeholder, fjernt fra
benzintank og motor.
IV. Forholdsregler ved opståen af brand.
1. Fartøjet skal være forsynet med
brandslukningsmidler som sand eller
andet tørslukningsmiddel, skumsluk
ker, tetraildslukker. Er båden forsy
net med ildslukker, må besætningen
vide, hvor den findes, og være be
kendt med dens brug.
2. Småbrande kan ofte bekæmpes ved
kvælning af ilden med tæpper eller
lign. Kraftige slag med en flad gen
stand, fejebakke eller lign. på det
brændende virker slukkende.
3. Løse genstande, såsom køjetøj og
lign., hvori der er opstået ild, kan
eventuelt kastes over bord.
4. Ved større brande standses motoren
straks, og der lukkes af for kraftolietilførslen ved den hane, som findes
direkte på olietanken.
5. Båden bør under slukningsarbejdet
som regel lægges med vinden tværs.
6. Der advares mod at benytte vand til
forsøg på slukning af olie- eller ben
zinbrande. Ligeledes advares man
mod at opholde sig i et lukket rum,
hvor der under ildslukningsforsøg
benyttes tetraildslukker, idet tetraklorkulstofdampene er giftige og der
for kan give anledning til ulykker.

Lystbåde i
Københavns Havn
På given foranledning skal vi indskær
pe, at alle, der sejler i Københavns havn,
skal overholde bro- og slusereglementet.
Overtrædelser medfører iflg. havnepoli
tiet bøder.
Desværre er det jo sådan, at den lille
forseelse, for hvilken man idømmes bø
den, kan blive årsag til en større ulykke.
Særlige bestemmelser for lystfartøjer m.m.
Lystfartøjer kan i tiden fra den 15. april
til den 31. oktober af havnepolitiet få an
vist liggeplads dels i Svanemøllehavnen
og i Lystbådehavnen, dels ved havnevæ
senets bøjer ud for Langelinie (i Langeliniebugten og N. for denne) samt ved
broen N. for 10 m bassinet og ved bro
erne i Skudehavnen. Lystbåde på over
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2,75 ms bredde vil dog ikke få anvist
fast liggeplads i Lystbådehavnen. I tiden
fra den 1. november til den 14. april må
intet lystfartøj ligge i Svanemøllehavnen
og i Lystbådehavnen eller ved bøjerne
eller broerne uden havnepolitiets særlige
tilladelse.
Fartøjerne skal fortøje efter havnepoli
tiets nærmere anvisning, og de ligger i
øvrigt på ejerens ansvar og risiko i en
hver henseende. Skiftning fra de af havne
politiet anviste pladser kan kun foregå
med dettes tilladelse.
Langs bolværket ud for bådehusene i
Svanemøllehavnen og Lystbådehavnen må
kun roklubbernes fartøjer ligge eller for
tøje. Intet fartøj må ligge i indsejlingsløbene til lystbådehavnene eller ved de
derværende molehoveder. Ej heller må der
gøres sejl herfra. Intet fartøj må ligge på
svaj i havnen uden havnepolitiets særlige
tilladelse.
For de fornævnte liggepladser udstedes
der for hvert år med gyldighed for tids
rummet fra den 15. april til den 31. ok
tober af havnepolitiet adgangskort mod
erlæggelse af den faste betaling.
Åbnings- og lukketider for broerne og
slusen i Kalveboderne. Knippelsbro og
Langebro åbnes for passage fra kl. 0500
til kl. 2000 (i tiden 1. november—28.—29.
februar dog fra kl. 0600 til 2000), herfra
dog undtaget tiden fra kl. 0640 til kl.
0700, kl. 0740 til kl. 0800 og kl. 0840 til kl.
0900 inden for hvilke tidsintervaller bro
åbning kun vil finde sted i tilfælde, hvor
nødvendighed kræver det.
På søn- og helligdage åbnes disse broer
dog kun fra. kl. 0700 til kl. 1000 og fra kl.
1700 til kl. 1800. På grundlovsdagen åb
nes broerne fra kl. 0500 til kl. 1200 samt
fra kl. 1700 til kl. 1800.
I tiden fra brotidens slutning til dens
begyndelse den følgende morgen kan,
når forholdene tilsteder det, broerne åb
nes efter begæring til de respektive brofo
geder, hvilken begæring må være frem
sat senest 1 time, før bropersonalet forla
der broerne om aftenen (søn- og hellig
dage og grundlovsdagen senest V2 time
før personalet forlader broerne om efter
middagen). Der fastsættes da ved aftale
med brofogeden et tidspunkt for vedkom
mende skibs passage. Finder skibspassagen sted over 1 time efter det således fast
satte tidspunkt, bliver der at erlægge en
ekstrabetaling, hvis størrelse fastsættes af
havnedirektøren. Finder derimod skibets
passage sted inden forløbet af 1 time fra
det fastsatte tidspunkt, er passagen gratis.
På søn- og helligdage mellem kl. 1000 og
kl. 1700 (grundlovsdagen mellem kl. 1200
og kl. 1700) kan brooplukning finde sted
efter begæring til de respektive brofoge

Siof til bladet skal sendes til M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S., senest 1. septbr.
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der senest Vi time, før personalet forlader
broen om formiddagen. Der betales da af
vedkommende skib den af havnedirektø
ren fastsatte godtgørelse for bropersona
lets hele mødetid i denne anledning.
Frederiksholmskanalbroen og Nyhavnsbroen åbnes for passage i tiden fra kl.
0730 til kl. 1700. Åbning af disse broer
finder dog som regel ikke sted fra kl.
1200 til kl. 1300. På søn- og helligdage
åbnes disse broer som regel ikke, på
grundlovsdagen åbnes de til kl. 1200.
Uden for de nævnte åbningstider kan,
når forholdene tilsteder det, broerne åb
nes mod erlæggelse af en ekstrabetaling,
hvis sørrelse fastsættes af havnedirektø
ren.
Slusen i dæmningen over Kalveboder
ne åbnes for gennemfart til følgende ti
der: 1. april—31. maj fra kl. 0400 til kl.
2200, fra 1. juni—15. oktober fra kl. 0200
til kl. 2200, fra 16. oktober—30. novem
ber fra kl. 0500 til 2100, fra 1. december—
31. januar fra kl. 0600 til kl. 2100, fra 1.
februar— 31. marts fra kl. 0500 til kl.
2100.
Passage af og signaler til og fra Told
bodbommen, broerne og Slusen i Kalve
boderne. Toldbodbommen. Når farvan
det i eller i nærheden af Bomløbet af en
eller anden grund er spærret, vil der fra
Toldbodbommen blive vist: Om dagen en
sort kugle og om natten et rødt lys.
Knippelsbro og Langebro. Fartøjer,
som ikke fremdrives ved egen maskin
kraft, samt alle fartøjer over 1500 b.r.t.
må kun passerere de nævnte broer med
tilstrækkelig kraftig bugserhjælp.
Fartøjer over 800 BRT må kun passere
de nævnte broer med lods ombord. Und
taget herfra er dog fartøjer, der går i re
gelmæssig fart på havnen, og som nor
malt passerer nævnte broer mindst hver
14. dag.
Skibe, som vil gå gennem broerne, skal
tilkendegive dette ved at afgive følgende
signal:
Om dagen: »Det internationale signal
flag N eller — hvor dette ikke haves —
nationsflaget på halv fortop« og en lang
tone efterfulgt af en kort tone med damp
fløjte eller sirene (— .).
Om natten: Et hvidt lys for boven og en
lang tone efterfulgt af en kort tone med
dampfløjte eller sirene (—.).
For sejlskibe og fartøjer, der ikke er i
stand til at afgive lydsignalet, afgives
dette af bugserbåden.
Fra Knippelsbro og Langebro vil der
blive vist følgende såvel dag- som nat
signaler:
1. Stadig blinken af 1 rødt lys.
Signalet betyder, at passagen ikke er
fri eller ikke kan finde sted.
2. To røde, faste lys, lodret for hinanden.
Signalet betyder, at et N. fra kom
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3.

4.

5.

6.

mende skib kan passere, medens S. fra
kommende skibe skal stoppe.
3 røde, faste lys, lodret for hinanden.
Signalet betyder, at et S. fra kom
mende skib kan passere, medens N. fra
kommende skibe skal stoppe.
To røde, faste lys, lodret for hinanden,
og tre røde, faste lys, lodret for hin
anden samtidig.
Signalet betyder, at broen holdes
åben for såvel N. fra som S. fra kom
mende skibe, som kan passere broåb
ningen samtidig på eget ansvar.
To røde, faste lys, lodret for hinanden,
og samtidig stadig blinken fra tre rø
de lys, lodret for hinanden.
Signalet betyder, at et N. fra kom
mende skib kan passere, medens S. fra
kommende skibe skal vente, men kan
passere inden for samme broåbning,
når det eller de N. fra kommende ski
be har passeret broen. Passagen S. fra
må dog først finde sted, når signal
nr. 3 (tre røde faste lys, lodret for hin
anden) vises.
Tre røde, faste lys, lodret for hinan
den, og samtidig stadig blinken fra to
røde lys, lodret for hinanden.
Signalet betyder, at S. fra kommen
de skibe kan passere, medens N. fra
kommende skibe skal vente, men kan
passere inden for samme broåbning,
når det eller de S. fra kommende skibe
har passeret broen. Passagen N. fra må
dog først finde sted, når signal nr. 2
(to røde, faste lys, lodret for hinanden)
vises.

For disse broers vedkommende vil, når
signal for passage er hejst, men uforud
sete omstændigheder forhindrer broens
åbning, foruden eller i stedet for det i
punkt 1 nævnte stoppesignal blive givet
som faresignal: Et kraftigt lydsignal (-—).
Brofogederne er berettigede til at ændre
et givet signal, når de skønner det nød
vendigt.
Den omstændighed, at signal for bro
passage er vist, fritager ikke skibet for at
udvise sædvanlig agtpågivenhed for at
undgå kollision med broerne eller med
andre fartøjer.
Når et af de ovenfor nævnte signaler
for bropassage er givet, skal alle fartøjer,
der befinder sig i nærheden af vedkom
mende bro, manøvrere således, at de ikke
kommer i vejen for skibe, der skal passe
re broen.
Nyhavnsbroen og Frederiksholmskanal
broen. Fartøjer, som vil gå gennem en af
disse broer, skal tilkendegive dette ved
med dampfløjte, sirene eller tågehorn at
afgive 1 lang tone (—). Fra broerne vil
der blive vist følgende signaler:
1. 1 rødt lys. Signalet betyder, at pas
sagen ikke er fri eller ikke kan finde
sted.

NR. 7-8
2. 2 røde lys lodret for hinanden. Sig
nalet betyder, at et E. fra kommende
(indgående) skib kan passere, medens W.
fra kommende (udgående) skibe må stoppe.
3. 3 røde lys lodret for hinanden. Sig
nalet betyder, at et W. fra kommende
(udgående) skib kan passere, medens E.
fra kommende (indgående) skibe må
stoppe.
Slusen i Kalveboderne. Fartøjer, som
vil gå gennem slusen, skal tilkendegive
dette ved at afgive følgende signal:
Om dagen: Det internationale signal
flag N eller -—• hvor dette ikke haves —
nationsflaget på halv fortop og en lang
tone efterfulgt af en kort tone med damp
fløjte eller sirene (—• .).
Om natten: Et hvidt lys for boven og
en lang tone efterfulgt af en kort tone
med dampfløjte eller sirene (— .).
For sejlskibe og fartøjer, der ikke er i
stand til at afgive lydsignalet, afgives det
te af bugserbåden.
Fra en signalmast ved E.-siden af slu
sen vil der blive vist følgende såvel dagsom natsignaler:
1. 1 rødt, fast lys.
Signalet betyder, at passagen ikke er
fri eller ikke kan finde sted.
2. 2 røde, faste lys over og under hinan
den.
Signalet betyder, at et N. fra kom
mende skib kan passere, medens S. fra
kommende skibe må stoppe.
3. 3 røde, faste lys over og under hin
anden.
Signalet betyder, at et S. fra kom
mende skib kan passere, medens N. fra
kommende skibe må stoppe.
Slusemesteren er berettiget til at ændre
et givet signal, når det skønnes nødven
digt.
Den omstændighed, at signal for passa
ge af slusen er vist, fritager ikke skibet for
at udvise sædvanlig agtpågivenhed for at
undgå kollision med slusen eller andre
fartøjer.
Når et af de ovennævnte signaler for
passage af slusen er givet, skal alle far
tøjer, der befinder sig i nærheden af slu
sen, manøvrere således, at de ikke kom
mer i vejen for skibe, der skal passere slu
sen.

FREYTAG SEJL
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke farver

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) AM 4*1 4V
Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos MADSEN
malerudsalget på Søndre Plads

Alt til både!

Har alt I
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & ØL

: Riggerarbejde udføres!
1IÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

ALFRED MERLE
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer

Gå efter pilmærket

det kan De tage for gode varer

CSBfe
I@KÉ

SI8ÆM!®g

KRANK 6 LAUR6EN

FARVE ISENKRAM
RULLEGARDINER

VARKTØJ BESLAG

PERSIENNER

GlflS PORCELffN

VOKSDUG

SPORTS-tFIJKERIART

MATERIAL

KØKKENUDSTYR

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

ASTA 2929

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. .LAURSEN
Øresundsvej 51

Asta 2929

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

foto så gå til

AMager 71 18 /
modtager annoncer til bladet!
Amagerbrogade 107

- SUndby 4566
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 17.—8.—1960.
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D E N R I G T I G E

S&^pahts-påJdædiu^
—

k

ø

b

HOLMENS BUKSER
ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

JtncJc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

s h o s B A C H E R

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

SOVEPOSER

e

Gummisko
hvide - blå
khaki

21,10

Svære kvalitets
holmens bukser
syes efter mål
også til damer

11,50

Yacht Club huer* A r A
fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte 30.50

Køjesække
fra

43,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P. B A C H E R

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

T O R V E G A D E S S . AM 4 S O S • 8635

V
/&***
W MJmmi

f

(L

GIR DER EN RUDE?
betyder intet

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

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

til den BILLIGSTE pris!

Cent. 14575 — Marskensgade 8
ASSURANCE • ØBRO 7515

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

B. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

den ordner

'/. GRØN & WITZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
TH Luna 371

MR. 9

SEPTEMBER 1960

Ordinær
halvårlig
general
forsamling
afholdes onsdag d. 26. oktober 1960

19. ÅRGANG

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

kl. 19,30 præcis

i klubhuset

Følgende er på valg:
Formanden, Willy Tanggaard
Rasmussen
Kapsejladschefen, Einar Olsen*)
Juniorlederen, Børge Hansen
2 repræsentanter, Magnus Madsen*)
og Henning Nielsen
*) Kapsejladschefen Einar Olsen og Magnus
Madsen ønsker ikke genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på ge
neralforsamlingen, må være forman
den i hænde senest 12. oktober 1960.
Bestyrelsen.
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
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: Axel Christiansen, Bremens-

3

K a§§ereren

PA 9770
AM 8719

træf fes

SU 5673
AM 3468 v

september—oktober

gade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup...
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen

SU 1417 v
SU 9485

kl. 19-20,30

Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

SU 3580
AS 3083

liver fredag1 aften

Husk postgiroen 56516
AM 83 84 u
AM 7118 y

°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo°C

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Sæsonen er slutSæsonen
er begyndt!

Da flere af foreningens med
lemmer har ytret ønske om
et foreningsmærke med vor
stander til at påsy enten på

Nu, da sommeren går på hæld, og de
lange aftener er kommet lidt tæt ind på
livet af os, er der sikkert en del af med
lemmerne, der ikke rigtig ved, hvad de
skal få tiden til at gå med. For disse

sweaters eller jakker, har vi

medlemmer vil foreningen i lighed med

ladet fremstille et mærke, der

tidligere år arrangere nogle filmsafte

kan købes for 3 kr. pr. stk.
Mærket kan købes hos kaskereren i kontortiden eller

ner.
Vi vil forsøge at få så gode og under
holdende films som muligt med inter
esse for enhver.
Programmet er lagt foreløbig for året

hos festudvalget.

ud.

Mærket er fremstillet i 2 ud

29/9 - 13/10 - 27/10 - 10/11 og den

gaver et for seniormedlem

24/11 1960.

Filmsaftenerne bliver torsdagene den

I december ingen film.

mer og et for juniorer.
Festudvalget

henstiller

Alle aftener begynder kl. 20,00.

til

Tidligere filmsaftener har gennemgå
ende været godt besøgt, men dog ikke

medlemmerne om snarest at

mere end at der kan blive plads til et

købe det nye klubmærke.

par stykker til, så der er ingen grund
til at være karrig med besøget.

FESTUDVALGET

PA GENSYN!
OBS.!

SE

RUBRIKKEN

»KLUBHU

SET«.
Med venlig hilsen
festudvalget.
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MOTORSKURET
Nu kommer tiden, da vi igen skal på land, og der er nogle

KLUBHUSET

stykker, der skal have motoren efterset. Dertil har vi et mo
torskur, men som det er nu, ligger der for mange gamle

Torsdag den 29. september kl. 20,00

motorer og andet grej, der fylder op. Derfor skal alt, hvad

vises den franske film

der er i motorskuret forsynes med nummer og navn inden

HOS JENNY

1. oktober alt hvad der ikke er mærket, vil efter denne dato

med Francoise Rosay - Albert Prejean

blive kørt væk.

- Charles Wandel m. fl.

P ladsmanden.

en typisk fransk film - gribende og in

NB. Husk motorskuret er beregnet til reparation- og ikke til oplags
plads for gamle motorer og kasserede dele !

teressant.
UEGNET FOK BØRN
Ekstranummer.

Kap
sejladserne
Tirsdag den 30. august sluttede vi af
tenkapsejladserne for iår med deltagelse
af 27 fartøjer. Den store tilslutning vi
ser, at interessen for aftenkapsejladser

de regn, den blev afviklet i, stor succes.
Vi henviser til redaktørens eget referat
af sejladsen her i bladet.

Torsdag den 13. oktober kl. 20,00
bliver en Walt Disney aften.
Tone- og farvefilmene

Den 2. oktober vil vor sidste søndags-

BÆVERDALEN

sejlads finde sted. Sejladsen er flyttet

VANDRING I URSKOVEN

fra d. 25. september på grund af for

SKILDPADDEN OG HAREN

skellige indtrufne omstændigheder, og vi
håber på stor tilslutning til dette for
eningens

sidste

sejladsarrangement

3*

i
Torsdag den 27. oktober kl. 20,00

denne sæson.

ne slet ikke er så ringe, som vi troede.

Kapsejladsudvalget.

Vindere i sejladsen blev: Nadja, Firken,

har den canadiske ambassade velvilligst
stillet sig til rådighed for os og kommer

Ito, Mimi, Peder, Ludvig, Rap, Si-Su,

for at vise os nogle af deres glimrende

og To-li-ki.

film:

Siden 1. august har 3 af vore helt un

O

ge sejlere deltaget i vore sejladser med

STOWAWAY
HISTORIEN OM ST. LAWRENCE

optimistjoller, og det har været morsomt

VENEDIG

at se disse fartøjer i kapsejlads, og for

DYRELIV I POLAREGNE

håbentlig vil optimistjolleløbet til næste

ET DERBYLØB

år tælle endnu flere både, idet der efter
sigende i vinter vil blive bygget en del
optimistjoller i vort gamle klubhus.
I søndagskapsejladsen d. 28. august

GESNEM • KSVffl
Jeg ved ikke, om det skyldes mangel

startede 22 både, og der sejledes 2 sej

på love til de nye medlemmer, eller at

ladser. Vinden var meget ukonstant og

de gamle har glemt dem, men der er

skiftende, og starterne måtte udsættes

visse af d'herrer motorbådsejere, nye

på grund af vindstille. Det lykkedes al

som gamle, der endnu ikke er klar over,

ligevel at få afviklet sejladserne på til

hvilken gene de forvolder de øvrige båd

fredsstillende måde. - I kutterløbet fi

ejere, når de stryger gennem havnen,

gurerede bl. a. Børges 8 meter Unda for

efterladende et kølvand, der får de øv

første gang, og der er ingen tvivl om, at

rige både til at gynge og vippe. Det er

den rigtigt trimmet vil kunne komme til

absolut ikke morsomt, når man har mad

at gøre sig gældende. Følgende fartøjer

eller kaffe på bordet, så derfor - vis

løb med sølvtøjet: Boomerang, Fri II

hensyn og -

(ærespræmie), Ito, Mimi, Smut, Rap og
Pjevs.
Old-boys-sejladsen lørdag den 3. sep
tember fik efter sigende trods den silen

SEJL LANGSOMT I HAVNEN!

Filmsaftenerne den 10. og 24. november
meddeles i bladet for oktober.
Festudvalget.
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Preben Wilhjelm,

Nye medlemmer
i

Artillerivej 63, S.,

Sundlkf. SejÉ^Aenwtj

Før
generalforsamlingen

jolle, KEEN.
Edgar Clemmensen,
Hessengade 7, S.,

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende nye

medlemmer

velkommen

Sundby Sejl-Forening:

i

og gjort det med glæde.

Børge G. Madsen,
Østerdalsgade IA, S.,
kragejolle, SØS.
Ole Høy Rasmussen,

AKTIVE:
Henry Tage Andersen,
Gothersgade 157, K.,
jolle.
Egon Prietzel,
Gemmet 5 - N.V.,
kragejolle, KIT.
Johan Hansen,
Tingvalla Allé 52, S.,
uden båd.
Ole Nielsen,
Rødegaard 5, S.,
O.K. jolle, 152.
Henrik Larsen,

Carl V. Nielsen,
Palermovej 21, S.,
motorbåd, PALLE.
Aage Christensen,
Keplersgade 7, S.,

Ølandsgade 5, S.,
uden båd.
Carl Petersen,
Ungarnsgade 26, S.,
motorbåd, PRISE.

motorbåd, MARY-ANN.

hundredårige forenings trivsel har lig

Ib Ellis Sørensen,
Vermlandsgade 70, S.,
motorbåd, HERIE.

Polensgade 5, S.,
uden båd.

det meste af min fritid med møder og

jolle.

forhandlinger, planlægninger og bereg

Børge Hessellund,
Amagerbrogade 103, S.,

teresseret mig, og det har ikke været

Aage Rasmussen,

den mindst medvirkende årsag til, at jeg

Parmagade 9, S.,

så længe har haft lyst og energi til at

jolle.

påtage mig hvervet.
Interessen for arbejdet er stadig lige

PASSIVE:

stor, energien er ikke forringet, og sta

Poul Hans Olsen,

dig ligger vor forenings trivsel mig lige

Gammelmosevej 79, Lyngby.

Geislersgade 15, S.
motorbåd, BAMBI.
Bent Jacobsen,

gens administration har ikke kørt mig

Finn Laugesen,

træt.

Hyben alle 92, Kastrup.

motorbåd, LYKKE-PER.

der

jævnligt

kommer

mig for øre, bemærkninger som: »Dik
tatortilbøjeligheder«,

»Vi

ønsker

for

mandens hoved på et fad« o. s. v. Be
mærkninger, der ikke indeholder så me
get som et sandskorn af saglig kritik
af min ledelse af foreningen, og som
altså udgør lønnen for de mange fri
timer, jeg har anvendt til gavn for med

Alt

lemmerne ved at røgte det iøvrigt uløn
nede formandshverv.

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

Det er stadig den samme gruppe af
medlemmerne, der på de senest afholdte
generalforsamlinger har givet disse ik
ke sagligt begrundede udtryk for mis
fornøjelse med, at

jeg beklæder for

mandsposten, og for at få en afklaring
på denne situation opfordrer jeg herved
medlemmerne til at opstille formandsemner, således at generalforsamlingen
med stemmesedlen kan give udtryk for,

uden båd.
Elbagade 57, S.,

Men jeg er træt af at høre de giftige
bemærkninger,

Ifølge lovenes § 3 skal nye medlem
mers ansøgning om optagelse aftrykkes
i først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrelsen
senest 14 dage efter offentliggørelsen.

Elbagade 57, S.,
Holger Martekilde,

stærkt på sinde. Arbejdet med forenin

JUNIORER:

motorbåd.
Einar Andreasen,

ninger, og ikke mindst med de dermed
følgende forarbejder - har virkelig in

kutter, PUK.

Harald Henriksen,
Kaprifolievej 12, S.,

Arbejdet med ledelsen af vor forening
- og det har i de forløbne år været et

Milanovej 22, S.,

Tovelillevej 65, S.,
John Nordgren,

get mig på sinde.

arbejde, der i virkeligheden har krævet

Carlo Hintze,

Benny Lagoni,
piratjolle, STORMY.

di et flertal, når der har været for
mandsvalg, har ønsket, jeg skulle vare
tage hvervet, dels fordi vor snart halv

piratjolle, 148.

Finn Kaarup-Hansen,

Jeg har påtaget mig hvervet, dels for

Albrobakken 2 2, Herlev,

Frederiksgaardsalle 8 A, F.,
pirat jolle, MADS.

I en årrække har jeg bestridt posten
som formand for Sundby Sejlforening

uden båd.

hvem man ønsker fremtidig skal lede

Stof til bladet
skal indsendes til M. Andreasen se
nest den 1. oktober.

foreningen.
W. Tanggaard Rasmussen.
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AFRIGGER GILDE!!
Afriggergilde med en lille svingom afholdes
Lørdag: ti. 22. oktbr. 1960 kl. 18,30
i klubhuset

/

Der serveres en gang kogt torsk og ostesnitter
for en pris af kr. 5,75 pr. deltager!
|Indtegningsliste, der er bindende og slutter den 19.
H oktober, foreligger i klubhuset hos restauratøren.
Deltagerantallet er begrænset!
FESTUDVALGET

UtiltMå.

var også sat noget tilbage under løbet.
Han blev prajet ude i sejlrenden af en
lille skonnert, og da Hillers begyndte at
forklare, sagde skipperen til sin bedste
mand: Vend, for pokker, vi er kommet
helt over under Jylland. -

DET
GAMLE
- KLUB5
HUS!

Medlemmer, der ønsker at benytte det gamle klub
hus for reparationer af grej o. 1. i vintermåne
derne, bedes henvende sig til Børge Hansen eller

Vi vil slutte med at takke juniorerne,
dommerne og de private bådejere og el
lers alle, der var med til at gøre dagen
så festlig, så den absolut må gentages
hvert år.

Henning Nielsen for nærmere aftale.
NB. Husk, at det kun er beregnet for reparationer, ikke for
opbevaring af grej for vinteren.

BESTYRELSEN
Red.

SIDE 8
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Navigations- og tovværkskursus
Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt
at sige noget om tidspunkterne for navigationskursus og tovværkskursus begyndelse, vil hver en
kelt tilmeldt få skriftlig meddelelse.

Hans Sømand afgår!

Orla Pedersen.

Det er med sorg i sind, jeg nu må op
høre med at være lærer i tovværksar bejde for Sundby Sejlforening og over

Hvor langt er der?

lade hvervet til hr. rigger Ejner Peder
sen, som jeg ved vil blive en udmærket
lærer.

DISTANCER I SØMIL

Grunden er, at jeg har været syg af

Kallehave

målt fra vort havneindløb

Stubbekøbing

astma de sidste 2 år (min læge har for

Lystbådehavnen (Langelinie)

3,1

budt mig at overnatte i båden), men

Lystbådehavnen (Svanemøllen) ....

jeg vedbliver med at være medlem af

Hellerup havn

Sundby Sejlforening, som jeg holder me

47,4
.

59,5

Vordingborg

58,0

4,1

Mølle havn

38,4

4,7

Hoganås

33,4

Skovshoved

6,1

Viken

29,2

get af, og som for mig er den skønne

Bellevue bro

7,1

Hålsingborg

22,8

ste plet på Amager.

Tårbæk

7,7

Råå

20,2

Jeg takker de forskellige formænd,

9,0

Alabodarne

17,2

bestyrelser og sejladschefer for udmær

Strandmøllen
Vedbæk

11,5

Landskrona

14,6

ket samarbejde, og ligeledes takker jeg

Rungsted

13,8

Kyrkbacken

14,9

de mange elever, jeg har haft gennem

Nivå

16,5

Båckviken

14,8

de 17 år, jeg har været lærer.

Sletten

17,9

Barsebåck

10,5

Det har været mig en stor glæde at

Humlebæk

18,9

Lomma

14,1

se, hvad eleverne har fået ud af det

Espergærde

20,0

Malmo

13,1

arbejde, jeg har lært dem, og mit største

Snekkersten

20,8

Limhamn (gennem Drogden)

11,7

ønske skal være, at I alle må dygtig

Helsingør, nord

23,2

Klagshamn

12,1

gøre jer i navigation, tovværkskunnen

Hornbæk

29,6

Skanør

16,5

og sejlads, både gamle og nye elever.

Gilleleje

34,6

Hundested

54,0

Rørvig

57,0

Med sejlerhilsen
rigger A. Hansen
(Hans Sømand)
SUNDBY SEJLFORENING benytter
lejligheden til at sige rigger Hansen tak

Saltholm (Barakkebro)

3,6

Saltholm (Lusebro)

3,3

Kastrup

2,1

Dragør

5;0

for de mange år, han har virket som læ

Drogden fyr

rer ved foreningens tovværkskursus, et

Køge

25,2

arbejde som vi ved, »Hans« er gået me

Stevns fyr

25,0

get op i.

Rødvig

29,0

»Rigger-Hans« har imidlertid ved sin

8,5

Lund

32,0

afgang den glæde at kunne overlevere

Fakse Ladeplads

36,8

til en fagmand. Ejnar Petersen, der alle

Præstø

43 ; 8

rede i fjor under Hansens sygdom le

Klintholm havn

47,0

dede tovværkskursus på en ganske ud

Hesnæs havn

60,5

mærket måde, er gået ind i arbejdet med

Bøgestrømstønde

36,4

ildhu og interesse.

Nyord

44 3

Stege

49,2

W. T. R.

Klip ovennævnte ud og klæb det ind
i »Havnelodsen« eller »Til Søs« så
har du det altid ved hånden.
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De helt rigtige
søstærke farver

Cigarforretningen
I. Jensen
Ø R E S U N DSVEJ 1 1 4
(hjørnet af Milanovej) AM 43 4V
Nærmeste forretning ved havnen!

fås lios MADSEN
malerudsalget på Søndre Plads

Alt til både!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

ALFRED NERLE
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer

Gå eftei* pilmærket

det kan De tage for gode varer

C300,
(®R?É

U-RANK S LAUOS E

FARVE
RULLEGARDINER

ISENKRAM
VARKTØJ 8ES1A6

PERSIENNER

GlflS PORCELÆN

VOKSt>UG

»PORTS-»FURE RIART

MAT ERIAL

KØKKENUDSTYR

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

ASTA 2929

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Oresundsvej 51

Asta 21I3M

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

foto så gå til

ALT I URE OG OPTIK

AMager 71 18 y
modtager annoncer til bladet!
Amagerbrogade 107

- SUndby 4566
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 16.—9.—1960.
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D E N R I G T I G E

Se^poxts-pcddcednwQ,
— — — — i
HOLMENS BUKSER

købes hos BACHER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPi ER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

JmcJc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer

11,50

Yacht Club huer* A - A
fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

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

Køjesække
fra

43,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P. B A C H E R

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

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

TORVEGADE 3 2 . AM 4502 • 8635

V /p*

f

51

GIK DER EN RUDE?
betyder intet — — den ordner

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til den BILLIGSTE pris!

Næste nummer af bladet
udkommer i oktober. Stof til bla

Cent. 14575 — Marskensgade 8

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. oktober.

ASSURANCE - ØBRO 7515

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

B. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

'/. GRØN & WITZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

t

f

.

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvei 4 - V
TR Luna 37 88

IVR. lO

OKTOBER 19(iO

19. ÅRGANG

Vi mødes alle ved den
ordinære
halvårlige
general
forsamling
onsdag d. 26. oktober 1960

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

kl. 19,30 præcis

i klubhuset

Følgende er på valg:
Formanden, Willy Tanggaard
Rasmussen
Kapsejladschefen, Einar Olsen*)
Juniorlederen, Børge Hansen
2 repræsentanter, Magnus Madsen*)
og Henning Nielsen
*) Kapsejladschefen Einar Olsen og Magnus
Madsen ønsker ikke genvalg.
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SUNDBY SEJL-FORENING

j

Amager Strandvej, S — SU 35016

\

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK
^
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: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
Kapsejladschef: Einar Olsen, Hagbarthsvej 8, S
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup...
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen
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SU 9485
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AM 83 84 u
AM 71 18 y
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træffes
oktober—november
hver fredag aften
i klubhuset
kl. 19-20,30
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
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SU 3580
AS 3083
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DET ER ETHVERT MEDLEMS PLIGT AT
MODE OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN !

Da flere af foreningens med
lemmer har ytret ønske om
et foreningsmærke med vor
stander til at påsy enten på

Sommersæsonen er nu slut og forbe

sweaters eller jakker, har vi

redelserne til næste sæson er allerede i

ladet fremstille et mærke, der

fuld gang.

kan købes for 3 kr. pr. stk.

Som mange sikkert har set er Børge i
gang med at bygge optimist joller, der

Mærket kan købes hos kas

sikkert vil blive efterfulgt af et par

sereren i kontortiden eller

May-fair

hos festudvalget.

samtidig taget en del af de yngre dren

Mærket er fremstillet i 2 ud

og det er meningen at disse skal sejle

mer og et for juniorer.
henstiller

Junioraf delingen

har

ge og piger, der stod på ventelisten, ind,

gaver et for seniormedlem

Festudvalget

joller.

optimistjollerne i starten, indtil de som
lidt ældre kan komme til at sejle junior
bådene.

til

medlemmerne om snarest at
købe det nye klubmærke.
FESTUDVALGET

Juniorbådene er kommet på land, og
vi håber at se en del møde op om søn
dagene, så der kan blive arbejdet på bå
dene her i efteråret.
Lysbilleder
Fredag d. 4. november kl. 20,15 viser
Torben i Skipperstuen lysbilleder fra
sommerferien 1960 og alle, der har lyst
til at se disse, er velkomne.
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Vor nye
navigationslærer

KLUBHUSET
er lukket fra kl. 18 mandag og onsdag
i tiden 1. oktober—1. april
Torsdag den 27. oktober kl. 20,00

har
Sommerens sejladser er afsluttede, og
vi har fået certifikatprøverne overstået.

den

for at vise os nogle af deres glimrende film:

6 elever stillede op og alle bestod, disse
er:

canadiske ambassade velvilligst

stillet sig til rådighed for os og kommer

STOWAWAY
HISTORIEN OM ST. LAWRENCE

Hr. Arne Møller, Tønnesvej 39 S.
Hr. Jens A. Christensen, Bentzonsvej

VENEDIG
DYRELIV I POLAREGNE

14, F.

ET DERBYLØB

Niels Kilbinger, Kastrupvej 67, S.
Niels Peter Fenger, Kirsten Kimersvej
10 S.
Kaptajnløjtnant J. E. Undén
Vi har hermed fornøjelsen at præsen
tere vor nye navigationslærer, hr. kap
tajnløjtnant J. E. Undén, som vi ønsker
velkommen og held og lykke med arbej

*
Torsdag den 10. november kl. 20,00
vises filmene:

Viggo Hansen, Middelgrundsvej 21, S.

KAMP PA LIV OG DØD

Mogens Birkholm, Strandhavevej 46 Hv.
Vi ønsker til lykke med resultatet.
Vinterarbejdet på skolen er påbegyndt

FOB FULD FART
PA 16 FAVNES DYBDE
EN DYGTIG TYREFÆGTER

den 3. oktober. Tovværkskursus.
Si-

den 5. oktober. Navigationskursus,

det.

Samtidig benytter vi lejligheden til at
sige vor forrige navigationslærer, hr.
havneassistent Wulf tak for den tid, vi

begge kursus holdes på Sundparkens

Torsdag den 24 november 1960 kl. 20,00

skole værelse nr. 15, 2. sal.

vises helaftensfilmen

Tovværkskursus ledes atter i år af hr.
Ejner Petersen som med dygtighed le
dede kursus i fjor.

har arbejdet sammen.

Orla H Pedersen.

INGMARSSØNNERNE
STENFISKERI
I DANSKE FARVANDE
Ingmarssønnerne er et sært og ægte
kærlighedsdrama med Victor Sjøstrøm
og Harriet Bosse i hovedrollerne som det
unge par fra Vårmland.

TIPS!!

En af de første film som skabte sven
skernes verdensry inden for den nye

Et ældre medlem har henstillet til os

5) Modtag aldrig valg til nogen be

at optrykke de 9 gode råd, som en tid

troet post; det er lettere at kriti

ligere redaktør lancerede og høstede me

sere end selv at udrette noget.

gen anerkendelse for. I håb om, at de

6) Opfordrer formanden dig til at sige

stadig aktuelle råd må virke ansporen

din mening, så svar, at du intet har

de, til gavn for en god foreningsånd,
bringer vi her

9 GODE RAD
1) Deltag aldrig i foreningens sam

kunstart.
Uegnet for børn.

Festudvalget.

at bemærke.
7) Udtal dig efter mødet vidt og bredt
om, hvordan sagen efter din me
ning skulle have været ordnet.

menkomster.
2) Hvis du alligevel går derhen, så søg
at komme for sent.
3) Lad være at gå derhen, hvis vejret
er dårligt.

8) Betal aldrig dit kontingent, før du
bliver krævet.
9) Bliver du krævet, så bliv fornærmet
og tru med at melde dig ud.

4) Sker ulykken, at du alligevel kom

Dette stod i S.S.F. juli 1949. Det er

mer, så søg at finde så mange fejl

måske lidt hårdt sat op, men der er

som mulig hos bestyrelsen og de

stadig lidt om det.

øvrige tilstedeværende.

Bladudvalget.

Mød op
på generalforsamlingen !

SIDE 4
Juniores

Nye medlemmer

Birgit Fryd Petersen

Sundåy. Sejllfa)MiiWQ.

Øresundsvej 74. S.
Niels Jønsson
Backersvej 4. S.
Per Siert
Nyrnberggade 18. S.

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende

NR. 10
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nye

medlemmer

Sundby Sejl-Forening:

AKTIVE:
Fru Carla Jensen
Hospitalsvej 3. F.
Mtb. »Carla«.
John Biilow Petersen

velkommen

i

Ole Samsing

Viggo Hind
Taarnvej 92, Vandl.
Kt. »Pjuske«.
Villy Lubbers

Dansk
Sejlunion
har vi modtaget følgende:

Brigade 11. S.
Foranlediget af den senere tids mange

Hans Jønsson
Backersvej 4. S.
Gordon Wildschiødt
Nyrnberggade 16. S.

udtalelser til pressen vedr. interne for
hold inden for sejlsporten har Dansk
Idræts-Forbund pålagt sekretariatet at
henlede klubberne og deres medlemmers

Torben Bulow
Lyongade 15. S.

opmærksomhed

på

følgende

udtalelse

fra D.I.F.s ordens- og amatørudvalg,

Signelilvej 14. S.
Spg. »Thine«.

Fra

som senest har været offentliggjort i
Ifølge lovenes § 3 skal nye medlem
mers ansøgning om optagelse aftrykkes
i først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrelsen
senest 14 dage efter offentliggørelsen.

Idrætsliv for oktober 1957 og har følgen
de ordlyd:
»Personer og organer under Dansk
Idræts-Forbund må stedse erindre, at de
vel bør give pressen alle oplysninger af

Østrigsgade 15 4 . S.

sportslig natur, som offentligheden med

Mtb. »Kim«.

føje kan have interesse af, såsom kampe

Arne Hoiler
Byglandsgade 9. S.
Kt. »Miki«.
Mogens Rahr
Kurlandsgade 3. S.
Mtb. »Tjaika«.
Vagn Bach Sørensen,
Lyongade 32. S.
Jl. »Pløk«.
Charles Bach
Westend 27. V.
u. båd.
Bent Sleimann Petersen

Juniorbal
Vi afholder vinterens
første juniorbal lør
dag den 5. november
kl. 19, prisen er som
sædvanligt 3 kr. og vi
håber, at I møder tal
rigt op.

og stævner, men hertil hører ikke med
delelser om indre stridigheder mellem
personer og organer. Sådanne meddelel
ser er uden sportslig interesse for of
fentligheden og bør ikke gives pressen
hverken på eget initiativ eller på hen
vendelse fra pressen. Dette kan kun
skade amatør-idrætten og vanskeliggøre
stridighedernes bilæggelse.

Udvalget forbeholder sig derfor i til
fælde, hvor disse pligter overtrædes at
skride til kraftige forholdsregler.
Lederne inden for Dansk Idræts-Forbunds organer må naturligvis over for

Caprivej 6, S.

de kompetente myndigheder stå til an

Jl. »Minnie«.

svar for deres handlemåde, men de bør

Bent Larsen
Randersgade 42. 0.
Kjl. »Fie«.
Gunnar Biilow
Lyongade 15 4 . S.
u. båd.
Keld Poulsen
Skovkilden 7, Bagsv.
u. båd.
Gorm Jensen
Milanovej 9, S.

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEM BOALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

Westend 27. V.
u. båd.

det lange løb blive umuligt at få egnede
kræfter til at deltage i ledelsen.« .. .
Klubberne anmodes indtrængende om
at gøre deres skrive- og talelystne med
lemmer bekendt med ovenstående og de
konsekvenser en fortsættelse af den sid
ste tids udtalelser til pressen vil kunne
få for de pågældende, rent bortset fra
den skadelige virkning deres udtalelser
allerede har haft på sejlsportens re

Mtb. »Krabat«.
Hans Jørgen Jensen

være fritagne for angreb, der savner
sagligt grundlag. I modsat fald vil det i

nommé.

Stof til bladet
skal indsendes til M. Andreasen se
nest den 1. november.
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STORT ANDESPIL
afholdes

LØRDAG D. 12. NOV. 1 960 KL. 19 I KLUBHUSET
DER

BORTSPILLES:

10 STORE FEDE ÆNDER
10 LÆKRE KYLLINGER + EVT. TRØSTPRÆMIER
E N D V I D E R E B OR T S P IL L E S V E D E K S T R A S P I L :

1 STOR FED GÅS + 2 FL. RØDVIN
1 STOR FED AND
2 KYLLINGER + EVT. TRØSTPRÆMIER
Der bliver lejlighed til at få en dans efter andespillet.
medlemskort.

-

Adgang mod forevisning af
FESTUDVALGE T

Som

Følgende lovændringsforslag bedes be

motivering hertil

kan anføres

handlet på generalforsamlingen den 26. ok

den, at hr. Guldbech vil gå 100 % ind for

tober d.a.

opgaven, samt at hr. Guldbech det sidste
år har vist initiativ ved at udføre et

Første afsnit i lovenes § 8 foreslås æn

godt stykke arbejde omkring det gamle

dret således:

klubhus.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret

Med sejlerhilsen

revisor, der hvert år vælges af generalfor

sign. Jørgen Danris.

samlingen i oktober til at gå det kommen
de års regnskab igennem. Regnskabet med
status skal senest foreligge i revideret stand

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for

^Flol

højes med 10 kr. årligt for alle medlemmer

ved udgangen af februar måned og optages

fra den 1. januar 1961.

i medlemsbladet, der udkommer i marts.
På generalforsamlingen, der afholdes i marts
måned, skal regnskabet forelægges til god
kendelse, der gives ved almindelig stemme

Forslag
til generalforsamlingen

Det er med beklagelse, at bestyrelsen
konstaterer, at trods opfordringer til flere

flertal.
Hvis dette forslag vedtages, må § 10 æn
dres således:

Bestyrelsen

foreslår

IVAN

LIND

QUIST som repræsentant til bestyrel
sen.

Stk. 7. Herudover vælger generalforsam
lingen 2 suppleanter til bestyrelsen samt en

Den pågældende er villig til at modta
ge valg.

suppleant for kassereren.
Stk. 8 udgår.
Stk. 11 ændres således: Formand, kasse

Da jeg i sidste nr. af Sundby Sejl-

rer, redaktør samt bestyrelsesmedlemmer er

Forenings medlemsblad ser, at havneud

kontingentfrie. Kassererens vederlag fast

valgsmedlem Hr. Magnus Madsen des

sættes af generalforsamlingen i marts.

værre ikke ønsker genvalg, tillader jeg

Med venlig hilsen
GØSTA ØBERG
Medlem nr. 30

mig hermed at foreslå Hr. Guldbech
Hansen, Lergravsvej 5, medl. nr. 283,
som nyt havneudvalgsmedlem.

ikke er lykkedes at finde en kapsejladschef.

SIDE 6
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Sæsonens sidste kapsejlads
Søndag d. 2. oktober afholdtes sæso
nens sidste kapsejlads med deltagelse af
15 fartøjer.

foran, men Vivi vandt med 48 sekunder
i behold.
De små fartøjer i II start havde en

Det urolige vejr hele ugen forud hav
de ikke givet meget håb om en god dag
på sundet, men det viste sig, at bekym
ringerne blev til glæde vendt, idet vi fik
det bedst tænkelige vejr at sejle kapsej
lads i. Vinden var frisk sydøstlig, styrke
5-8.

temmelig hård sejlads i den friske vind
og den ret høje sø. Alle i bådene var
dog fra starten iført redningsveste efter
ordre fra dommerbåden, som for en sik
kerheds skyld ledsagede fartøjerne på
krydsbenet, men feltet blev efterhånden
ret spredt såvel indenfor juniorbådene

Første start skulle have fundet sted

tøjerne ikke kunne nå rettidig ud til
start, en lidt kedelig tildragelse ved sæ
sonens sidste sejlads.
For en gangs skyld blev det kryds
start, og det er noget, som vore sejlere
tilsyneladende ikke

var så

fortrolige

med. Dagens bedste start præsteredes af
»Ito«.
Bådene i I start sejlede bane I 2 gan
ge rundt d.v.s. 10 sømil og fartøjerne i

præmieuddelingen.
Der henvises iøvrigt til nedenstående
resultat.
Pointpræmien

for

aftensejladserne

blev vundet af Boomerang, der opnåede

23V2 point, medens Rap havde 23%
point.Nr. 3 og nr. 4 blev henholdsvis
Ito med 22V 2 point og Fri II med 22 x /4
point.

som indenfor piratjollerne.

Kapsejladsudvalget skal hermed, da

kl. 10, men dommerne måtte udsætte
sejladsen i 10 minutter, idet flere af far

Det forkastelige heri blev meget al
vorligt påtalt af kapsejladschefen ved

Piratjollen Rap var så meget i for

sæsonen nu er slut, udtale en tak til de

hånd efter første baneomgang, at den

fartøjsejere, som har stillet deres far

kunne tillade sig at sejle en tur ind i

tøj til rådighed enten som ledsagerbåd

havnen og alligevel komme tidsnok ud

eller dommerbåd.

til også at vinde anden baneomgang. -

En særlig tak skal rettes til Harry

Til trods for at man fra dommerbåden

Nielsen, som har stillet sit fartøj til

havde ført videst muligt opsyn med de

disposition som dommerskib ved alle

små fartøjer, savnede man efterhånden

sejladser siden den 1 august 1960, og til

ved mållinien juniorbåden J 91 og pirat

Robert Frisch, som har skænket forenin

jollen Samba.

gen flere malerier til at udsætte som

Den lille bane var let at overse i

præmier.

II start sejlede bane IV to gange rundt.

kikkert, men det var ikke muligt fra

Endelig skal udtales en tak til sejler

Boomerang og Nadja kæmpede hårdt

dommerbåden at få øje på eventuelle

ne, som har gjort det let for dommerne

om kutterpokalen, men Nadja vandt på

havarister.

ved i sæsonens løb kun at indgive 1 pro

respitten og sikrede sig også startens

at sejle ind i havnen for eventuelt der

ærespræmie, et flot maleri skænket af

at finde de savnede fartøjer, og det vi

Robert Frisch. Vivi og Snipa fra Ka

ste sig, at de var gået i havn uden at

strup havde et interessant race, i hvilket

advisere dommerne om, at de var ud

snart den ene og snart den anden var

gået.

Løb

Fartøj

Størrelse

Ankomst
T. M. S.

Firken

blev

anmodet

Start kl.
T. M.

om

Sejltid
T. M. S.

test, som endda blev trukket tilbage.

Kapsejladsudvalget.

Respit
M. S.

Præmietid
T. M. S.

Præmie

1. s tart
Boomerang
Nadja

5,6
5,2

11.55.08
11.56.16

10.10

«

1.45.08
1.46.16

18.52
14.59

2.04.00
2.01.15

2.

Vivi
Snipa

5,2
5,1

12.02.24
12.04.11

«
«

1.52.24
1.54.11

14.59
14.00

2.07.23
2.08.11

1

3.

Zambesi
Ito
Firken

4,7
4,3
4,1

12.06.35
12.29.06
12.17.06

«
«
«

1.56.35
2.19.06
2.07.06

9.32
4.17
1.33

2.06.07
2.23.23
2.08.39

1

4.

Smut J 64
Peder J 91
Ludvig J 92
Calle J 117
Klavs J 142

1.

Æ +P

2. start

5.

Rap 23
Samba 167
Tut II 449

—
—
—
—
—

—
—
—

11.35.14
Udgået
11.29.50
11.44.19
11.30.09

10,15

11.29.33
Udgået
11.44.19

«
«
«

«
«
«
«

1.20.14

—

—

—

1.14.50
1.29.19
1.15.09

—
—
—

1.14.33

—

—

—

1.29.19

—

1.20.14
Udgået
1.14.50
1.29.19
1.15.09
1.14.33
Udgået
1.29.19

1
2
1
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke farver

Ø R E S U N D S V E J 114
(hjørnet af Milanovej)

Nærmeste

fås hos MADSEN
malerndsalget på Søndre Plads

Alt til både!

A M 4 34 V

forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A OL

Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

ALFRED NEBLE
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer

Gå efter pilmærket

det kan De tage for gode varer

Køb og salg
af lystfartøjer

FARVE ISENKRAM
RULLEGARDINER

VÆRKTØJ BESIAO

PERSIENNER

GLAS PORCELÆN

V0K5DU&
MAT

ER IA L
ASTA

SPORTS-* FISKERIART

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

KØKKENUDSTYR

J Ø R G E N

2929

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes • Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Oresundsvej 51

Asta 2929

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

foto så gå til

vens

HtlSK!
wfrv

den 26. oktober

Amagerbrogade 107 - SUndby 4566

generalforsamling
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 19.—10.—1960.
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S&^poÅts-påMcedm

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt I

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE

LINGERI OG KONFEKTION

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER

KONFEKTION

NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

JmclIC

Gummisko

KØJETÆPPER

hvide - blå
khaki

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER

Svære kvalitets
Holmens bukser

21,10

syes efter mål
også til damer

11,50

fra
14,50
USA huer og strik-huer

Yacht Club huer-,

11,50

fra

Å

rA

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

FRAKKER
SYDVESTE

43,50

Bukser
28,SO
Jakke m. hætte 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P. BACHER

TORVEGADE 22 . AM 45©3 - 8G35

SEJLSPORTSHUER

GIR DER EN RUDE?
betyder intet

EMBLEMER OG OVERTRÆK

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

den ordner

SU 866

til den

BILLIGSTE pris!

Bådmotorer

Næste nummer af bladet

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

udkommer i november. Stof til bla

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

Cent. 14575 — Marskensgade 8

senest 1. novbr.
ASSURANCE • ØBRO 7515

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

B. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

det skal være redaktøren i hænde

i

'4*4 rfrfWt.Sn

V. GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88

KB. 1 1

i

NOVEMBER 1 9 6 0

19. ÅRGANG
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
l

træffes

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K

PA 9770

Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S

AM 8719

november—december
liver fredag1 aften
i klubhuset
kl. 19-20,30

Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516

SU 5673

Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S

AM 8719

Tilsynsførende med klubhuset: Axel Christiansen, Bremens-

gade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S

SU 1417 v

dog ikke fredag den 23. decbr.

Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Snorrebakken 9, Kastrup...

Husk postgiroen 56516

Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S

AM 83 84 u

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

AM 7118 y

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Pladsmand Madsen

3.

Bestyrelsesværelse

SU 3580

Restauratøren privat

AS 3083

.

_C

Alriggergildet

°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo°

Lørdag den 22. oktober 1960 afholdt

Kasserer SPARRE tager imod hver fredag!

Sundby

Sejlforening

afriggergilde

i

klubhuset. Der blev serveret en gang
kogt torsk og ostesnitter (en særdeles
fin gang torsk).
Desværre var der ikke så mange del
tagere til spisningen, som man kunne

Da flere af foreningens med
lemmer har ytret ønske om
et foreningsmærke med vor
stander til at påsy enten på
sweaters eller jakker, har vi
ladet fremstille et mærke, der
kan købes for 3 kr. pr. stk.
Mærket kan købes hos kas

have ønsket sig.
Formanden bød velkommen og ret
tede en tak til alle de medlemmer, som
på den ene eller anden måde havde
hjulpet foreningen i den forløbne sæ
son.
Efter spisningen gik vi ind i Pejse
stuen,

hvor

kaffebordet

var

dækket.

Paul Flatau havde nu indfundet sig.
Han gik straks i gang med at spille de
melodier, som vækker minder hos os.
Efterhånden var der dog en del, der

sereren i kontortiden eller

kunne finde herned, så der dog allige

hos festudvalget.

vel blev fuldt hus.

Mærket er fremstillet i 2 ud

lig fest i de rette hyggelige omgivelser.

gaver et for seniormedlem

P. S. Vi kunne dog ønske, at flere ville

>i 11 'i

- Summa summarum! En god og dej

møde op, når vi laver fester.

mer og et for juniorer.
Festudvalget

henstiller

ACHRI.

til

medlemmerne om snarest at
købe det nye klubmærke.
FESTUDVALGET
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ET

Nye medlemmer
SunÆy. SijÉpOÅenLng.

ØNSKE
Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende

nye

medlemmer

velkommen

i

Min ven, redaktør Andresen, var for

Sundby Sejl-Forening:

nylig ude på en af sine sædvanlige in-

Aktive:

spektionsture på pladsen for om muligt

Eduarth Olsen,

at fremtrylle lidt stof til bladet, for det

Wolthersgade 10, S.

kniber det med hver gang, anførte red

Kragejolle.

aktøren.

Erhard Halgreen,

KLUBHUSET
I anledning: af istandgørelse,
er klubhuset lukket i tiden fra
den 15. januar til den 1. fe
bruar 1961.
liliibhusudva Iget.

Giv ham dog det stof til trykning i

Halgreensgade 12, S.

vort blad, som den første time eller 8

Torsdag den 24 november 1960 kl. 20,00

Uden båd.

går med på vore generalforsamlinger

vises helaftensfilmen

Uffe Below,

med hensyn til oplæsning af protokol og

INGMARSSØNNERNE

Signelilvej 7, S.

beretning, og som kun virker negativ,

STENFISKERI

Kutter »Charlotte«.

fordi kun få alligevel hører denne uty

Erik Greisager,

delige oplæsning, som selvfølgelig også

I DANSKE FARVANDE
Ingmarssønnerne er et sært og ægte

Kastrupvej 4, S.

selvsagt trætter

vores sekretær, for

kærlighedsdrama med Victor Sjøstrøm

Krage jolle »Tut«.

uden trætter den forsamlingen, og det

og Harriet Bosse i hovedrollerne som det

er vel ikke meningen, vi skal være træt

unge par fra Vårmland.

Leo Jensen,
Artillerivej 63, S.
Jolle.

te, inden vi får begyndt.
Det giver sig jo som oftest udslag i en

Juniorer:

begrænset taletid, og med krav om af

Lis Jensen, Kastrupvej 98.

slutning, når der er vigtigere ting at

Jørgen Folnæs, Trægaarden 20.

drøfte, fordi vi forpasser tiden grundet

Kaj Erik Larsen, Løvetandsvej 7.

denne unødige oplæsning.

Ifølge lovenes § 3 skal nye medlem
mers ansøgning om optagelse aftrykkes
i først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrelsen
senest 14 dage efter offentliggørelsen.

for bladet, end hvis jeg f. eks. fyldte det

En af de første film som skabte sven
skernes verdensry inden for den nye
kunstart.
Uegnet for børn.

Det ville dog være mere aktuelt stof

med hvorledes min ferie var forløbet i

Torsdag d. 1. december

Helsingør eller Kerteminde.

kl. 20

Jeg tror, man fik langt større udbyt
te af referaterne i vore blade (dem er

viser vi ekstraordinært en amatørfilm

der jo 6 af mellem hver generalforsam
ling).

Stof til bladet
skal indsendes til M. Andreasen se
nest den 1. december.

Dirigenten kunne jo så blot spørge,
om nogen var i tvivl eller havde noget
at indvende mod protokol eller beret
ning man ville herved spare så megen
tid, så man sparede medlemmerne for
at sidde og blive mødetrætte, og vore

Alt

generalforsamlinger kunne få et mere
interessant forløb, når de vigtigere ting

dådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

kunne blive drøftet, inden medlemmerne
var gået eller faldet i søvn.
Med sejlerhilsen.

Medl. nr. 290 S. Christensen.

1 år med
»STELLA
POLARIS«
Vor gode ven og klubkammerat Bernt
Hansen har været på rejse med »Stella
Polaris« i et år.
På turen har han optaget en film,
som han gerne vil vise og kommentere
for os. Det vil blive en meget interes
sant aften, som man ikke må snyde sig
selv for.

Festudvalget.
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Fra generalforsamlingen
påbe

For at afhjælpe mangelen af både har

eningen sin ordinære halvårlige gene

gyndt en planering af pladsen omkring

vi derfor påbegyndt bygning af 3 opti

ralforsamling. Der var

ca. 110

klubhuset, og formanden bad i den an

mistjoller. Det er så meningen at lade

stemmeberettigede medlemmer, da for

ledning medlemmerne om at undlade at

juniorerne starte i disse joller og så se

manden

nere gå over i juniorbådene.

Onsdag den 26. oktober afholdt for

mødt

så

med

medlemmernes bistand

bød forsamlingen velkommen

parkere deres cykler langs kantstenen,

og bad om forslag til en dirigent. Akil-

men at hensætte dem i cykelstativerne,

les Jensen blev foreslået og valgt.

og bebudede, at der ville komme flere

sejl andrager ca. 350 kroner. Den til

cykelstativer.

synsførende ved klubhuset, Axel Chri

Dirigenten fastslog, at generalforsam

Materialer

til en optimistjolle

med

oplæste

Der er opsat 2 ventilatorer i klubhu

stiansen, har givet tilsagn om at beko

dagsordenen, foreslog og fik nedsat et

sets store sal, og der er kommet soltag

ste en jolle, og man vil nu prøve at in

stemmetællingsudvalg.

på sydterrassen.

teressere andre for sagen.

lingen

var

lovlig

indvarslet,

Foruden disse

joller sysler vi med

Efter at sekretæren havde oplæst for

Der påtænkes at lade bygge en ny

eningens protokol, fik formanden ordet

pram til udlægning og optagning af for-

spørgsmålet om bygning af nogle »May

til beretningen.

tøjningssten.

fair« joller, men det er der endnu ikke
taget stilling til.

Formanden omtalte de 3 medlemmer,

Formanden redegjorde for sine for

som i årets løb var afgået ved døden,

handlinger med kommunen i anledning

Joller kan vi ikke komme bort fra

nemlig:

af sejlrendens stadige tilsanding og om

men i juniorarbejdet er og bliver det

talte sin brevveksling med belysnings

dog kun et surrogat, og hvis interessen

væsenet, der nu har indvilget i at flytte

og tilgangen vedvarer, vil det blive nød

lysmasten ved

vendigt at tage spørgsmålet om endnu

J. C. Petersen, tidligere mangeårig
sekretær i SSF,
Jens Andersen, som i mange år var
ferieafløser for pladsmanden, og

indkørslen til et

rent

færdselsmæssigt bedre sted.

en juniorbåd op til overvejelse.

Børge Andersen, som trods sine kun

Et aktivt medlem har klaget til be

5 juniorer: Erik Lindemand, Ole Pe

46 år havde været medlem i ca.

styrelsen over, at en af ham engageret

dersen, Henning Lorentzen, Peder Pe-

25 år,

bådebygger er blevet generet væk fra

Pedersen og Leif Olsen har i år bestået

SSF's bådeplads med den begrundelse,

førerprøven og vil få deres certifikat

Sejlsæsonen var ikke blevet, som man

at han ingen koncession havde hos SSF.

udleveret.

havde håbet, og sommerens dårlige vejr

Noget sådant må man selvfølgelig tage

havde nok skuffet mange sejlere. Ved

kraftig afstand fra. Skulle andre med

den

generalforsamling

lemmer komme ud for noget lignende,

N. V. Blomquist, Kaj Lindquist, Ivan

var de reviderede love blevet vedtaget,

vil bestyrelsen meget gerne have under

Lindquist, K. Knudsen, G. stergaard,

dog således at den gamle eksklusions-

retning herom.

Ivan Thomsen, Magnus Madsen, Alfred

og udtalte: »Æret være deres minde«.

ekstraordinære

I år har følgende 9 været medlemmer
af foreningen i 25 år:

Formanden redegjorde for den ind

May Jørgensen og Poul Christensen og

Det gamle klubhus var undergået en

gåede protest mod kragejollen »Frisko«

vil modtage foreningens jubilæumsem-

del ændringer. Den gamle køkkenbyg

og dens ejer. Sagen er overgivet til

blem.

ning, der oprindelig var foreningens før

sagfører.

paragraf stadig var gældende.

Formanden

gav

derpå

en

oversigt

Kapsejladserne har haft god tilslut

over foreningens arrangementer for vin

ken som opholdsrum for tankpasseren.

ning, og sejlerskolen har i år været fuldt

tersæsonen og anbefalede medlemmerne

Selve det gamle hus er nødtørftigt re

besat.

at komme til torsdagsaftenerne.

ste klubhus, var flyttet hen til benzintan

pareret og funderet. Bag huset er der

Arne Møller, Niels Kilbinger og Jens

I lighed med sidste år holder klubhu

ryddet op og opført et jolleskur. Dette

A. Christensen har bestået foreningens

set lukket hver mandag og onsdag af

og andre arbejder er udført af en del

førerprøve og modtaget deres certifi

ten fra kl. 18.00. Endvidere lukkes klub

medlemmer med Kaj Guldbech i spidsen,

kat.

huset helt i perioden 15/1-31/1 1961.

og formanden takkede disse for deres
indsats.
Desuden har pladsmanden udført en

Vinterens kurser er påbegyndt med

Til slut rettede formanden en tak til

26 elever i navigation og 22 elever i

alle, der på den ene eller anden måde

tovværkskursus.

har gjort en indsats for SSF. De har

spunsvæg langs rendens sydside. Det er

Juniorafdelingen har i år været for

kommunens agt at beklæde den reste

skånet for uheld med grejet. Allerede

rende del af rendens sider med fliser.

tidligt på foråret måtte vi stoppe for til

Under den påfølgende debat ønskede

Mastekranen er blevet flyttet og kra

gang af juniorer, idet vi med 50-60 ju

flere medlemmer, at der findes udveje

nens spil er blevet forbedret. Der er og

niorer ikke havde fartøjer nok til flere.

for at lade klubhusets toiletter være til

derved været med til at gøre arbejdet
lettere for bestyrelsen.
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gængelige, når selve klubhuset er luk

Suppleant til kassereren kunne ikke

ket. Uddybningen af sejlrenden og til

vælges, idet det medlem, som var udset

synet med broerne og indsejlingsfyrene

til posten, havde trukket sit tilsagn til

blev debatteret indgående. Kapsejladser

bage så sent, at det havde været besty

nes afslutning burde være mere festlig

relsen umuligt at finde en anden.

betonet, mente nogle. Formanden love

Formanden rettede derpå en tak til

de at tage spørgsmålene op til over

både Einar Olsen og Magnus Madsen

vejelse, og protokol og beretning god

for godt samarbejde gennem årene og

kendtes enstemmigt ved mundtlig af

bød Ivan velkommen til arbejdet. For

stemning.

manden takkede også Guldbech for hans

Dirigenten oplæste derpå det af Gøsta

store interesse for foreningen og håbe

Øberg indsendte lovændringsforslag ved

de, at

rørende valg af statsautoriseret revisor.

skulle være, atter var villig til at træde

Øberg motiverede sit forslag og men
te, at vi i så stor en forening havde
brug for faglige revision til at gennem

Guldbech, om tilfældet senere

til.

berg en tak til bestyrelse og kasserer

SSF. Guldbech ønskede Ivan til lykke
G. Østergaard, Henri Madsen, Wesberg, Guldbech med flere talere fandt,
at en kritisk

revision blev bedre og

nemmere udført af vore egne revisorer,
som kender forholdene på pladsen og i
havnen, og til hvem man ikke har haft
grund til at nære mistillid. Valg af auto
riseret revisor vil medføre forøgede om
kostninger for SSF, og Øberg har glemt
at sige, hvorfra man skal tage disse
penge. Andre talere havde ordet, og ef
ter at formanden havde oplyst, at be
styrelsens forslag til kontingentforhøjel
se var beregnet til at dække omkost
ningerne til en eventuel autoriseret re
vision m. m., fik Øberg ordet til forret
ningsordenen og trak sit forslag til

Ja nu tænker jeg ikke så meget på den
udenfor som på den inden for S.S.F.
Er der ikke noget skævt i, at med et
medlemstal på mellem 6 og 7 hundrede,
er der højst 25 bestyrelsen inclusive,
som tænker på foreningen og dermed de
res eget ve og vel. For dem, der følger
lidt med i sejlsportspressen, er det for

Under »Eventuelt« motiverede Wes-

og andre, der har gjort et arbejde for

gå regnskabet.

Mangel på
arbejdskraft

med posten og ville gerne give gode råd.
Bønneland ønskede masteskuret ryddet,
at alle de gamle vrag blev flyttet over i
det fjerneste hjørne af pladsen, samt at
toiletterne måtte være tilgængelige også
om morgenen før arbejdstid.
Sigfred Kristensen foreslog bøder på
50 kroner for at efterlade fartøjerne
som vrag i havn og på plads, og Durand
kunne tænke sig en tidsfrist indført for
de fartøjer, der spærrede for klargjorte
fartøjers adgang til søsætning.
Efter at formanden havde haft ordet
for afsluttende bemærkninger, takkede
dirigenten for god ro og orden og mo
tiverede et leve for SSF.

bavsende at se, hvor meget mindre klub
ber med f. eks. et halvt hundrede med
lemmer, kan udrette til gavn og glæde
for dem selv og deres klub. Medens store
klubber skal have fremmed hjælp selv
til de mindste bagateller. Men hvor lig
ger fejlen, jo for det første er en min
dre klubs medlemmer mere inde på li
vet af hinanden, alle kender alle, og det
te styrker naturligvis samfølelsen. For
det andet er det lettere at komme kvæ
rulanterne til livs. I kender typen, der
med hænderne i lommen kritiserer alt
og alle, men skal de selv gøre et stykke
arbejde for deres klub, er de ikke til at
råbe op, disse får i de små klubber be
sked om enten at tage del i arbejdet eller
forsvinde, de vælger heldigvis i de fleste
tilfælde det første. Men for at vende til
bage til vor egen forening. Nu har jeg i

Sekretær.

bage.

sommer, som følge af admiralens syg
dom ikke fået sejlet så meget, og har

Bestyrelsens forslag til kontingentfor

derfor haft tid til at undersøge sagen

højelse blev derpå også trukket tilbage.

nærmere. Jeg er kommet til det resultat,
Under punkt 5 »Valg« genvalgtes for

at der er mange som gerne vil give et

manden, Willy Tanggaard Rasmussen,
enstemmigt. Da Einar

nap med, men er bange for, hvis de ræk

Olsen grundet

ker en hvis mand en lille finger, tager

sygdom ikke ønskede at fortsætte som

han hele hånden, med andre ord, al de

kapsejladschef, havde bestyrelsen for

res fritid skal gå med arbejde for for

søgt at formå en af vore aktive sejlere

eningen, og dette er selvfølgelig ikke me

til at påtage sig hvervet, dog uden re

ningen.

sultat, og man stod nu i den kedelige

Jeg kunne derfor tænke mig, at vi

situation ikke at kunne vælge nogen

henvendte os til bestyrelsen og tilbød at

kapsejladschef.

stille vor arbejdskraft til disposition i

Junior leder Børge Hansen og repræ
sentant Henning Nielsen genvalgtes en
stemmigt. Til erstatning for

Magnus

Madsen, der ikke ønskede genvalg, var
foreslået Ivan Lindquist og Guldbech
Hansen, og ved skriftlig afstemning ny
valgtes Ivan Lindquist.

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

vinterens løb i f. eks. 5-10-15 eller flere
timer alt som hver enkelt mener, han
kan afse Tid. Tænk hvis hver af os til
bød at arbejde gennemsnitlig 10 timer,
men dette er naturligvis for optimistisk.
Jeg kan i denne forbindelse ikke lade
være med at fremhæve K. Guldbæk,
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har I set, hvor pænt han har ryddet op
bag vort gamle klubhus, det var nær

HVAD VEJ

mest et vildnis, bygget et nydeligt halv
tag til jollerne etc. Henning Nielsens ar
bejde med anlægget omkring klubhuset,
nu er begge i gang med at planere for

BLÆSER VINDEN...

an klubhuset og beplante omkring an

( Fortsat)

keret, så det rigtig kommer til sin ret.
Orla Petersen med beplantning i fort
sættelse af det, fartøjsejerne på vestre
mole har lavet, og vil så i gang med
hækken, der skal adskille klubhus og
plads. Dette fortjener de vores allesam
mens tak for. Men hvad nu, hvis vi alle
hjalp dem på fornævnte måde, så kunne
vi gøre planeringen omkring klubhuset
færdig, og hvad mener I om, vi gav både
søndre og nordre mole en ansigtsløft
ning, det kunne godt tiltrænges. Der er
sikkert mange flere ting, bestyrelsen
gerne vil have udført, men vi lider jo,
i lighed med de fleste andre sportsklub
ber, af det man kalder pengemangel.
Men det kunne vi menige medlemmer
bøde meget på, hvis vi ville.

Carl Hillers.

Nogen tid efter opfandt man sprit

på et skib. Derved havde man fundet

kompasset, hvilket gav anledning til no

frem til skibsskruen, som dog senere

gen uro blandt sømandskonerne, som of

blev forbedret, da man ved et uheld

te viste en mærkelig mangel på forstå

stødte den itu, en fremgangsmåde, der

else af mænds dådrige liv. Det er natur

senere fandt anvendelse i visse motor-

ligt, at denne opfindelse gav stødet til

bådsklubber, som havde særlige afdelin

mægtige farter, selv om det også gjorde

ger, hvor medlemmerne dyrkede under-

navigationen mere indviklet eller måske

vandssejlads.

netop derfor. Således lykkedes det Co

Efterhånden viste det sig, at træ

lumbus at finde den længste omvej til

skibe havde tilbøjelighed til at rådne,

Indien, uden at han dog derfor nåede

noget man kan opleve den dag i dag..

dette fjerne land. Også Magellan drog

Det var naturligvis uheldigt, idet bunden

ud og fandt et stræde, der pudsigt nok

kunne falde ud, og søfolkene havde da

bar samme navn som han selv. En an

meget besvær med at bringe skibet i

den berømt søfarer bør nævnes, nemlig

havn, idet de var tvunget til at tage fat

den flyvende hollænder, der som navnet

i kanten af fartøjet og løbe meget stærkt

antyder blev udsendt af luftfartministe

for at nå hjem.

riet. - Som et hjælpemiddel til yderli

Derfor

byggede

man

jernskibe, og

gere at forvikle navigationen har man i

træskibe anvendtes derefter hovedsage

vore dage gyroskopkompasset, der får

ligt til lysthuse i kolonihaver.

det hele til at snurre rundt.

H. N.

Imidlertid blev man efterhånden ked
af altid at sejle med vinden, thi ofte
var det jo slet ikke den vej, man skulle.
Derfor overtalte man englænderen hr.

HUSK!

Watt til at opfinde et nyt fremdrivnings-

at lukke dørene til mast- og

dampen ledtes til maskinen. Der kunne

bomskur.

eller også sprang den i luften. -

middel, dampmaskinen. Det var en kedel
med vand, der bragtes i kog, hvorefter

nu ske et a to: enten gik maskinen,
Som man ser, fejrede tekniken altså
allerede dengang lige så store triumfer

Behandl foreningens grei

som motorbådsfolket i dag. Dampma

som var det dit eget . . .

nok til at drive skibet frem. Dertil hav

skinen i sig selv var selvfølgelig ikke

de man to store hjul, som regel et på

for det er det.

hver side. Det viste sig dog hurtigt
upraktisk, idet de ofte gik i stykker.
Formodentlig har dækkene være af rin
gere kvalitet end i vore dage, og da

HUSK!

luftringene endnu ikke var opfundet,
har det nok givet en temmelig stødende

at tømme brændstoftan

gang. Her kom tilfældet heldigvis skibs
farten til hjælp, idet en svensker, der jo

ken inden båden dækkes

var vant til omgang med proptrækkere,

til.

fandt på at sætte en sådan i enden -

N. B. Der er atter JUNIORBAL. den
10. december. Vi glæder os til at se en
masse.

S S F
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VORE JUNIORER

Også rundt om mindeankeret river juniorer
ne (Liv og Ebba).

De altid aktive juniorer river her foran det
gamle klubhus (Liv).

De flittige juniorer i gang med at arbejde
på bådene.

De nye juniorer er i fuld gang med at bygge
optimistjoller under vejledning af juniorlede
ren.

Jorden bag det gamle klubhus er her blevet
flyttet over til udfyldning ved kanalen, og de
aktive juniorer har her lagt det hele til rette
(Frank og Olsen).
Her er der oprydning efter klargøringen af
juniorbådene (Ole og Liv).

medlemmernes ønske

rer jord rundt omkring, lægger kant

om at vide, hvad der egentlig foregår i

stene ned og ellers tjener penge til ju

juniorafdelingen, giver vi her en kort

niorkassen ved forskellige arbejder.

Efter flere af

Juniorerne har mødepligt og skal sen

Om efteråret kan der desværre ikke

Der er 24 aktive medlemmer i junior

de afbud, når de er forhindret. Hvis de

sejles ret meget, da næsten alle går på

afdelingen. Der er flere endnu, men de

ikke møder aktivt, bliver de sat af, og

aftenskole, og det ikke kan forsømmes.

deltager ikke aktivt, da de ikke har vist

det bliver vanskeligt at komme ind igen.

interesse nok.

Sker det, at en junior bliver sat af, har

redegørelse af organisationen.

Junior afdelingen er delt op i bådehold.

vi en venteliste, hvorfra vi straks tager

Hvert bådehold består af en bådsmand,

en ny. Så holdene derved bliver holdt

en fører, fire forgaster. Da vi har hørt

vedlige året rundt.

Hermed

takker

de

ældste

(som går af til foråret) for det gode
samarbejde med Børge og Henning.
N.B. løvrigt mødes der hver søndag
formiddag kl. 10,00, med madpakke, til

tale om, at medlemmerne siger, at det

Da visse medlemmer synes, at det er

er de samme, som sejler hver gang, gør

de ældste juniorer, der sejler for meget,

istandgørelse af

vi opmærksom på det urigtige i denne

gør vi opmærksom på, at det også er

juniorer bedes også komme.

påstand.

dem, der laver det største arbejde og

Vi har delt bådeholdene i to øvelses
aftener og kapsejladsaftener. Efter vor

juniorer

juniorbådene, de nye

samtidig lærer de nye op. løvrigt har
alle lige ret til at sejle.

De, der ikke møder, kan ikke deltage

mening er det den bedste ordning for at

Samtidig gør vi opmærksom på, at

aktivt i sejladserne, så det betyder no

give en forsvarlig uddannelse i junior

juniorerne laver et stort stykke arbejde

get, at man kommer og hjælper vinte

afdelingen.

på foreningens grund såsom: River, kø

ren igennem.
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Juniorenes sommertogt

ved Lillian og Liv
Om aftenen gik vi til dansant på
Kirkeskovpavillonen og derefter til ny

Regnen silede ned, da 20 mennesker

fest hos Per enebarn, hvor vi fik oran

i gult mødtes i sejlforeningen lørdag d.

geade og franskbrød med syltetøj.

16. juli. Kl. 17.30 gik starten til de føl

Tirsdag sejlede vi kl. 12, og menin

gende 14 dages herlige oplevelser.
Drivvåde,

om fødderne

især,

gen var, at vi skulle til Omø, men efter

påbe

at være kommet et stykke ud i Stor

gyndte vi sejladsen mod turens første

strømmen bestemte vi os til at tage til

mål: Vordingborg, hvor vi ankom til kl.

Næstved, da det flovede af, og der hang

14 søndag eftermiddag, efter både at

nogle ubestemmelige skyer på himlen.

have sejlet læns det første stykke, indtil

Børge samlede os op, og vi kom rundt

midt i Køge bugt, hvor den grønnes un-

på vores egne skive og blev så slæbt ind

undervant sprang, så at Jens midt i sin

til Karrebæksminde, hvor vi var til al

bløde søvn måtte på fordækket og danse

mindelig beskuelse, da vi skulle igen

can-can i underbukser for at få det la

nem broen, det var især piger der kig

vet, derefter kryds til Stevns, som vi i

gede langt, for vi havde jo 18 drenge

mange timer havde kunnet se, men som

sejlersweaters, oliejakker og solbriller

med, og de sparede da heller ikke på

kun langsomt nærmede sig. Vi krydsede

i regnvejr, der stod heldigvis ikke uden

pift og fløjten. Vi fortsatte ind gennem

derefter

på os, hvor vi kom fra (ingen dårlig re

kanalen, hvor vi nød naturen, og det

videre

til

Bøgestrømstønden,

og efter Mønbroen havde vi en dejlig

klame),

på

dejlige vejr, det nu var blevet. Der blev

halvvind og et skønt solskinsvejr til Vor

»Long John« ned til havnen. To af dren

fotograferet en del på turen, men et af

dingborg.

gene, Gorm og Niels, med opsmøgede

de bedste billeder blev her taget af Tor

bagefter

kørte Sanne os

Meningen var, at vi skulle sove, så

lyseblå cowboybukser, hvide undertrø

ben, der stolt som en pave sad ved roret

snart vi kom i havn og tage videre sam

jer og med indkøbsnet i hænderne, prø

af den gule (uden sejl og på slæb). Det
var meningen, at vi ville ligge i industri

me aften, så vi kunne være i Storebælt

vede midt på torvet deres nyerhvervede

ved daggry. Men ak og ve, det blæste

røde seler intetanende om, at nogle af os

havnen, men da vi kom ind i det mud

mere og mere op, så vi bestemte, at vi

fra et konditori på den anden side af

derhul, ændrede vi mening og lagde os

ikke ville fortsætte alligevel, og efter at

gaden betragtede det kostelige syn.

i stedet ud til lystbådehavnen. Den af

have hængt våde soveposer og olietøj

Aftensmaden skulle tilberedes af den

ten spiste vi, hvad vi havde i madkas

til tørre, entrede den grønnes besætning,

rødes mandskab, der bestod af Sanne,

serne og enkelte fik Arme Riddere, bag

Liv, Lillian og Jens, som den dag havde

Olsen og Kjeld, og i dag stod middagen

efter gik vi i samlet flok ind til Næs

tørn, sig ned i otteren, hvor der med

på rødspætter med agurkesauce, bagef

tved, hvor en del gik på et konditori,

god hjælp af »mesterkokken Niels« der

ter tog det sin tid med opvasken, da

som de var særdeles begejstrede for, det

blev lavet en gang frikadeller, som blev

Kjeld og Olsen, som de spilopmagere

var meget smukt med malerier på væg

indtaget ombord, nogle i kahytten og re

de er, stak af med viskestykkerne, så

gene, som ikke kostede under fem tu

sten af koret på dækket.

Sanne først måtte på jagt efter dem

sinde kroner. Resten af flokken gik til

under bordene på »Snekken«.

bage og drak kaffe i otteren. Om ons

Efter opvasken måtte vi flytte både
ne fra ydermolen, da der stod en kraf
tig blæst lige ind i bugten. Vi gik en
lille tur ud og se på byen, men da det

dagen blev vi, efter at have spillet fod
bold, trukket ud til Karrebæksminde af
henholdsvis Børge og Svend Aage Lar

begyndte at regne, krøb vi til køjs, hvad
vi i allerhøjeste grad trængte til efter
den forrige nat ikke at have lukket et
øje.
Mandag formiddag, da vi vågnede,
blæste det stadigvæk godt, så vi foretrak
at blive liggende. Vi entrede rundt i

sen, der også lå med sit skiv i Næstved.
I Karrebæksminde lagde vi til ved en
vakkelvoren

bådebro. Efter

frokosten

gik vi op på en stor græsmark, der lå
ikke ret langt fra, hvor vi lå med bå
dene.

byen og spillede fodbold ved Gåsetårnet

Alle 18 drenge spillede fodbold i over

i det fine vejr det var ind imellem by

en time, medens vi piger lå i græsset

gerne. De tre af os fire piger købte cow

uden for banen og kiggede på kampen,

boy-stråhatte, som vi spankulerede rundt

der til sidst udartede sig til vildt rugby.

i byen med til shorts, sundhedsbrædder,

(fortsættes)
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke farver

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej)

Nærmeste

få§ Iios MADSEN
nialerudsalgret på Søndre Plads

Alt til både!

AM 43 4H

forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & ØL

Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION!

ALFRED NEBLE
Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer

Påhængsmotorer
C R E S C E ^ T

3 HK 985 kr.
m i M I I

V

—

8 HK tocylindret vandkølet 1990 kr.

samt SVENSK PÅHÆN«SIIOTOK,

bcas'e 3 11K.
Ilrugt få g:ang:e til demonstration, sa'lgcs grundet sæson
afslutning1 billigt med garanti.
Alle typerne demonstreres for foreningens medlemmer
uden forbindende.

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Oresundsvej 51

Asta 29 29

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

foto så gå til

Det er

LORENTZEN
der modtager annoncer til bladet!

Amagerbrogade 107

-

Am. 7118 Y

SUndby 4566
(pipaluk)

Afleveret til postvæsenet 19.—10.—1960.
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HOLMENS BUKSER

e

s h o s B A C H E R

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE

LINGERI OG KONFEKTION

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER

KONFEKTION

NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

VATTÆP ER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

JmcJc

Gummisko

KØJETÆPPER

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER

21,10

syes efter mål
også til damer

11,50

fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

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

Køjesække

FRAKKER

fra

SYDVESTE

43,50

Yacht Club huer*

hvide - blå
khaki

OG JAKKER

Svære kvalitets
holmens bukser

t

r A

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning i arbejdstøj

J. P. BACIIER

SEJLSPORTSHUER

W

EMBLEMER OG OVERTRÆK

W

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

f

betyder intet — — den ordner

ÆM/mcc
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

fim DER EN RUDE?

(L

SU 866

til den

BILLIGSTE pris!

Bådmotorer

Næste nummer af bladet

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

udkommer i december. Stof til bla

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder

- Skumgummi -

Springhynder og Hairloch med Plastik.

15 års erfaring ved skibsarbejde.

R. NIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

det skal være redaktøren i hænde

Cent. 14575 — Marskensgade 8

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

senest 1. decbr.
ASSURANCE - ØBRO 7515

i hh.V./rfW

fSfc-

S if'.iWdWi/.iWrf

A

h GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88

NR.
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JULETRÆSFEST!!
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LØRDAG DEN 7. J A N U A R 1 9 6 1
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KL. 2000

afholder Sundby Sejl-Forening Juletræsfest for voksne i klubhuset
<? o

i
i
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£

For at forhøje stemningen anmoder vi h v e r deltager i festen om at

«I

medbringe en julegave, som lægges under juletræet, og som så i løbet

€1

%
%

aftenen vil blive uddelt til deltagerne. Uddelingen foregår ved lodtrækning.

•Bt

I
a»

NISSEMOR OG NISSEFAR KOMMER PÅ BESØG

5.^

og leger med os!

iV^

|
#

i#

POUL FLATOU

SPILLER TIL DANSEN!

ADGANGSKORT å KR. 3.00 FÅS I KLUBHUSET!

IV B . F E S T H U M Ø R O B L I G A T O R I S K ! !

FESTUDVALGET

S
ilt

S
i
1
p

Ægs
J»
w

«L

SIDE 2

>

N R . 12

S S F

oOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOr.

c

SUNDBY SEJL-FORENING

K assereren

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

^

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K

PA 9770

Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S

AM 8719

t r æ f f eS
december—januar
hver fredag: aften
i klubhuset
kl. 19—20,30

Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516.... SU 5673
Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S

AM 8719

og I. Lindquist, Finlandsgade 28, S
Tilsynsførende med klubhuset: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
SU 1417 v
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
AM 83 84 u
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
AM 7118 y
Pladsmand Madsen, Østrigsgade 17, S

dog ikke fredag den 23. decbr.
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Bestyreisesværelse

SU 3580

blev vundet overlegent af Paul Elvstrøm,

Restauratøren privat

AS 3083

som umiddelbart efter drog af til Ostende

°oocoooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0

c

i Belgien og her vandt sit første officielle
EM i Finnjolle.
Den danske deltagelse i G.K.S.E.'s stor

Kasserer SPARRE tager imod hver fredag!

slåede 100 års jubilænumsregatta ved Marstrand var ikke særlig stor, men særdeles
effektiv, og folkebåden »Allegro« — sej

Sej lerdagen 1960

let af Bent Aarre — vandt en bemærkel
sesværdig sejr i denne store klasse, hvor
sejrens pris så ofte er gået til Sverige.
I Skaw-racet sejrede Hans Steffensen
med »Springeren« for tredie gang i den

Den 12. november afholdt DANSK

»Blue Sky«. — I begge disse klasser be

mindste klasse og vandt dermed Gote-

SEJLUNION sit årlige repræsentantskabs

satte andre dygtige danske sejlere de føl

borgs Seglarklubbs vandrepræmie til ejen

mode, SEJLERDAGEN, på Langeliniepa-

gende pladser som nr. 2 og 3. — I 5,5 m

dom.

villonen.

klassen

Fra

SUNDBY

SEJL-FOR-

med

Det var herefter intet under, at der blev

ENING deltog foruden formanden, T.

»Web« den store »Deutschland Preis«, og

stillet store forventninger til vor deltagel

Sparre og Henning Nielsen.
Der var mødt repræsentanter for 50 af
de klubber, som er tilsluttet unionen.

vore øvrige deltagere i Drage-, Flying
Dutchman- og Piratjolleklasserne klarede
sig fint.

se i de olympiske sejladser ved Neapel,
og det tør siges, at selv de dristigste håb
blev overtrumfet. — Paul Elvstrøm skrev

Formanden, grosserer Tage Peetz, af
lagde en fyldig beretning og udtalte heri
bl. a.:

I sejladserne om Øresundspokalen ved

olympisk historie ved at vinde sin 4de

Hankø i Norge for 5,5 m klassen sejrede
Wm. Berntsen igen med »Web« og hjem

guldmedalje i træk. — Wm. Berntsen,
Steen Christensen og Søren Hancke præ

førte for første gang i mange år denne
gamle danske pokal til K.D.Y.

sterede den mest glædelige overraskelse
ved at vinde sølvmedalje i 5,5 m klassen

Sæsonen 1960 har været en af de hidtil
største i dansk sejlsports historie. Vore
sejlere har aldrig før opnået så smukke
sejre som i år.

erobrede

Wm. Berntsen

I begyndelsen af juli vandt Hans Fogh
og Ole Gunnar Petersen ved Sandhamn

med den splinternye »Web II«.

Formanden nævnte nogle af de mest

en strålende sejr i sejladserne om EM for

Hans Fogh og Ole Gunnar Petersen tog
ligeledes sølvet hjem med »Skum« i Fly

betydningsfulde sejre, som har bidraget til

Flying Dutchman-klassen og rykkede for

ing Dutchman og Dragen »Chok«, sejlet

at slå Danmarks navn fast blandt de fø
rende sejlsportsnationer:

alvor op til eliten i denne store klasse. —

af Åge Birch, Poul Lindemark Jørgensen

Omtrent samtidig fejrede vore bedste

og Niels Markussen, opnåede at blive pla

I begyndelsen af juni blev den fornem

Dragesejlere triumfer i Guldpokalsejlad

me Hériot-Pokal vundet andet år i træk

serne ved Muiden i Holland, hvor vejret

ceret som nr. 6, en placering som tæller
med i den olympiske præmierække. —

af Dragen »Lil«, denne gang sejlet af

var tilpas friskt. »Tipto«, sejlet af Ole

Alle vore fire både tog således points

ejeren, Thorkil Warrer, Vejle. I Kieler

Berntsen vandt den eftertragtede pokal,

ugen vandt Paul Elvstrøm Finnjolleklas

og ikke mindre end 4 danske både pla

hjem, og Danmark blev bedste nation i
Neapel.

sen, og Chr. L. Schmidt, Haderslev tog

cerede sig mellem de 10 bedste.

sejren

hjem

i

Folkebådsklassen

med

NM for Finnjoller under Øresundsugen

Det er, såvidt vi har kunnet konstatere
det, første gang, at alle bådene på et na-
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cE>esfyrefsen

ønsker medfemmer
og deres familier

en rigtig gfcedefig juf
og eÉ godi nytår

tionshold har placeret sig så fint i 4 klas
ser ved de olympiske sejladser, og sæso
nen sluttede således med en række præ
stationer af fineste karat, som vi alle har
grund til at være glade for.

årets

get betragtet som et mistillidsvotum. For

sejladser om DM i piratjolle, Snipe, BBjolle og OK-jolle.

retningsudvalget støttedes heri fra alle
sider, og Hellerup Sejlklub trak forslaget

Formanden

Også

omtalte

landsstævnet

endvidere

ved

Svendborg

samt instruktionskursus på idrætshøjsko

Vi ved, hvilken kolossal flid og energi

tilbage.
Et forslag fra Hvidovre Sejlklub Suset
om en ny udgave af »Til Søs« blev vel

len i Vejle omtaltes.

vore olympiadesejlere har udfoldet for at

Uden økonomisk støtte fra DANSK

møde så vel forberedte som muligt. Der

IDRÆTS FORBUND ville dette kursus

ligger flere års målbevidst træning bag,
og jeg føler mig overbevist om, at hvis

ikke kunne afholdes, og formanden hå
bede, at D.I.F. fortsat kunne yde denne

genvalgtes:

vore sejlere vil forberede sig lige så grun

betydningsfulde støtte, trods de færre
midler fra tipstjenesten.

dersen, Frem, med W. Wieder, Dragør,

digt til de næste olympiske sejladser i
1964 ved Tokio, så vil det med den smule
held, der nu engang skal til, ikke kunne

Vallensbæk Sejlklub — er optaget i unio

undgå at bringe gode resultater.

nen, medens Hundige Sejlklub har ud

To nye klubber — Køge Sejlklub og

Det ligger allerede på nuværende tids

meldt sig. Der er nu 88 klubber i DANSK

punkt helt klart, at der næste gang skal

SEJLUNION med ialt 17.656 medlemmer,

sejles i de samme 5 klasser: 5,5 m, Drage,

hvoraf 2889 er juniorer.

Starbåd, Flying Dutchman og Finnjolle.

Til slut rettede formanden en tak til

— Japan havde meget gerne set, at Snipen

Søværnet,

kom med i stedet for Flying Dutchman'en,

Det maritime

villigt modtaget, og redaktionen vil nu
arbejde videre med sagen.
Som repræsentanter for Storkøbenhavn
Knud Lindberg, K.A.S., og Lauritz An
og W. Tanggaard Rasmussen, SSF, som
suppleanter.
ref.

RETTELSE

Hjemmeværn,

Toldvæsenet og alle andre institutioner,

I sidste nr. af vort medlemsblad skrev

men det lykkedes ikke at få dette vedta

som har ydet sejlsporten assistance med

Sigfred Christensen et indlæg kaldet »Et

get på I.Y.R.U .S møder i sidste uge i
London.
Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at Danmark meget gerne ville overtage ar
rangementet af de olympiske sejladser i

dommerskib og hjælpefartøjer i den for

ønske« men desværre har der i indlægget
indsneget sig en grov fejl. Der står i 8.
linie — den første time eller 8, — der

1964, såfremt Japan frivilligt ville slippe
dem, men det var ikke tilfældet, og vi trak

løbne sæson. Til Danmarks Olympiske
Komité og til Dansk Idræts-Forbund ret
tes en hjertelig tak for al imødekommen
hed og støtte til Dansk Sejlunion i al
mindelighed og til vort olympiadehold i
særdeleshed.

skal selvfølgelig stå den første time el
ler 2.
Det er vort håb, at den fejl, som vi
dybt beklager, vil gøre sit til at medlem

derefter vor ansøgning tilbage på Lon
donmødet.

Apoteker Niels Benzon redegjorde på

merne læser indlægget endnu engang og

sin sædvanlige friske måde for forhand

så giver deres mening til kende her i bla

Med henblik på næste olympiade bør

lingerne i I.Y.R.U. i London og kommen

det om spørgsmålet.

vi gøre en indsats for at komme med i

terede de nye kapsejladsregler, som skal

f. bladudvalget

alle klasserne, og det skulle vel ikke være

anvendes i den kommende sæson.

M. Andreasen.

helt utænkeligt at formå nogle af vore

Et forslag om DANSK SEJLUNION s

mange dygtige jollesejlere til at forsøge
sig i Starbåden.

overtagelse af »Sejlsportens Venner« ved

Forretningsudvalget

kan ikke

toges, og klubberne lovede sagen støtte.

tvinge

Et forslag fra Hellerup Sejlklub om, at

nogen, men vi vil forsøge at støtte even

sejlunionens forretningsudvalg ikke måt

tuelle interesserede sejlere efter bedste
evne.

te være repræsenteret i olympiadeudtagelseskomiteen blev af forretningsudval

9<USMI

M„*<!Ø*'SJ<

•*£&«*»&M.miM,WM 43L*&**&
'é '^WWWHJWS

SEJLSPORTSFOLI
^

&øA floAmipige

JULECAVE
<w BACHE
Z)e ^cOi meJui (OJI pmfyme.!
VEND VENLIGST BLADET O« SE TILBUDENE !

Alt i MAK
REGNTØJ
Gult sejlsportstøj

VORT MOTTO:

^ Fuld tilfredshed,
eller pengene tilbage!
Amagers største udvalg
i skjorter.
7 forsk, fabrikata føres.
Bomulds
1 "3 85
sportsskjorter fra ' ^
Strygefri skjorter ~ ~
fra ^^85

tficUte

tiyÅedeA C

JAKKER

fra 108 ki

BLAZER

fra 98 ki

TWIST HABITTER fra 198 ki
AUTO-COAT */, uld fra 98 ki
COTTON COAT (DWB?rv> 88 ki

J. P. BACH
TORTECiAWE 3 3 - AMI 4SOS
KONFEKTIONSAFDELINGEN TORVEGADE 2 8 - Fil
CENTRAL 8714

PS
V//////////Z.

Origi. håndstrik.

m

FÆRØTRØJER

-<!

mange mønstre

SÉÉ

65,00

Norske uldne
VILDMARKS
SWEATERS
2»,85

^ Uldne patentstrik.
^ HALSTØRKLÆDER
RUSKINDS
C A R D I G A N S ^ 10 forsk, farver 11,50
m/ nylon forstærket strik. ^

1 "*

|
i
É
i te

»8,0«

m/ knapper^90,00

JULEGAVERNE
leveres i

e Jfl

n
^

É
I
É
"ism I ,i,kser

Fineste kvalitets poplin H
PYJAMAS
ensfarvet . . 32,OO

RUSKINDS VEST
fin kvalitet 68.OO

Stærke blå
HOLMENS BUKSER
39.85
Ekstra svære HOLMENS
39,50

I
i

Orig. Grimsby
HOLMENS BUKSER
SVfin kvalitet 59.50

FIKSE GAVEÆSKER! p
DEN ORIGINALE

1

^ KRAVEN 21,OO

ELFSTÆØM FLYDE VESTE
Voksne størr. 52,OO - Junior stør. 46,OO - Børn 33,OO

G U L T N E J L E R G U M M I T O J
J A K K E m/ sluselukning - m/ hætte og vindfang i ærmer
39,50
B E N K L Æ D E R m/ elastik

28.OO

^ De originale amerik.
^
WRANGLERS og
H
ROCK HILL
H
fra 28,50

^ Orig. østrigske
SKIBENKLÆDER
blå gabardine, ealastik,
^ stræk nylon. . 138.OO

^
KØJETÆPPER
^ i muntre spraglede farver
H

1 5 , 5 0

^ Jk Stort udvalg i flotte
^
mangefarvede
^ Bm, ULDTÆPPER

Blå Poplin
VINDJAKKER

É
i
i

| |

m/ ternet bomuldsfoer
29,85 f |
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BOGANMELDELSE

Nye medlemmer
i Sundj&y. SajifloMniruj.

„Motorbåden,
Hermed har vi fornøjelsen at byde føl

anskaffelse, pasning, vedligeholdelse".

gende

nye

medlemmer

velkommen

i

Sundby Sejl-Forening:

Aktive:

Idé til en julegave!

Holger Pedersen, værkfører,
Gr eisvej 27 3 , S.

A. F. Høst og Søns Forlag har udsendt

Brugen af ombyggede automobilmoto

Motorbåd »Esther«.

en bog med titlen: »Motorbåden, anskaf

rer i lystfartøjer er forfatteren — trods

Carl Nørgaard, drejer,

felse, pasning, vedligeholdelse«. Bogen er

mange rigtige synspunkter — efter an

Palermovej 13 st., S.

skrevet af hr. H. J. Tjørnholt, og forfat

melderens mening alligevel for hård ved,

Uden båd.

teren afslører sig som en udmærket fag

ligesom kritikken af det på automobilmo

Jan Ingemann Jensen, lærling,

mand på adskillige områder, og bogen

torer anvendte tændingssystem til både

Skalbjergvej 28, Kastrup.

afhjælper et længe følt savn hos motor

brug vist kan siges at være noget over

Motorbåd »Susanne«.
John Jørgensen, restauratør,

bådsejere indenfor sejlsportskredse, idet

drevet. Anmelderen har på samme motor

den vistnok er det første værk på dansk,

anvendt dels magnettænding, dels batteri

der beskæftiger sig med de i titlen angiv

tænding i perioder på 5 å 6 år uden at

Kutter.

ne emner, medens man tidligere har væ

kunne give det ene eller det andet system

Juniorer:

ret henvist til værker på fremmede sprog.

noget fortrin.

Frank Adrian,

Bogen er smukt udstyret, trykt på godt

Det er forbavsende få trykfejl, anmel

papir og sat med letlæselige typer. Den
er forsynet med et væld af illustrationer,

deren er stødt på, men et par enkelte, di

indholdsfortegnelse,

og

oplag. Side 94, linie 9 f. n., står arbejds

litteraturhenvisninger, ligesom der findes

dag, skal være arbejdsslag, og side 140,

stikordsregister

rekte misvisende bør dog rettes i næste

flere skematiske oversigter og mange ta

linie 6 f. o., står Nutzmetal, skal være

beller, der letter forståelsen.

Muntzmetal.

Forfatteren har tænkt sig bogen som

Og hvis samtidig det på side 63, linie
4 f. o., fæle ord »borteliminere« må slippe

også for ejere af fiskerbåde og mindre
transportfartøjer, men det skal lystsej

for sin overflødige første stavelse, vil det
glæde anmelderen.

leren ikke være ked af, da de fleste råd
og vejledninger ved behandling af disse
jo også gælder for lystsejleren.
Indholdet er meget omfattende. I store

Men alt i alt er det en udmærket bog,
fuldt på højde med de svenske, engelske
og amerikanske værker om tilsvarende
emner, som anmelderen tidligere har haft

(nybygning og brugt båd), tovværk, ma

lejlighed til at gøre sig bekendt med.
Og, kære sejlerfrue, hvis De endnu

lerarbejde med tilhørende materialer, im-

ikke har sluttet indkøbet af julegaver til

prægneringsmidler, bundbehandling, båd

farmand, så kan De endnu nå at anskaffe

motorer og disses pasning og vedligehol

»Motorbåden, anskaffelse, pasning, ved

delse, akkumulatorer, brandslukning og

ligeholdelse«, den vil farmand blive glad

redningsveste.

for.

Som det ses, er der meget for pengene,
og prisen er endda kun kr. 18,50.
Anmelderen har ikke fundet meget at

Der er selvfølgelig intet i vejen for, at

kritisere, men finder dog, det er en man
gel, at lærketræ, der dog er meget an

ledning vil den glæde farmand.

vendt og har ord for at være særligt vel

Og så koster den som nævnt kun kro
ner 18,50.

talen af bådebygningsmaterialer.

Claus Rene Carstensen,
Hostrups Have 26 4 , V.
Kurt Jørgensen,
Øresundsvej 17 1 tv., S.
Poul Christensen,

Ifølge lovenes § 3 skal nye medlem
mers ansøgning om optagelse aftrykkes
i først udkomne nummer af SSF. Pro
test skal skriftligt tilstilles bestyrelsen
senest 14 dage efter offentliggørelsen.

Stof til bladet
skal indsendes til M. Andreasen se
nest den 1. januar.

AMager 7118Y
modtager

bogen kan bruges som gave i anden an
ledning, f. eks. til en fødselsdag eller
Fars dag, ja selv uden nogen særlig an

egnet til klædning, ikke er nævnt i om

Holmbladsgade 55 1 , S.

Kurlandsgade 23 1 tv., S.

en hjælp ikke alene for lystsejlere, men

træk skal nævnes: Anskaffelse af båd

Borgmester Fischersvej 2 3 , Valby.

G. Østergaard.

bladet!

annoncer

til
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KLUBHUSET
I anledning' af istandgøreIse,
er klubhuset lukket i tiden fra
den 15. januar til den I. fe
bruar 1961.
•i lubliusud valget.
•

Alle master og bomme, samt defekte
bukke og andet grej, som ikke er mær
ket, vil blive fjernet fra pladsen efter
1. januar.

Juleaften, den 24. december, lukkes kl.
12. — 1. juledag, den 25. december, lukket

HAVNEUDVALGET.

hele dagen. — 2. juledag, den 26. decem
ber, åbent fra 10—16.

•
Foreningen arrangerer ikke i år nogen
fest nytårsaften, men klubhuset er — som
sædvanlig — åbent denne aften.

•

Man

undres!
Sigfred Christensen har hjulpet sin ven

Et år med
„Stella Polaris"

redaktøren med stof til vores blad i sid
ste måned.
Sigfred ønsker oplæsning af protokol

såkaldt »ansigtsløftning« — et stort og
bekosteligt arbejde —, og da sommeferien
kom, dampede du af sted til Svendborg.
En katastrofe bestemte, at rejsen stop
pede i Nyord havn. Der fik du en op
levelse, som viste dig såvel erhvervs- som
lystsejleres spontane hjælpsomhed, når
lejlighed gives.
Kom med en beretning om den som
mertur med en redegørelse for: »hvordan,

og beretning sløjfet på vore generalfor

hvorfor og derfor«, samt en begrundelse

Torsdag den 1. december var vi samle

samlinger og begrunder dette med, at det

for, at Nyord og dens beboere er så vel

de for at se vor klubkammerat Bernt

varer for længe — 1 til 2 timer —, og at
det virker trættende på ham og andre.

S.S.F. —

Hansens farvefilm, den han har optaget
rundt omkring på kloden på en rejse med

Sigfred ønsker dette stof optrykt i vo

lidte inden for lystsejlerkredse — særlig
Det kan blive en både interessant og

res blad forinden generalforsamlingen. Så

belærende beretning, og, synes jeg, du

Det skal siges med det samme, den var

kan det enkelte medlem afgøre med sig

skylder faktisk Nyord og kammeratskabet

mægtig, fint fotograferet med sans for

selv, om det skal trætte sig med at læse

mellem sejlere at komme med en sådan

det, som var værd at se fra de forskellige

stoffet dér eller lade være; og dirigenten

beretning, som uden tvivl vil glæde og

»Stella Polaris«.

kan så blot henvise til bladet, når han

hjælpe din ven redaktøren og samtidig

Der var både det, turisterne skulle se,

sætter protokol og beretning under debat.

bevirke, at undertegnede ophører med at
undre sig.

steder, han har været.
og det som helst ikke skulle vises (neger-

Så nemt er det, synes Sigfred, dels at

og fattigkvarterer), kun skade, at vi end

hjælpe redaktøren med stof, dels at und

nu ikke har fået vort højttaleranlæg, for
de fleste gik glip af Bernts særegne form

gå mødetrætte medlemmer og til allersidst
at opnå interessante generalforsamlinger.

for humor under hans kommentarer til

Kære sigfred! Det har været prøvet før.
Men dirigenten har endnu aldrig formået
at stille generalforsamlingen tilfreds med

filmen.
Jeg håber, den må blive vist endnu en
gang, før vinteren er forbi, så de, der

denne form for protokol og beretning.

snød sig selv for en virkelig god aften, vil

Der har altid være nogle, som absolut

møde op, vi var ca. 150, der så filmen

ønskede at få protokollen oplæst og høre

første gang, og kan vi formå Bernt til

formandens beretning og på denne måde

at vise den en gang til senere på sæsonen,

være »trættende« overfor medlemmer og

vil det være svært for festudvalget at

bestyrelse.
Så tror jeg snarere, at du kan hjælpe

skaffe pladser til os.
Efter denne film viste Rasmus Bech

din ven redaktøren og andre, dersom du

»Brus« en film fra sommeren 1960. Den

gav ham et referat af dine ferier. Om det

begyndte med pinseturen til Sletten og

skal være den i Helsingør eller Kertemin

viste en sejlers våde sommeroplevelser i

de eller et andet sted, skal du selv afgøre.

vor havn og på tur.

Men her er et tip!
M. A. C., ref.

For en del år siden gav du din båd en

Sekretær.
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ANDE
SPILLET

— Hurtigkarl, vor restauratør, gav rød
vin. Jo, der var den helt store stemning,
extratime o. s. v., o. s. v., en dejlig aften,
en aften, hvor festudvalget ikke kunne
klage over tilslutningen. — Sparre strøg
et pænt overskud til S. S. F., og vi, der var

Nu er vi jo langt inde i efteråret, ande-

med, kommer igen næste gang.

og flæskespillenes tid, og S.S.F. havde

M. A. C. ref.

traditionen tro også deres andespil i år,
vi var mange, ja jeg tror, ikke, der kunne
være flere i salen, alt var besat, vi var

\fuL

over 200, så det var ikke underligt, at
vor kasserer, Th. Sparre, gik rundt med

Vi nærmer os julen, og mange tanker

et fornøjet smil på ansigtet — han har

sendes vel nok til det gode fartøj, som

jo kun klubbens økonomi i tankerne —

nu ligger på land i Sundby, og i jule

en del af vor bestyrelse var til stede, og
for en gangs skyld fik den mest fåmælte

gave kunne adskillige medlemmer give sit

ET

fartøj et navn og påsætte det sammen

lov til at råbe op den aften, det var Axel

med det kendte S.S.F. ved klargøringen

Christiansen, det var en fornøjelse at

til foråret. I øvrigt står der i vort ordens

høre ham — altså hver gang han råbte et

reglement under: Havnen § 1:

af de tal op, som man selv havde på

»Alle fartøjer, uanset størrelse eller

pladerne, — men det var desværre sjæl

art — SKAL være tydeligt mærkede med
navn og hjemsted.«

dent, han ramte mine tal, så derfor bad

ØNSKE
I forrige nummer af bladet foreslår S.
Christensen, at forhandlingsprotokollen
optrykkes i bladet, så vi sparede sekretæ
ren og os andre for oplæsningen på ge
neralforsamlingen.

jeg flere gange om at få rystet posen —

Forslaget er udmærket. Det har været

Husk! Ingen fartøjer må henligge i hav

hvilket blev en udenlands-dansker, fru

nen efter 15. december. Se: Havnen § 6.

Gudrun, æbleskivebageren fra det gamle

fremme før. Medens jeg var sekretær blev
det samme foreslået på en generalfor

klubhus, for meget, hun lovede højlydt
at ryste mig, hvis jeg ikke tav stille —
for hun sad nemlig i held — og jeg må

NYE
JOLLER

indrømme, hun holdt ord, vi var ude og
danse til jammerkommodens svage toner,
hun dansede hopsa, medens jeg dansede
tango, og så viste det sig, at det var en
vals, der blev spillet. Jeg vil tro, en har

Foruden de 3 optimistjoller, der er un
der bygning, samt den af Axel Christian
sen skænkede, har Carl Allers Etablisse
ment, takket være Gøsta Øberg, foræret
os et komplet byggesæt, inkl. sejl. Også
Irma har stillet sig imødekommende og

monika til havde hjulpet (for jeg er lidt
tunghør). Der var mange dejlige gevin
ster, og der kom extra til foruden æn
derne og den store gås.

samling, og jeg sad i mit ansigts sved og
skrev hele protokollen af til bladet, men
da så generalforsamlingen kom, forlangte
man alligevel at få protokollen oplæst. Så
opgav jeg.
Som sagt er forslaget udmærket, og det
ville betyde en stor lettelse såvel for se
kretæren som for os andre, der skal høre
på den, så hvis man kan enes om dette,
vil meget være opnået.
W. Tanggaard Rasmussen.

Cigarhandler I. Jensen, Øresundsvej,
skænkede cigarer og flere flasker rødvin,

har foræret os en jolle.

W. T. R.

NYE LOVE
De på den ekstraordinære generalforsamling vedtagne
love foreligger nu trykt og kan fås ved henvendelse
til kassereren.
BESTYRELSEN
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke farver

ØRE S U N D S V E J 1 1 4
AM 43 4V

(hjørnet af Milanovej)

Nærmeste

fås hos MADSEN
malerudsalg:et på Søndre Plads

Ali til både!

forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & ØL

Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

ALFRED

M I M I

Østerbrogade 214
Telefon 29 09 09
Køb og salg af lystfartøjer

Påhængsmotorer
CRESCENT
3 IIK 985 kr.

—

S HK tocylindret vandkølet 1990 kr.

DIESELLA samt SVENSK PÅHÆIWSSMOTO R,
begge 3 HK.
Brugt få gange til demonstration, sælges grundet sæson
afslutning billigt med garanti.
Alle typerne demonstreres for foreningens medlemmer
uden forbindende.

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

Nordmarksvej 82

D A N R I S

Telf. 50 86 36

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANXC S. LAURSEN
Oresundsvej 51

Asta 29 29

CERTINA
PRÆCISIONS URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Drejer det sig om

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

foto så gå til

Det er

LORENTZEN
der modtager annoncer til bladet!

Amagerbrogade 107

-

Am. 7118 Y

SUndby 4566
(pipaluk)

Afleveret til postvæsenet 13.—12.—1960.

S I D E 10

NR. 12

S S F

Alt
Da flere af foreningens med
lemmer har ytret ønske om

bådebyggerarbejde
udføres

et foreningsmærke med vor
stander til at påsy enten på
sweaters eller jakker, har vi
ladet fremstille et mærke, der

JØRGEN BOALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

kan købes for 3 kr. pr. stk.
Mærket kan købes hos kas
sereren i kontortiden eller
hos festudvalget.
Mærket er fremstillet i 2 ud
gaver et for seniormedlem
mer og et for juniorer.
Festudvalget

henstiller

til

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

medlemmerne om snarest at
købe det nye klubmærke.
FESTUDVALGET

SEJLSPORTSHUER

V

EMBLEMER OG OVERTRÆK

W

SU 866

GIK DER EN RUDE?
betyder intet

MM/iecUi

den ordner

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

(L

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

f

til den

BILLIGSTE pris!

Bådmotorei'

Næste nummer af bladet

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

udkommer i januar. Stof til bla

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

Cent. 14575 — Marskensgade 8

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. januar.

ASSURANCE • ØBRO 7515

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

B. XIELSEN
KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

A

/. GRØN & W1TZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl-Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniengade 2, Am 7118 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
**R Luna 37 88

