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GULD TIL DANMARK
I anledning af Paul Elvstrøms angreb i

de, at det var — ikke den bedre ven, men

bogen »Guld til Danmark« har forman

den bedre sejler, der var blevet anbefalet

den for Dansk Sejlunion, grosserer Tage

og derfor udtaget, åbnede han 12. august

Peetz offentliggjort følgende i »Sejl og

en illoyal, personlig kampagne mod Wind.

Motor«:

Han udtalte over for mig nogle ærekræn

Når man læser Paul Elvstrøms »Guld

kende ukvemsord om Wind og sagde, at

til Danmark«, beklager man, at han ikke

han i virkeligheden var en skidt fyr, der

har forstået at sikre sig en klogere med

ikke som andre betragtede sejladsen som

arbejder ved udarbejdelsen af sin bog.

en leg, men kun tænkte på at sejle hur

Havde han gjort det, ville han have und

tigt i stedet for kammeratligt, og at han

gået at forbryde sig mod almindelig takt

var vis på, at Wind i Neapel kun ville

og sømmelighed.
På sejlerdagen blev hans personlige an

trimme med de udenlandske konkurrenter

greb på fabrikant Knud Lindberg ned

og dygtighed til skade for Elvstrøm, —
som ville nægte at starte i olympiaden,

stemt, og som reformator af dansk sejl
sport blev han ladt ensom tilbage.
Hans påstande om udtagelserne til

og svigte ham, blot for at vise sin styrke

hvis Wind nu fik sin jolle med til Neapel.

1960-olympiaden er nemlig simpelt hen

— Det var efter Elvstrøms udtrykkelige
ønske, at Wind tidligere havde fået til

usande. Selv om Elvstrøm ikke vidste det,

sagn om at få sin jolle med.

da han i sommer udtalte sig vidt og bredt

Det var både usportsligt og ærekræn

i pressen, ved han det i hvert fald nu.

kende at påstå, at en anset sejler ville ar

Derfor ville det have klædt ham bedre
ikke at gentage disse uholdbare påstande
i sin bog.

bejde mod danske interesser ved olym

Lad os betragte dem en for en:
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piaden.

I nærværelse af samtlige olympiadesej
lere akcepterede Wind samme aften denne
henstilling, og jeg bebrejdede samtidig
Elvstrøm, at han havde udvist usportslig
holdning. En trist irettesættelse at rejse til
olympiaden med.
Elvstrom siger: »Men der skete pludse
lig (d. 3/8) i sagen det, at Thorkild Warrer, næstformand i Dansk Sejlunion, fandt
på, at han passende kunne overtage en
reserveplads, hvorved der kunne skaffes
plads til grosserer Tage Peetz, formand
for Dansk Sejlunion, som leder...«
Sandheden er, at Warrer blev udtaget
som holdleder i 1959 (ikke 1960, som Elv
strøm lader forstå), og den 16. juni blev
han indstillet som rorsmandsreserve. Sidst
i juli bestemmes, at 3,5 meteren også skal
til Neapel; det oplyses, at Warrer ikke
kan fungere på pladsen som reserve sam
tidig med at være holdleder, og den olym
piske komité udtaler betænkelighed ved
rorsmandsproblemet, hvorfor Warrer den
3. august afgår som holdleder. Underteg
nede blev herefter af Dansk Sejlunion
valgt som holdleder.

Umoralsk var det også, fordi Elvstrøm
i dagspressen roste sin ven, samtidig med
Elvstrom skriver (s. 91), at det undrer

Elvstrøm siger (s. 119), at »udtagelseskomiteens jolle-sagkyndige mand, Sigurd

at han bagtalte ham.
Sejlunionen vedtog derefter, at Elvstrøm

ham, at jeg ikke ved BT's guldmedalje-

Christensen ... var gået ind for såvel Bør

møde i 1958 fandt på at nævne hans navn.

ge Schwarz som Henning Wind, men også

ikke skulle til olympiaden, og Dansk
Idrætsforbund indtog som Dansk Sejl

for Schwarz, hvis der skulle vælges blandt
de to«.

tilbagekalde Winds tilsagn om at tage sin

Sandheden er, at Sigurd Christensen
tidligere havde holdt på Schwarz, men at
han på det sidste møde med udtagelseskomiteen udtalte, at nu anså han Wind
for at være bedst.
Efter at Elvstrøm den 3. august erfare-

union det standpunkt, at man ikke ville
jolle med.
Landsretssagfører Leo Frederiksen men
te dog, at man i betragtning af Elvstrøms
tidligere olympiske sejre skulle forsøge at

Sandheden er, at jeg aldrig har over
været et BT guldmedaljemøde.

Elvstrøm skriver (s. 129), at holdledel
sen ved olympiaden ikke hjalp ham med
hans protest efter 3. sejlads.
Sandheden er, at Elvstrøm mod simpel

formå Henning Wind til at vise storsind

pligt og coutume undlod at meddele hold

og give afkald på at tage sin jolle med.
-iiV

ledelsen, at han overhovedet havde en
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Redaktøren

protest. Jeg havde fulgt sejladsen fra en

kampagne og takket være Henning Winds

holdleder-båd, hvortil Elvstrøm var rap

uselviskhed — slap gennem nåleøjet til

porteret som vinder. Da jeg godt 3 timer

olympiaden, fandt jeg ikke anledning til

senere kom i land, så jeg på en tavle, at

at kommentere situationen offentligt, for

Netop som bladets decembernummer

Elvstrom var diskvalificeret på grund af

di vi ikke fra dansk side ville publicere

skulle gå i trykken, fik vi meddelelse om,

at være startet for tidligt og ikke have ef

en dansk oplympiadesejlers svigtende mo

at redaktøren var blevet indlagt på hospi

terkommet

ral.

tilbagekaldelse

for

omstart.

er syg
tal, og at hans sygdom var af længere

Det ville have været naturligt — uanset

Elvstrøm har gjort dansk sejlsports re

om Elvstrøm ønskede min assistance eller

nommé en ussel tjeneste ved at forsøge at

ikke — om han havde meddelt mig, at

genoplive en sag, som han selv var bedst

Andreasen er i fortsat om end langsom

han havde protesteret imod kapsejlads

tjent med at lade ligge. Han har imidler

bedring, og vi glæder os til at se redaktø

komiteen, — det havde været let, for vi

tid derved tvunget mig til at bekendtgøre

ren i funktion igen snarest muligt.

boede på samme hotel.

de faktiske forhold.

i Neapel, fik han ingen hjælp.

Seneste oplysninger går dog ud på, at

I mellemtiden forsøger vi efter bedste

Når Elvstrøm derfor i sin bog udtaler,
Elvstrøm har udtalt, at da han var syg

varighed.

at hvis dansk sejlsport i 1961 ønsker et

evne at klare arbejdet og gøre vort yder
ste for at holde bladets standard.

par verdensmesterskaber i Amerika, »så

Sandheden er, at jeg havde forudset

er han frisk«, skal jeg dertil sige, at Elv

hans Brasilien-sygdom gentaget og havde

strøm bør benytte tiden til at reducere sin

sikret mig den danske idrætslæge, dr.

usmagelige selvglæde.

Boyes assistance fra Rom i påkommende

Mesterskaber og guldmedaljer er efter

tilfælde. Om morgenen, da jeg tilfældigt

tragtelsesværdige. Vigtigere endnu er dog

erfarede, at Elvstrøm var syg, skaffede jeg

en god sportsånd.

efter aftale med hans kone ekspres-telefon

Tage Peetz.

forbindelse med Rom, for at han kunne
få omgående hjælp. Da samtalen kom
igennem et kvarter efter, var Elvstrøm
gået til havnen, hvor jeg kort efter fandt

Fastelavnsfest

ham i munter samtale med nogle kamme
rater.

Søndag den 12. februar kl. 13 afholdes

Elvstrøm har også udtalt, at Dansk Sejl

'j

union har nægtet Schwarz at tage sin jolle
med til Neapel. — Det er usandhed.

ij
(i
ij
f»

Da Elvstrøm — trods sin usportslige

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

i klubhuset fra kl. 16.

Bladudvalget.

JEG
undres også
I henhold til mit indlæg i november
bladet (Et onske), er det noget nedslående
at konstatere, at der igen er een, der har

venner af den grund. Man undres jo blot

Det næste indgreb bliver vel så, at med

over, at een har folt det, som fjenden var

lemmerne også i dette blad skal diskutere

sluppet ind i SSF, og det kun fordi, jeg
har ladet mine tanker gå videre til jer som

omtalte i samtlige numre året rundt. (Hvil
ket der på en lidet flatterende måde jo

et emne, der ligger mig på sinde og som
jeg tror, ville være til gavn for vor for

er forsogt).
Mig har det aldrig trættet at hore på,

ening.
Må jeg slutte med at onske bestyrelsen

det trætte sekretæren eller formanden at

og alle medlemmerne et godt og held

læse det op, kunne omtalte jo afløses af

hvad der er sket og gjort i SSF. Og skulle

bringende nytår med tak for det gamle.

f. eks. andre i bestyrelsen, således at om

Med sejlerhilsen
Medl. nr. 290 5. Christensen.

talte indledede og afsluttede oplæsnin

folt sig foranlediget til endnu engang at
benytte en uheldig form for bladpolemik,
den er holdt på et plan, jeg ikke finder
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gen.
Helt i orden er en kort skitse i vort blad
om forsamlingens forlob og eventuelle
vedtagelser til orientering for de medlem

heldig for vort blad og som jeg derfor

HUSK!

skriftlig vil undlade at kommentere. Det
er den, der i forrige nummer af bladet

at lukke dørene til mast

og inspirerende måde at lære klubkam

og bomskur!

dem, igennem deres beretninger om ferie

går på melodien (Man undres).
Det, der undrede mig mest, var under
skriften, jeg syntes ellers, jeg kendte stil
arten så godt.
Derimod konstaterede jeg med tilfreds
hed, at vor formand lå på linie med mig
i mit »onske«, at så Tanggård Rasmussen
mener, det vil blive vanskeligt at gennem-

merater at kende, eller at vide noget om
turen o. 1. Som det var forfriskende at
læse, at vore juniorer også tager på togt.

Behandl foreningens grej

Mig forekommer

det

vigtigere i så

stor en forening, at vort blad formidler

som var det dit eget . . .

fore, er en sag for sig, men svaret, jeg her
fik, kan passende stå som en vejviser med

mer, der har været forhindret i at være
til stede.
Mig forekommer det at være en frisk

for det er det.

denne kenden til hinanden.
Med sejlerhilsen
Niels O. Nielsen, »Rylen«.

hensyn til kommentarer af indlæg i bla
det; denne form for svar kan også be

Nye medlemmer

nyttes, selv om man ikke kan godtage
synspunkterne i et indlæg, det ville udad

fremlagt for en generalforsamling; for jeg

ET
ØNSKE

er af den opfattelse, at som foreningen
vokser — vokser i takt hermed omfanget

lem nr. 290 S. Christensen i SSF's med

Sejl-Forening:

lemsblad, november 1960 et forslag om at
undlade at oplæse protokol og beretning

Aktive:

til pynte på vort renommé 1
Det er rigtigt, som af formanden frem
hævet, det har været forsogt for, men mig
bekendt har det aldrig ved et forslag været

af protokol og beretning, så dagen må
vel komme, hvor et forslag desangående
bliver fremlagt!
Med hensyn til interessante generalfor

Under denne overskrift fremsatte med

på generalforsamlingerne og i stedet for,
at trykke samme i vort blad før forsam

bliver en generalforsamling interessant,

lingerne.
I det efterfølgende SSF-blad efterlyser

når der bliver bedre tid til at drøfte ting
af vigtighed for vor forening.

angående.

samlinger må jeg jo fastslå: selvfølgelig

Tanggård Rasmussen gav jo også ud

bladudvalget medlemmernes mening des

tryk for, at meget ville være vundet, om

Derfor følgende:
Mig forekommer det at høre general

vi kunne blive enige herom, det tror jeg,

forsamlingen til, at medlemmerne dér ho

vi kan. Vi har da lov gennem et forslag
at forsøge. Skulle det så mod min forvent
ning vise sig, at et flertal skulle ønske det
gamle system bibeholdt, er der jo ikke
noget at gøre ved det, vi er da lige gode

i Sundåy.

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende nye medlemmer velkommen i Sundy

Hans Julius Christiansen,
Ungarnsgade 64, S.
Juniorer:
Ib Sørensen,
Revalsgade 12, V.
Jan Keller,
Ved Klosteret 5, 0.
Birte Keller,
Ved Klosteret 5, 0.

rer beretning og protokol, — diskuterer

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

— og tager stilling. At fjerne denne del
fra forsamlingerne mener jeg er en me
ningsløs amputation, der vil gøre disse

søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal

forsamlinger ukendelige.

dage efter offentliggørelsen.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
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En skitse omkring solhverv
eller

KLUBHUSET
I anledning- af

efterårsstemning i S. S. F.

istandgørelse,

er klubhuset lukket i tiden fra
den 15. januar til den 1. fe

Atter nåede det at blive november må
ned.

bruar 1961.
li lubh usudvalget.

Torsdag den 9. februar 1961 kl. 20,00:
VINTERSPORT UDEN NERVER
FINLAND KALDER
EN TUR I LAPLAND
OSVALD SOM JÆGER

Torsdag den 23. februar 1961 kl. 20,00:
har den canadiske ambassade velvilligst
lovet at komme og vise of nogle af deres
nyeste film.
Filmene fremkommer først i januar, og
af den grund kan vi ikke på nuværende
tidspunkt oplyse om titlerne på filmene.

*
Torsdag den 9. marts 1961 kl. 20,00:
PÅ FISKETUR

Hylden, der så smukt afgrænser vort

For igen vil en varmende forårssol bane

område mod syd, kaster snart sine sidste

vej for en nyfødt sommer. Så er presen

blade som en finale på en lang »Strip
tease«.

skinnende af maling og lak, duvende i

Mod nord, hvor poplerne knejser om

fortøjningerne, eller på fart på det åbne

kap med det bagude stående pyrolysetårn,

hav med saltvands sprø jt om snuden. Med
vor smukke stander smeldende i viden.

men vinden piber nu i høje sorte kroner.

Solsort og stær fløjter glad om kap et

Er der megen vind, hujer den tagfat mel

sted inde i den tætte hyld og højt oppe i

lem de ranke, nøgne grene, der noget

poplernes toppe, som igen står i håbets

stift og højtideligt bukker, når vinden ta

farve. Bagved brænder livets ild symbolsk

ger fat i trætoppene.

og vejledende.

I skumringen, der nu kommer tidligt,
ligner de ranke popler et højtideligt sør

Kredsløbet når til høst, og kredsløbet

der på vindens tegn stift bukkende suk

fortsætter. Snetæppe og is vil dække vor

ker en klagesang for sommeren, der stedes

plads og havn for igen at tø, så det atter

til hvile. Bag sørgetoget brænder ilden

kan grønnes på jorden og sejlene fyldes

fra en kæmpekandelaber, og i skæret af

på havet.

dens blafrende flamme drysser et par for

Hvor er livet dog herligt under vor
stander.

sinkede blade til jorden.
Sommeren er stedt til hvile. Vor stan

TIL GARMISCH
PÅ FERIE GENNEM

er store sorte huller, hvor der før lå tæt
med både, der skinnede i lakken, når so
len eller måske månen tabte sine stråler
ned over dem.
Lakken er blevet mattere, og de både,
der før udfyldte de dystre huller ved volværk og bro, står i hi på vor plads med
klodser og bukker under sig, mange med

Stof til bladet

dynen ned over ørene, beskyttede mod
vinterens nedbør som nu stunder til.
Når efterårs vinden tager fat, sendes nye

sendes indtil videre til

lyde over vor plads. Sommerglade sol

G. ØSTERGAARD,

sorters aftenhymne er erstattet af blafren

AM. BOULEVARD 122
HUSK! SENEST
DEN

FØRSTE I

MÅNEDEN!!

Igen vil hylden tænde sine lys, der
smukt varsler frugtbarhed.

getog til en betydningsfuld begravelse,

der er nedhalet og gemt hen. I vor havn

Festudvalget.

ningerne igen forsvundet, atter ligger de

synger ikke mere bladenes hvislende sang,

FRA RUDESHEIM

SYDTYSKLAND
ALASKA SWEEPSTAKE

de ved, som du og jeg ved, at det gæl
der om at samle kræfterne.

de, smeldende presenninger, når vinden
tudende leger mellem bådene, der stum
me og dvaske ser til og intet foretager sig.
De, der før blidt vuggede eller kåde fo'r
fra bølgetop til bølgetop med knejsende
rig eller for tikkende motor, står nu bare
og ser dumme ud.
Så dumme endda, er de nu ikke, for

Velkommen solhvervsgry!
N. O. N.
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Juniorenes sommertogt
ved Lilian og Liv

Bemærk

(Fortsat)

Bagefter blev vi enige om at gå i van
det, som var friskt og med dejlige høje

§?

bølger. Efter middagen (brasede kar
tofler og bacon) gik vi op for at danse
og for at se på forlystelserne fra et
omrejsende tivoli, som opholdt sig her

I § 7 står: »Ved eventuel omlægning
af pladsen kan havneudvalget forlange
skabet flyttet til anden anvist plads. U dgiften ved flytningen er for

for at underholde de mange sommer
gæster, som befandt sig i Karrebæks
minde.
Torsdag formiddag trak Børge os så
ud gennem broen, der var oppe i over ti

eningen uvedkommend e.«
Vi beder de medlemmer, som får be
sked om at flytte, om at gøre det om
gående.

minutter, da strømmen var lige imod.
Vi krydsede ud af bugten, og først
ved syvtiden nåede vi til Omøsund, og

Endvidere står der: »Skabe, som ikke

her bestemte vi os til at gå ind til Omø,

kan identificeres eller som ikke holdes

hvor der i forvejen lå en masse lystfar

i sømmelig stand, kan fjernes af havne
udvalget.«

tøjer, så vi blev nødt til at lægge os

inden vi gik til køjs, fiskede vi efter

uden på hinanden for at kunne være
der.

krabber på ydersiden af molen.

Da der findes flere skabe, som ikke

stykker gik i bad oppe i klubhuset, og

Lørdag formiddag blev vi vasket for

holdes i orden, vil disse blive fjernet in
den ret længe.

Ved titiden om aftenen var middagen

en hel uge oppe i klubhuset, prisen 1 kr.,

efterhånden blevet færdig, den bestod

men på grund af den store tilslutning

Det henstilles til de medlemmer, som

af »sort gryde« med så meget salt i, at

(ca. 20), blev vandet lidt halvkoldt, og

har losseplads på skurtagene, om at fjer
ne dette.

vi blev nødt til at drikke næsten al vor
orangeade.

prisen sat ned til 50 øre. Nyvaskede gik

Og husk så, at alle de master og bom

Fredag formiddag stak vi over til

familien og fik skrevet de traditionelle

me, som henligger på pladsen, samt bukke

Langeland med en god agten for tværs,

kort om, at vi havde det godt o.s.v., bag

og andet grej, som ikke er mærket, vil

men da vi nåede ud for Lohals, blev vi

efter gik vi ned til bådene til det store

blive fjernet i januar måned — også de

overrasket af en tordenbyge, så vi hur

kolde bord. I anledning af Franks og

master og bomme, som ligger ved maste
kran.

tigt måtte søge tilflugt inde i havnen,

Købmands fødselsdage

Havneudvalget.

ekstra godt ind, og vi strøg det varme,

Sundby, de havde også søgt læ for uvej

som vi ikke gad lave, da vi skulle ud for

ret. Da det dårlige vejr omsider var
til Svendborg, langsomt men sikkert.
Lige inden vi nåede Svendborg, vendte
strømmen, og det var fuldstændig umu
ligt at komme frem, skønt vi roede
alt hvad vi kunne. Heldigvis for os gik
Olsen på grund uden for havnen, så han
måtte trækkes af af en lille motorbåd,

modtager
bladet!

annoncer

til

var der købt

hvor vi mødte »Karibian«, også fra

drevet over, begyndte vi at krydse ned

AMager 7118 Y

vi ud i byen og købte forskelligt ind til

som bagefter fik medlidenhed med os
andre og slæbte os ind.
Om aftenen var nogle af os ude at
kigge på byen og endte på et cafeteria,
hvor vi spillede plader, medens et par

SIDE 6

NR. 1

S S F

at more os. Vi sendte Børge og ungerne
til Christiansminde for at spille mini
golf og entrede derefter allesammen ned
i otteren, hvor vi sad en times tid og
morede os, så det kunne høres i det me
ste af havnen. En anden båd fra Sundby
lå på samme tid i Svendborg, og datte
ren Lis gik sammen med os ud om af
tenen, så det hjalp jo lidt i pigeflokken,
vi havde en dejlig aften, og klokken

. F.s
j uletræsfest

blev mange, før vi dødtrætte kom til
køjs.
Klokken var henad tolv, da vi stod op

Jeg tillader mig herved at benytte et

Ved gaveuddelingen viste det sig, at et

kendt dagblads betegnelse for kvalitet af

par gode sejlsportsvenner fra »Sweden«

om søndagen, og efter at vi havde fået

et arrangement, nemlig 3 stjerner, der ken

ikke havde villet gå glip af juletræsfest i

morgenmaden, startede vi i det skønne

detegner, at bedre kan det ikke være.

SSF, så de havde taget båden over for at

ste vejr til Rudkøbing. Vi morede os på

For de medlemmer der huskede, at SSF

være med her.

vejen og byttede rundt i bådene, hvor

havde kaldt sammen til fest og en sving

Efter at nissefar havde trukket sig til

nogle spillede kort, og vi andre lå og

om, blev det afgjort en af de gode aftener,

bage, og vi andre havde fået... ØH1 smidt

slikkede solskin. I den røde spillede 3

som vil huskes af medlemmerne til næste

jakken, spillede Poul Flatau og hans mu

af drengene kort, og Sanne sejlede iført

gang, at der er fest i klubben.

sikere op til dans, hvor vi alle fik vore

soldragt, pludselig røg storsejlet ned, og

Efter den obligatoriske venten på de

bagefter lød hyl og skrig, da Sannes tøj

efternølere, der ikke rigtigt kan indstille

Aftenen vekslede henholdsvis med dans

gled til tops sammen med sejlet.

sig på, at når arrangørerne skriver kl. 20,

og optræden af skuespillerinden Addy
Lund og kunstneren Enrico, der med deres

ønsker opfyldt fra hopsa til cha-cha-cha.

Inden vi nåede Rudkøbing, måtte vi

så er det afgjort ikke kl. 20.30, at festen

i den grønne ligge og lave rednings

begynder; ergo skal vi alle være enige om,

viser og numre fint gled ind i stemningen,

manøvre efter vore stråhatte, som blæ

næste gang kommer alle til aftalt tid.

— alt for tidligt blev kl. 1, hvor aftenen

ste i vandet for os.

Den gode idé, at festudvalget havde

afsluttedes med Godnatvalsen.

Resten af eftermiddagen gik med at

annonceret med en lille gavepakke, som

læse knaldromaner, som var den mest

hver deltager skulle have med, viste sig at

efterspurgte lekture på turen, og den

være det, der gav festen den helt rigtige

blå's mandskab lavede hakkebøf på då

kolorit, man så mange gode påfund, da

Såfremt der skulle ankes over noget ved

ser. Vi skulle i biografen allesammen

pakkerne blev lukket op, et par babybuk

denne fest og videre fremover, er det en

for at se »Den leende Vagabond« til

ser i plastic, en spiralfjeder omhyggeligt

lille henstilling til medlemmerne om at

syv-forestillingen, så det var med at

pakket ind med snor og sløjfe, sådan at

købe deres billetter i god tid, sådan at

blive færdige i en fart, da vi først skul

når den blev åbnet, ja, så opnåede giveren

både festudvalget og ikke mindst vor re

le have vasket Jack og John, som ikke

det, hensigten var: at chokere modtageren.

stauratør har en retningslinie om, hvor

rigtig selv kunne finde hen til en vand

Kl. 20.30 ankom nissen og nissesisse,

mange mennesker der kan påregnes at

post, og inden vi kom af sted, måtte

efter at alle havde råbt højt på ham, jo, og

komme, det ville lette arbejdet meget for

Ebba og Otteren renses for sauce, som

så gik arrangementet slag i slag, hvor vi

de mennesker, der har med arrangemen

Ole havde væltet under madlavningen.

alle var glade som børn omkring jule
træet.

tet at gøre.

Endelig var tropperne samlet, og vi
nåede hæsblæsende biografen i sidste
øjeblik. Midt under forestillingen gik vi
ud og spiste is, medens de vendte fil
men, så vi var rigtig kommet på landet.
Efter filmen slentrede vi ned til bådene
og drak te, medens andre gik på isbar.
Ved halvelleve tiden måtte vi forhale fra
vores pladser, da et af de lokale far
tøjer kom hjem, så de, der havde væ
ret ude i byen, blev temmelig forskræk
kede, da de kom hjem.
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I . Jensen

søstærke farver

ØRESUNDSVEJ
( h j ø r n e t af Milanovej) A l l

114
l.'tlT

Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos JIADSli,\
inalcrudsalget på Søndre Plads

Alt til I>å«le!

Har ah i
TOBAK. CIGARER,
CIGARETTER A OE

Riggerarbejde udfores!
BÅDE MODTAGES

Køb og salg

I KOMISSION!

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

2 Interesserede unge mennesker,

J Ø R G E N

Balsamvej 8

D A N R I S

Telf. 50 86 36

som vil lære

ISENKRAM A

FARVEHANDEL
søges til tiltrædelse straks eller senere i

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

MEGET ALSIDIG FORRETNING.
hvor GOD UDDAMEL8E GARANTERES !

Den rigtige tid til den rigtige pris

Stedet hvor sejlsportsfolk mødes.

Kob det hos

FRANK S. LAURSEN
Oresundsvej 51

Asta 29^9

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

Drejer det sig om
Det er

foto så gå til

LORENTZEN
der modtager annoncer til bladet!

Am. 7118 Y

Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 17.— 1.—1961.
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^poAts-pcLkéædwu#.

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER
ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

Svære kvalitets
Holmens bukser

21,10

syes efter mål
også til damer

11,50

fra
USA huer og strik-huer

Yacht Club huer-,

Gummisko

Jmalc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

hvide - blå
khaki

Å

r A

14,50

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

11,50

fra

43,50

Bukser
38, 50
Jakke m. hætte 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning' i arbejdstøj

€HER

TORVEGADE 22 . AM 45©2 • 8635

filK DER EN RUDE?

SEJLSPQRTSHUER

betyder intet

EMBLEMER OG OVERTRÆK

den ordner

GLARMESTER JES SCHULTZ

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

Vermlandsgade 82 — Amager 7099
t i l den

SU 866

BILLIGSTE pris!

Bådmotorer

Næste nummer af bladet

Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte 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 .

X I E L 8 E W

KASTRUPVEJ 125, 1. - TLF. SU 8104 x

/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

Ordinær
halvårlig
general
forsamling
mandag' den 27. marts lOOl
Isl. 19,30 præcis

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

Følgende er på valg:
Kasserer Th. Sparre
Skolechef Orla Pedersen

I klubhuset

Kapsejladschef
3 repræsentanter: Oscar Fiitterer
(modtager ikke genvalg)
Alf Kruøjser (modtager ikke genvalg)
Axel Christiansen
2 suppleanter til bestyrelsen: A. Wesberg
Axel Petersen
1 suppleant for kassereren
Revisor Gunnar Østergaard
Revisorsuppleant Folmer Larsen
2 målere: Jørgen Danris og

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være
bestyrelsen i hænde senest ma?idag den 13. marts 1961
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Februar
hver fredag: kl. 19—20,30
Marts
fredag: kl. 19—20,30
langfredag: undtag:en
søndag: d. 5. kl. 10— 12
i klubhuset
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Dansk Motorbåds Union har efter en
pause atter begyndt udsendelse af med
lemsbladet »Motorbåden« fra januar 1961.

Kasserer SPARRE tager imod hver fredag!

Der tilstilles de Unionen tilsluttede
klubber nogle få eksemplarer hver.
Her ud over vil bladet koste 5—6 kr.
årligt pr. abonnent.

kan betragtes som bestået, skal her an

Red.

føres, at medlemmerne skal være fortro
lige med de internationale søvejsregler,
idet der særlig lægges vægt på reglerne
om styring og sejlads, om almindelige ski
bes lanterneføring og tågesignaler samt
om manøvresignaler (1 kort tone, 2 korte
toner og 3 korte toner). Endvidere må
medlemmerne have kendskab til bro- og
nødsignaler samt være i stand til at ud
sætte og opmåle kurser og distancer i et
Dansk Motorbåds Union's certifikat kan

søkort. Endelig må det ved prøven også

erhverves af motorbådsejere, for så vidt

godtgøres, at medlemmerne er i stand til

de tilhører en klub, der slutter sig til

at fortøje deres fartøj ved pæl og ring

unionen. Klubberne

og ved anløb på siden af andet fartøj.

har indstillingsret

med hensyn til erhvervelse af certifikater

Det overlades til læreren at anvise med

og må indestå for, at det medlem, der øn

lemmerne bøger, som kan anvendes som

sker at få certifikat, på behørig måde har

lærebøger, og som de i øvrigt kan have

aflagt prøve i overensstemmelse med de

udbytte af at besidde. Opmærksomheden

af

henledes på, at handelsministeriet har ud

unionen vedtagne bestemmelser (se

nedenfor).

givet et hæfte med søvejsreglerne (Høst &.

Ved prøven skal medlemmerne godt

Søn's forlag), og at der i 1960 er udkom

gøre, at de har kendskab til sejladsregler

met (på samme forlag) en til undervis

ne samt reglementet for den havn, hvor

ningsbrug formentlig velegnet bog af

under deres klub hører, og tillige til båd

H. J. TJØRNHOLT: »Motorbåden, an

motorers konstruktion, virkemåde og pas
ning. Unionen går ud fra, at der mindst

skaffelsen, pasningen, vedligeholdelsen«.

må anvendes 5—6 aftener å 2 timer til

falder Dansk Motorbåds Union med 3 kr.

undervisning, før prøven kan aflægges.

og den pågældende klub med 2 kr.

Til nærmere underretning om, hvad der
kræves fra unionens side for, at prøverne

Afgiften for certifikatet er 5 kr., som til

Henvendelse til sejladschefen
Orla Pedersen.

Sejlerskolen 1961
Tilmelding til øvelsessejladserne kan nu
finde sted og bedes foretaget snarest, det
te kan ske hver fredag aften hos kasserer
Sparre til de sædvanlige indbetalingstider.
Prisen er 15,00 kr. for hele saisonen.
Der sejles ugens første fem dage fra kl.
18,30 til ca. kl. 21, een aften pr. uge for
hvert hold.
Af hensyn til planlægningen af skole
planen for klargøringen og sejladsholdene
vil vi bede om en hurtig tilmelding.
I Sommeren 1960 måtte vi lukke for
tilgangen af elever, for at de tilmeldte
elever kunne få den bedst mulige ud
dannelse.
Sejlerskolen vil i år sende øvelsesbåden
på week-endture, pinsetur og ferietur, men
nærmere herom senere.
Vel mødt.
Orla H. Pedersen.

NR. 2

.S S F

Nye medlemmer

SIDE 3

~~~~

Benzinskemaerne!

SurMy. SeyHfioxetuwj.
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Benzinskemaerne er nu udsendt til fartøjsejerne, og
Hermed har vi fornojelsen at byde føl
gende nye medlemmer
Sundby Sejl-Forening:
Aktive:

velkommen

i

Egon Mikkelsen,
Mb. »Pilen«.
Hessensgade 1, S.
Tom Christoffersen,

bestyrelsen anmoder om at få skemaerne tilbage

f»

omgående.

fi
ij

De tidligere år har det desværre været nødvendigt at

fi
il
fi

i=

f»

rykke en stor del af fartøjsejerne indtil flere gange.

•1

C'

Dette koster både unødig tid og unødige penge. Vi

Brønshojvej 64, Brh.
uden båd.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først

opfordrer derfor fartøjsejerne til at returnere skemaet

Skulle enkelte fartøjsejere ikke have modtaget et ske
ma, kan et sådan rekvireres ved henvendelse til for
manden, PAlæ 97 70.
Bestyrelsen.

Fælles afmærkning
i de nordiske farvande

il

ij

!•
il
fi
il
fi
ij

snarest.

udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

fi
\\
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Red. Andreasen
Vi har haft brev fra redaktør Andrea

Konference i Helsingfors.
Oplægget til denne konference er kom
met fra Nordisk Raad og tager sigte på

Som vist alle ved, blev redaktøren ramt

gennemforelse af en ensartet farvands-

af lammelse i begyndelsen af december,

afmærkning i de nordiske lande. Gennem

men er nu i god bedring. Han skriver, at
han nu er over ranglealderen og er be

førelsen af denne plan vil formentlig kom

Til juniorene —
ogr a n d r e interesserede !
Er du Interesseret i at erhver
ve en optimistjolle, så tal med
juniorlederen.

me til at betyde en omfattende omlæg

gyndt at kravle, så nu regner han med

ning af den danske farvandsafmærkning.
Den danske afmærkning er, som be

snart at være så vidt restitueret, at han

kendt, baseret på Sideafmærkning, hvor

og medlemmerne kan således snart vente

koste, tønder og prikker viser, på hvilken

at få et bedre blad end de har fået under
Andreassens sygdom.

side man skal passere dem. Finland og
Sverige har kompasafmærkning, hvor sø
mærkerne på søkortene står anført i kom
paskvadranter i forhold til den grund,

I det gamle klubhus er Mads og Co. for

de afmærker. En dansk omlægning vil

tiden i gang med at bygge en ny pram til
foreningen.

ningerne, lige som ændringerne vil med

Prammen er beregnet til udlægning og
optagning af bundfortojninger.

bl.a. resultere i andre farver på afmærk
føre en omfattende revision af søkortene.

I forvejen har Leif Guldbæk og Ove

De danske rederiforeninger og naviga
tørernes Organisationer går imidlertid ind

Jul bygget hver sin piratjolle, og vore
juniorer er i gang med optimistjoller, så

artet nordisk farvandsafmærkning, så det

bedre anvendelse af vort gamle klubhus
kan næppe tænkes.

sen, og vi kan glæde medlemmerne med,
at det nu går godt fremad.

for gennemforelse af planen om en ens
skal blive interessant at se, hvad resultatet
bliver, helt billigt bliver det næppe.

igen kan overtage sit ansvarsfulde hverv,

R.
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Juniorenes sommertogt

ved Lilian og Liv

(Sluttet)
Mandag formiddag diskuterede vi, om

Den rødes besætning stegte rødspætter,

vi skulle tage til Nakskov, eller om vi

som vi som sædvanlig fik, lige inden vi

skulle tage norden om hjem, men da

skulle til køjs. Vi fik dog tid til at kom

Næste morgen stod vi to tidligt op og

klokken efterhånden var blevet så mange,

me op og få en kop kaffe på kroen, hvor

gik på udsalg, inden nogle af de andre

at vi ikke kunne nå til Nakskov, inden

drengene allerede spillede billard. Vi pi

vågnede. Vi købte 2 bluser og 2 kjoler,

det blev mørkt, bestemte vi bare at sejle

ger puttede os godt ned i soveposerne og

og bagefter gik vi på konditori og drak
morgenkaffe. Da vi kom tilbage, var de

af os op for at danse i roklubbens lokaler,
der var omdannet til restaurant.

til Lohals. Vi tog derfor god tid og gik

håbede på, at vi ikke skulle sejle klokken

i vandet og bagefter på indkøb.
Vi skulle have mørbradbøffer og kogte

fem, som det var blevet bestemt, men da

andre først ved at få øjne, og vi tog hver

klokken var halv fem blev vi brutalt væk

en af de nyerhvervede kjoler på og gik

grøntsager. Niels købte 50 gulerødder, så

ket af de andre. Søvndrukne vaklede vi

mannequin på molen. Drengene sagde, at

vi kunne have lidt at gå og spise på re

ud, og i løbet af et kvarter sejlede vi i et

kjolerne var meget pæne, men syntes, at

sten af turen, men da vi nåede til Lohals

pragtfuldt morgensolskin og med let vind,

vi var skrup tossede, at vi ville bruge vo

og skulle til at lave mad, var der kun

så vi rigtig kunne nyde udsigten ned gen

res penge til det, men ikke mere tossede

nogle få stykker tilbage. Da vi tog fra

nem sundet.

end at flere af drengene gik op og købte

Rudkøbing blev Børge liggende og sagde,

Vi fik en rask lille vandkamp på vejen.

T-shirts til 6 kr. stk., og så havde de hel

at selv om han startede 1 time senere,

Olsen og Kjeld truede lille Ole med

ler ikke flere penge. Resten af dagen gik

ville han nå til Lohals før os, men da vi

vandgang, hvis han ikke spulede dæk,

med at hygge os og vaske cowboybukser

var helt færdige med at rigge af, kunne

men han tog svaberen og begyndte at

og skjorter på stribe, efter at vi havde

vi se Børge komme, og allesammen stod

dænge dem til, og de var godt våde,

skuret Jack og John med en neglebørste

på molehovedet og råbte højt hurra, da

inden de kunne få fundet pøsen frem og

og bagefter spulet dem med en vand

han gik ind i havnen. Da vi skulle i

give ham igen. Da de nu var to imod een

slange. Da vi var færdige med det, var

gang med middagen, måtte vi have fem

havde Ole jo nok at gøre og havde »den

der pludselig en, der ikke havde nogen

gasblus i gang, da vi skulle have kogt

grønne« ikke sejlet tæt på »den røde« og

ren skjorte, om ikke lige vi kunne vaske

blomkålshoveder, gulerødder, kartofler og

fået ham over, var det endt med en duk

den, og inden vi vidste af det havde vi

stegt mørbrad, men vi fik det gjort, selv

kert.

en hel storvask midt bå molen med 6 par

om det ikke altsammen var lige varmt. Da
vi havde fået smidt de andre op af båden,
kunne vi begynde på opvasken, så det
blev sent, inden vi blev færdige, og da
det samtidig begyndte at småregne, gik
vi os kun en lille tur og bagefter til køjs.
Om tirsdagen sejlede vi, efter at have
købt ny forsyning af ugeblade, mod Ny
købing. Inden vi var blevet samlet ud
for Lohals, var vi ved at gå på grund,
fordi vi var for optaget af at læse, men
vi blev brat vækket, da vi pludselig så

Klokken halv otte var vi i Nykøbing, og
morgenmaden gjorde godt selv om det
varede en times tid, inden vi fik købt
mælk m.m. Om formiddagen fik vi en vel
fortjent lur i bagende sol, og hen på efter
middagen gik vi en tur i byen, og dren
gene spillede med pile på kajen, hvor der
var opstillet en skydeskive, som Jack hav
de købt. Til aftensmad fik vi pølser og
kartoffelsalat og som dessert henkogte
dåseferskner.

cowboybukser og en del skjorter og
bomuldsbluser. Vandet kogte vi på et
gasblus, som vi havde stående på molen,
vi hældte det så over i et vandfad og
lagde cowboybukserne på molen og sku
rede dem med en neglebørste, der næsten
havde tabt alle hårene, da vi var færdige;
skyldningen foregik med en vandslange,
og det hele blev hængt til tørre på otte
ren, der var fyldt med tørresnore på kryds
og tværs. Efter sådan en omgang var vi,
der havde vasket, ikke meget værd, så vi

måger gå på en lille ø midt ude i vandet.

Da vi skulle i biografen om aftenen

Vi sejlede en rolig sejlads med næsten

gled »Gorm» på otterens dæk, da han

Kl. 5 fredag morgen blev vi vækket, og

ingen vind, og først mellem Omø og Fejø

skulle i land og fik stævnen lige i maven.

vi kom hurtigt ud af havnen, og Børge

begyndte vi at få lidt skub af. Da vi

Han blev liggende ubevægelig, indtil en

slæbte os halvvejen til Guldborg, da der

nåede til Guldborgbroen, regnede vi med,

af de andre fik besindet sig til at rejse

at vi skulle slæbes igennem, men da otte

ham op, og han besvimede nu i armene

ingen vind var.
Ved otte-tiden var vi i Guldborg, og vi

ren var kommet igennem et stykke tid

på Børge, der samtidig måtte holde sig

lagde til for at få noget morgenmad. Vi

før, måtte vi selv samle os og sætte hæk

fast i fokkestaget. En anden.sprang Børge

skulle til København var meningen, men

flaget i riggen, og broen gik da heldigvis

til hjælp og fik »Gorm« båret ned på

da det gik stærkt, og vi allerede ved tre

også op for os. Klokken var efterhånden

en af køjerne. Sanne havde kamferdråber

tiden var i Kalvehave, bestemte Børge, at

blevet halv ni, og Børge som havde lagt

med, og efter at han havde fået lidt af

vi lige så godt kunne fortsætte til Rødvig,

sig ind til Guldborg kaldte os ind, så vi

dem, blev han kvik, og vi gik så i bio

da vi havde en frisk vind agten for tværs

kunne få noget at spise, selv om vi havde
mest lyst til at fortsætte.

grafen og så »Kampen under Stillehavet«.

med høje bølger, og vi var ved Stevns

Da vi kom tilbage til havnen gik nogle

gik tidligt til køjs.

ved 18 tiden.
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DC DANSKES VEJ I de gode gamle dage, som i dette til
fælde ligger mindre end 25 år tilbage, var

Lørdag morgen var der vældig røre på

der ikke noget, der hed juniorafdeling el

kajen, da der var optagelser til »Det ske
te på Møllegården«, så Jack fik en statist

ler sejlerskole, hvor unge mennesker kun

rolle, hvor han skulle slås med »lille Per«,

hemmeligheder og få en god og solid ud

forud bestemt punkt på trods af vrede
vejrguder og grov so.
Navigare necessare est, hvilket udlagt
er: Det er en livsbetingelse at sejle.

ne blive sat ind i den ædle sejlsports

Bladudvalget.

og hele formiddagen gik med at følge be

dannelse i betjening af ror og skoder. Det

givenhederne. Det var godt, at vi var nået

må derfor nærmest kaldes et mirakel, at

Min interesse for sejlads kan jeg erindre

til Rodvig, for vinden havde vendt, og vi

der alligevel til stadighed skete en til

tilbage til seksårsalderen. Mine jævnald

ville have haft kryds gennem bølgestrøm

gang til denne sportsgren.

DU DANSKES VEJ -

men, hvis vi ikke var nået så langt, som

At pengene var små, og at der ikke

rende kammerater Villy og Borge var den
gang lige så ivrige som jeg, og vi havde

vi var. Omkring halv tre tog vi af sted i

fandtes mange af dem mellem folk, gjor

små legetojsbåde, som vi morede os med i

dejlig solskinsvejr, så vi var kun ifort

de jo ikke netop sagen lettere, men allige

grofter og vandhuller ude på Amager fæl

shorts og skjorter, men næppe var vi nået
uden for havnen og begyndt at spidse op

vel var det ikke udelukkende blandt vel

led, medens vi i ånden så os selv om bord

til bidevind, før vi var sjask våde, så vi

havere, sejlsportsfolket rekrutteredes. Der
fandtes også dengang unge mennesker,

i fartøjerne udøvende vældige bedrifter.

måtte til at tage tørt på og olietøj langt

der i sig havde trangen og lysten til at

Børge var den af os, der forst så sin drøm
gå i opfyldelse, han kom ud med »Georg

op om ørerne. De første timer skiftedes

underlægge sig det våde og urolige ele

Stage« kort efter sin konfirmation.

vi til at hænge og lænse, vandet kom hur

ment, som satte både deres små spare

Beskrivelsen af mine oplevelser i tiden

tigere ind, end det kom ud. Vi holdt os

skillinger og deres ukuelige energi ind på

fra 1916 til 1925 er først nedskrevne i

tæt samlet, så vi hele tiden kunne råbe

sagen, og som ikke havde anden udvej

1937 og udelukkende efter hukommelsen,

til hinanden, når vi skulle rulle flere om

for at få drømmen om at betvinge sø og

og det er grunden til, at de måske virker

gange på bommen, og i tilfælde af, at der

vind opfyldt end på en eller anden måde

noget fattige og kortfattede. Mange en

skulle ske noget, for skønt solen skinnede,

at skaffe sig et fartoj og lære sig kunsten

keltheder er jo alligevel glemt i den mel

var det så tåget, at vi havde svært ved at

udelukkende gennem egne erfaringer.

lemliggende tid. —

skimte til hinanden. Da tågen var ved at
lette, dukkede Otteren op og fortalte, at
hvis vi fortsatte i den retning, vi sejlede,
ville vi ende i Sverige, så vi fik slækket
ud på skøderne for at sejle en lidt mere
behagelig sejlads mod Amager. Mange
blev søsyge på denne tur, selv Børge da

Disse dyrekøbte erfaringer var vel ofte
både triste og nedslående, men de er ab
solut ikke kedelige at læse om nu, hvor
årene har gjort dem til »historie«.
Det er lykkedes os på en ikke helt hæ
derlig måde at komme i besiddelse af en

I året 1916 byggede jeg min forste båd,
der skulle være en kajak. Den blev til
oppe på et pulterkammer i Holinbladsgade med hjælp fra Villy og Poul. Med
stort besvær fik vi den færdig og malet,
og nu skulle den proves.
Det var en stor dag.

dagbog, som en af foreningens ældre

Da alt var færdigt, skulle den ud af

Lige efter at otteren var dukket op, op

medlemmer har ført, og hvori han har
optegnet sine erfaringer og oplevelser op

gjort. Efter nogen kval og besvær fik vi

dagede vi på »Den grønne« at vor styr

gennem årene lige fra den allerførste be

den dog kantet ud, men stor var vor for

bord salinghornbeslag sad og flagrede i

gyndelse, og vi har tænkt os at bringe

bavselse, da det viste sig umuligt at få

en enkelt skrue. Vi blev lidt hede om

dem i kronologisk orden her i bladet un

den ned ad kokkentrappen.
Den var for lang.

han havde været for længe nede at kigge
til motoren.

kammeret, hvad der var lettere sagt end

ørerne, men heldigvis sejlede Børge lige

der fællestitlen: Du danskes vej —, og

ved siden af os, og han tog os på slæb

det er vor agt at fortsætte hermed, til vi

Her var gode råd dyre. Efter megen og

resten af vejen hjem. Vi havde regnet med

har offentliggjort hele dagbogen, med

først at være hjemme midt om natten eller

mindre ejermanden forinden skulle få fær

intens tænkning fik jeg så en god ide. Vi
kunne fire den ned fra vinduet, og det

tidligt om morgenen, men allerede ved

ten af, at det er hans oplevelser, vi gen
giver, og sætter en stopper for spøgen.

fra 5. salen ned i gården. Afsted gik det

rede det meste vand op og rullede sove

Allerede i dette nummer fremkommer
det forste afsnit af denne interessante dag

det.

poserne ud, så vi hurtigt kunne komme
til køjs, efter at vi havde fået en kop te

bog, og skulle nogen finde optegnelserne

Men ak, konstruktøren havde ikke reg

morsomme eller til tider ligefrem komi

i klubhuset, for vi havde ikke energi til at

ske, så husk, at de i virkeligheden er

net rigtigt med faconen. Den væltede bru
talt om på den ene side.

samle alt sammen og komme hjem.

dyrekøbte erfaringer og udtryk for en
stædig vilje til, trods forlis og andre

halv ni tiden gik vi ind i Sundby Sejl
forening efter kun 6 timers sejlads. Vi tør

Søndag morgen samledes vi alle til et
stort morgenbord i klubhuset og tog af
sked med hinanden efter i 14 dage at have
været sammen på en dejlig ferie.

genvordigheder, at nå det høje mål, han

lykkedes virkelig at få den velbeholden
ned til kanalen, hvor vi satte den i van

Villy og jeg blev hurtigt enige om, at
den ikke duede, og vi lod den ligge, hvor
den lå.

har sat sig, at kunne bringe en — så vidt
muligt — flydende genstand frem til et

Vi var nu nået frem til 1918. Grillerne
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var vendt tilbage, nu skulle der for alvor

transporteret over på den anden side. Bå

bygges. Men af skade var man blevet

de den og jeg var godt gennemblødte,

rere at holde på ret køl nu, da den næ

klog, så denne gang skulle der ikke byg

men den fik jeg da vandet ud af, så rejsen

sten var fuld af vand. Om at øse kunne

ges på en 5. sal, nej, den nye båd skulle

kunne fortsættes.

bygges på Tårnby skibsværft.

Med skum for boven og vinden ret

land, for kajakken blev sværere og svæ

der slet ikke være tal, for den mindste
forkerte bevægelse kunne få båden til at

Jeg havde købt rigtige spanter, og der

agten ind gik det strygende. Undervejs

blev taget fat med det samme. Villy og

forsøgte jeg at skyde et par måger — det

Pludselig krængede kajakken over, og

jeg sled i det hele sommeren for at få den

ville jo være rart med lidt resultater at

vi røg i vandet, men til alt held kunne vi

færdig. Der skulle være alt i den, for den

forevise Villy — men begge skuddene var

bunde. Godt forfrosne, som vi var, sam

skulle helst ligne en fuldrigger, hvad den

forbiere.

lede vi vore pakkenelliker sammen. Så

kæntre.

nu langtfra kom til. Omsider fik vi den

Et par timer senere nåede jeg bryggen,

trukket over med sejldug og dette malet,

hvor Villy spændt stod og spejdede og

men det var også på høje tid, hvis den

gav sig til at vinke både med arme og

Mit humør var lang tnede, og jeg be

skulle prøves, inden sommeren var forbi,

ben af glæde over at se mig komme stolt

gyndte at vade indad, da Villy spurgte:

og vi nåede da også at blive færdige hen

sejlende. Det var vel nok dejligt. Nu

— Skal du ikke have kajakken med?

på efteråret.

skulle rejsen for alvor begynde. Det var

Vi lagde planer for prøveturen og blev

et større arbejde at få anbragt både be

enige om, at jeg næste morgen skulle

nene og vore pakkenelliker i båden, men

trække kajakken over fælleden, sætte den

det gik da omsider, og sejladsen begyndte

i vandet og sejle ind til Islands Brygge

med kryds ud over Kalveboderne med

og tage Villy om bord der, for sagen var

skum for boven.

dan havde jeg nu ikke tænkt mig, turen
skulle ende.

— Kajakken? siger jeg.
— Ja, fuldriggeren, svarer Villy.
— Nej, lad den bare drive ad helvede
til, svarede jeg.
Men Villy ville have den med. Jeg

den, at Villy kørte med aviser, og det

Vi havde vel sejlet en lille times tid, da

muggede, for jeg havde ikke spor lyst til

passede godt for ham at gå om bord ved

Villy pludselig siger: — Jeg bliver så

at slæbe på den, men Villy kom med lan

bryggen.

underlig fugtig.

ge forklaringer om, at det var pengespild,

Jeg drog af med en mægtig energi. Mor

Det syntes jeg også selv, jeg blev, men

og det blev så til, at vi slæbte liget med

rystede på hovedet og sagde, at det var

det var vel nok bare regnen, så vi sad

i land, mens vi skændtes. Jeg tænkte i mit

ikke vejr at tage ud i, men ork nej, det

faktisk og nød det og fandt, at vi i grun

var udmærket, forsikrede jeg og længtes

den havde det rigtig rart.

stille sind: — Gid fanden.havde den —
for jeg var fast besluttet på at lade den

bare efter at slippe væk fra al den præ
ken.
Hele familien var oppe for at se mig
drage af. Onkel Viggo var så stærkt inter

Men så fik jeg bange anelser, for nu

ligge. Men så fik jeg en lys ide. Inde på

kunne jeg ganske tydeligt nærke vandet

fælleden gik en korøgter og passede sine

skvulpe omkring mine lår. Skulle det mon

dyr, jeg pegede på ham og sagde til Villy:

være fordi, vi nu var 2 ombord?

— Jeg tror, han skal have den.

esseret i foretagendet, at han fulgte mig et

Noget måtte der gøres, så jeg sagde: —

Men Villy var af en anden mening og

stykke på vej, mens jeg som et andet æsel

Du, Villy, vi må vist hellere se at komme

svarede: —- Næh, gu' skal han ej. Ikke

slæbte min båd gennem pløre og skidt.

ind under land.

om jeg så skal slæbe den alene hjem.

Nok var der Hjul under den, men de sank

Villy, der havde siddet tavs en stund,

— Værsgo min gamle ven, klem bare

dybt ned i moradset, og da jeg havde

sagde, at det mente han også, og at ka

på, sagde jeg, men da Villy blev klar

maset mig frem et stykke tid og var be

jakken nok ikke var sådan helt god, og

over, det var mit ramme alvor, smed han

gyndt at føle mig temmelig varm, sank

at der vist også var en konstruktionsfejl

båden og skældte mig ud for en rigtig stæ

hjulene pludselig sammen under kajakken.

i denne.

dig kamel.

Længe stod jeg og spekulerede over kata

Vi satte kursen mod land. En halv ti

strofen og forsøgte at finde en brugbar

mes tid senere kunne jeg mærke det kolde

løsning for den videre kørsel, men kunne

vand skvulpe om maven.

ikke klare problemet. Så tog jeg fyren på

— Vi skal vist til at skynde os, sagde

nakken,for prøves skulle den, om jeg så

jeg, og så begyndte vi at ro med, hvad

skulle slæbe mig på maven resten af vejen,

vi kunne få fat på. Vi roede, så man skul

og langt om længe nåede jeg da også ud
til havet.

le tro, vi deltog i en kaproning, men det
var også nødvendigt, for nu var der in

Det så surt ud, regnen skyllede stadig

gen tvivl om, at vi var ved at synke. Vi

Så hankede vi op i fartøjet, gik hen til
røgteren og smed den for hans fødder.
Så kunne han selv afgøre, om han ville
have den eller ej. Han så mistænksomt på
os, så jeg sagde til Villy:
— Du, han tror, vi har stjålet den.
Men så gav vi ham min adresse, og så
var det løb kørt.

ned, og skyerne hang så lavt, at jeg dår

roede med blikket rettet stift mod land,

Om aftenen kom røgterens far og spurg

ligt nok kunne skimte dæmningen. I en

for det ville nu ikke være sjovt at få en

te mine forældre, om det var rigtigt, at

fart fik jeg gjort søklar, fik masten rejst

svømmetur i det iskolde vand.

og sejlene anbragt, og så endelig kunne

Endnu et stykke tid roede vi som be

safarien begynde, og det gik strygende

satte, så med eet kunne jeg se bund, og

gennem regn og vand. Jeg nåede dæm
ningen i god behold og fik kajakken

det beroligede mig lidt, men jeg var be
gyndt at tvivle på, at vi kunne nå til

hans dreng havde fået en kajak foræren
de, og vi svarede, at det var helt rigtigt,
hvorpå han takkede mange gange.
Siden har jeg ikke bygget flere kajak
ker.
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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
malcrudsalg-et på Søndre Plads

Alt til både!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R <fc O L

Riggerarbejde udfores!

Køb og salg

BÅDE MODTAGES

af lystfartøjer

I KOMISSION !

FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

3 interesserede unge mennesket-,
som vil lære

ISENKRAM A
FARVEHANDEL

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

søges til tiltrædelse straks eller senere i

MEGET ALSIDIG FORRETNING.
hvor GOD UDDANNELSE GARANTERES !

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK
Stedet hvor sejlsportsfolk mødes.

FRANK S. LAURSEN
ØrcsundsvejSl

Alt

Asta 2939

bådebyggerarbejde
udføres

Drejer det sig om

JØRGEN BOALTH

foto så gå til

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

Det er

LORENTZEN
der modtager annoncer til bladet!

Amagerbrogade 107

-

Am. 7118 Y

SUndby 4566
(pipaluk)

Afleveret til postvæsenet 16.—2.—1961.
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R I G T I G E

Se^poAts-påJdceAnmfy
— i — — •
HOLMENS BUKSER

købes hos B A C H E R

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER
ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
VATTÆPFER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

JmaJc

Gummisko

KØJETÆPPER

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer

21,10

hvide - blå
khaki

Yacht Club huer*

A

r A

14,50

fra
USA huer og strik-huer

rA

11,50

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

Bukser
28,5 0
Jakke m. hætte 30,50

11,50

fra

43,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning- i arbejdstøj

J. P. B A C H E R

22

TORVEGADE

. AM 45©2 - 8635

GIK DER EN RUDE?

SEJLSPORTSHUER

betyder intet — — den ordner

EMBLEMER OG OVERTRÆK

GLARMESTER JES SCHULTZ

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

Vermlandsgade 82 — Amager 7099
t i l den

SU 866

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

Næste nummer af bladet
udkommer i marts. Stof

Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
R .

N I E L S E N

Cumbcrlandsgade 185 — Amg; 1"S O ti

til bla

det skal være redaktøren i hænde

Cent. 14575 — Marskensgade 8

senest 1 . marts.
ASSURANCE - ØBRO 7515

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

BILLIGSTE pris!

(atm*

•

A

/. 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
UR Luna 37 88

1VK. 3

MARTS 1961

Ordinær
halvårlig
general
forsamling
mandag- den 27. marts 1961
kl. 19,3© præcis

i klubhuset

20. ÅRGANG

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

Følgende er på valg:
Kasserer Th. Sparre
Skolechef Orla Pedersen
Kapsejladschef
3 repræsentanter: Oscar Ftitterer
(modtager ikke genvalg)
Alf Kruøjser (modtager ikke genvalg)
Axel Christiansen
2 suppleanter til bestyrelsen: A. Wesberg
Axel Petersen
1 suppleant for kassereren
Revisor Gunnar Østergaard
Revisorsuppleant Folmer Larsen
2 målere: Jørgen Danris og

Bestyrelsen
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Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S
og I. Lindquist, Finlandsgade 28, S
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Ole Krøgh Jensen,
Vestersøga'de 70, V.,
uden båd.

Kasserer SPARRE tager imod hver fredag!

Koefoed Meyer,
Amaliegade 6, K.,
MB. Eva.
Villy Jørgensen,

Arbejdet med at klargøre øvelsesbåden er påbegyndt, og elever som ønsker
at sejle i sommer bedes møde op ved
båden medbringende arbejdstøj de kom
mende lørdage kl. 14,00 og søndage kl.
9,00.

Palermovej 2, S.,
jolle uden navn.
Ib Krogh Olsen,
Sverrigsgade 15, S.,
uden båd.
Arne Axelsen,
Sdr. Boulevard 66, V.,

Orla H. Pedersen.

krgj. Svanen.
Bent Mørch Pedersen,
Samosvej 7, S.,

FISKEGREI
Sejlerskolen er atter i år i bekneb for
lærere og vil med glæde se et par er

spd. b. Svava.

og alt til

PASSIVE:

SPORT OG CAMPING

farne sejlere melde sig til arbejdet på
skolen, hvis Deres tid tillader det, så
lad os høre fra Dem.

Jytte Lubbers,

KAI's SPORT

Østrigsgade 15, S.
Inge Christophersen,

Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238

Henvendelse kan ske til Orla H. Pe

Sverrigsgade 15, S.

dersen, som træffes på pladsen hver
lordag og søndag eller på telf. Amager
2352 y.

Nye medlemmer ~~~~
i Siwd&ij. S&jåJ}jOheJwq.

Sidste undervisningsaften bliver for

dette kursus finder sted i klubhuset kl.
19,00, alle interesserede er velkomne.
Afslutning af tovværkskursus finder
sted i klubhuset tirsdag d. 28. 3. 61 kl.
19,00.
Navigationskursus

afholder

eksamen

onsdag d. 5. 4. kl. 19,00 i klubhuset.

udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

såvel tovværkskursus som navigationskursus d. 22.3.61, der vil blive givet
undervisning i kunstigt åndedræt, og

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende

nye . medlemmer

velkommen

Sundby Sejl-Forening:
AKTIVE:
Jørgen Ploufmann,
Herman Triers Plads 7, V.,
motorbåd uden navn.

i

Glædelig n/hed!
Redaktør Andresen er nu atter hjem
me efter sit lange hospitalsophold, men
er desværre endnu ikke fuldt restitue
ret, så der vil nok gå endnu et stykke
tid, før han vil være i stand til at gen
optage sit arbejde ved bladet og atter
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præge det med sin store, faglige dygtig

Hans Marcussen, Brigadevej 8,11, S.

benzinpengene fordeles blandt klubber

hed.
Bladudvalget, der stærkt har savnet

Børge Christensen, Greisvej 62, I, S.

ne i forhold til den på de indsendte ske

Ole Linden, Geislersgade 6, I, S.

maer anførte motorstorrel.se, vil smøle

Andresen, beder derfor læserne være

Arne Martinsen, Ulkær 12, st., Rødovre.

riet let kunne koste foreningen så stort

Arne Dirksen, Korfuvej 10, S.

et beløb, at en ny pladslejeforhøjelse

Leif Steenberg, Falstersvej 9, III, F.
Jørgen West Michelsen, Ny Skelgårdsvej

kan blive nødvendig.
Hvor længe vil foreningens øvrige

overbærende endnu et stykke tid.

Slettede medlemmer!
Aktive:
P. Petersen, Bredagervej 50, Ka.
Jorn Petersen, Kirkegårdsvej 49, III, S.
B. Schrøder Christensen, Vb. Langgade
68, Vb.
Lauritz W. Hansen, Peder Fabersgade 37,
N.
Fritz Jørgensen, Marienberg Alle 84, Sø.
C. Lindquist, Starups Alle 26, Ka.
Benny Oemig, Elbagade 28, st., S.
Knud Nielsen, Skottegården 39 st., Ka.
K. Nicolaisen, Sønderholmalle 15, Tårnby.
Jorgen Holm, Præstefælledvej 88, Ka.
Ib Nielsen, Brohusgade 4, II, N.
Herman Mortensen, Holmbladsvænge 3,
IV, S.
F. Nielsen Damgaard, Sømandshjemmet
Nyhavn 24, K.
Borge Andersen, Jul. Blomsgade 18 st., N.
Svend Larsson, Kongedybet 14 II, S.

6, Ka .
Egon Raundorf, Kvintus Alle 6A, st., S.
O. Dyrehave Christensen, Siirgræsvej 76,
st., Ka.

at en klækkelig bøde — på f.eks. 50 kr.
— skal idømmes enhver, der uden gyl
dig grund undlader at returnere ben

Viggo Petersen, Prins Jørgensgade 2 B, IV,
N.
Erik Olsen, Dianavej 12, Vanlose.

Finn K. Hansen, Borups Alle 206, st. Nv.
R. E. Eriksen, Ordrupvej 71, Charl.
Willy Jensen, Folfodvej 22,11, S.
E. Christiansen, Ungarnsgade 21, II, S.
Passive:
Nanna Rasmussen, Lombardigade 16, II,
S.
Jørgen Jordan, Løjtegårdsvej 33, Ka.
Arnold Oemig, Elbagade 28, st., S.

Kol>, salg' og' bytte

G. Nielsen, Amagerbrogade 230, I, S.

Ny optimistjolle står blank i mahogni-

Jens Bo Sjøgren, Syriensvej 34, S.

Rasmus Schmidt, Amagerbrogade 148, III,
S.

Birthe Jørgensen, Milanovej 10 B, I, S.

Ole Jacobi, Regensen, St. Kannikkestræde

J. P. Abrahamsen, Tyrolsgade 9, st., S.
Jytte Beck Nielsen, Kastrupvej 75, S.
Lisa Carlsen, Kastrupvej 73, I, S.
Hanne Jorgensen, Roselillevej 74, B, S.

Helge Stjerndrup, Palermovej 17, I, S.

Harald Mikkelsen, Bremensgade 63,11, S.
Lasse Wickstrom, Kronprinsessegade 25,
K.

finér sælges billigt. 450,00 kr. uden sejl
og opdriftsmiddel.

SU 1417 vega.

Ken Nielsen, Brobergsgade 3, III, K.

Robert Sonk, Amsterdamvej 27, S.
John Enevoldsen, Tycho Brahesalle 9, st.,
S.

272

vej S.

Ole Becher, Kong Volmersvej 5, S.

hus, V.

zinskemaet rettidigt?

Aage Jensen, Lupingang 37, Kløvermarks-

Juniorer:

2, K.

forsamlingen til efteråret at vedtage,

Arvid Petersen, Lyongade 13, IV, S.

Holger Mortensen, Frankrigshusene 8, IV,

Harry Jensen, Vesterbrogade 132, IV, for

bagevendende unødige udgift?
Vil det ikke være en ide på general

Jens Drogemiiller, Ingemannsvej 9, V.

Viggo Jensen, Hollænderdybet 24, V, S.
S.

medlemmer finde sig i denne årligt til

Det er lor sløjt
Den 2. marts var 99 af de udsendte
benzinskemaer ikke modtaget retur. Det

Havneudvalget ønsker
sig mange blomster !
Altså stenhøjsblomster, som vi kan
plante, men er der nogle, som vil be
tænke os med træer, kunne vi tænke os
at få gran, fyr, hængebirke, hængepil
eller andre smukke træer. Samtidig vil
vi gerne takke alle de, som gav et nap
med at jævne de mange læs jord. Men

svarer til ca. 35 %.
Til disse 99 måtte der skrives og ud
sendes rykkerbreve, hvad der — for

en cementring hver og holde den med

uden tidsspilde for bestyrelsen — er en
unødig udgift for foreningen.

blomster i år, man kunne så omkring
midsommer foretage en konkurrence
om hvem der havde den skønneste og

C. J. Gregil, Burmeistergade 7, II, K.

I betragtning af, at det er 100 gange
storre ulejlighed for formand eller se
kretær at skrive disse rykkerbreve, end

John Lehmann, Rodegård 23, III, S.
Raino Anttilainen, Gothersgade 13, I, o. g.,

de og indsende det tilsendte skema, må

så udsætte en lille præmie.
Til oplysning for motorkørende, så
er der ingen parkering på havnen mere,
vi må holde den havn lukket fremtidig,

K.
Per Rinnæs, Korsikavej 5, III, S.

uefterretteligheden betegnes som hen

men der er jo gode muligheder uden

synsløst smøleri, og i betragtning af, at

for; kun festaftener er der åbent.

Kurt Johansen, Jacob Danefærdsvej 13,
III, V.
Erling Helmersen, Grækenlandsvej 92, S.
Bernhard Berno, Brydehusvej 22, Ball.
Carl Gemzoe, Hallinsgade 23, I, S.
Kaj R. Jensen, Japanvej 45, S.

det er for det enkelte medlem at udfyl

vi efterlyser 6 damer, som vil adoptere
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Sommerens kapsejladser 1961
21. maj

Næstved Sejlklubs pinsestævne på Fejø.
Isefjordsklubbernes Lynæsstævne.
Hadsund Sejlklubs kapsejlads om Mariager

24. juni—2. juli Kongelig Norsk Seilforenings pokalsejladser og
Hankø-regatta.
25. juni:
Svendborg Sunds Sejlklubs Taasinge rundt.

fjordens blå bånd.
21.—22. maj:

Jyllinge Sejlklubs jollestævne.

Sønderjyske sejlklubbers pinsestævne ved Kalø,

1.—2. juli:

Odense Sejlklubs jubilæumskapsejladser.

arr. af Haderslev Sejl Club.

1.—16. juli:

Nylåndska Jaktklubbens 10 års jubilæum (VM
og guldpokalsejladser for 5,5 m).

Landskrona Segel Såliskaps snipestævne.
27.—28. maj:

Hellerup Sejlklubs jollestævne.

28. maj:

Hellerup Sejlklubs Hven rundt.

3.—4. juni:

Roskilde Sejlklubs weekend-stævne og forårskapsejlads.
24-timers sejlads ved København.

Gotland rundt. Start fra Visby den 7. juli,
mål ved Helsingfors.
2. juli:
4.— 8. juli:

Haderslev Sejl Clubs hovedkapsejlads ved
Aarsøsund.

Odense Sejlklubs Fyn rundt.
Sejlklubben Sundets 60 års jubilæumskapsejlads

16. juli:

og pokalsejladser.
Kattegatsejlads ved 0. Hurup, arr. Hobro Sejl
klub.
Præstø Sejlklubs hovedkapsejlads.
Åbenrå Sejlklubs hovedkapsejlads.

Sejlklubben Greve Strand, jollestævne.
20.—-23. juli:

GKSS' Marstrandsregatta.

21.—23. juli:

Hangø-regatta, Finland.

23. juli:

Helsingør Amatør Sejlklubs jollestævne.
Kolding Sejlklubs hovedkapsejlads.

11. juni:

Assens Sejlklub, kapsejlads.
27.—30. juli:

KDY's Øresundsuge ved Skovshoved.

29.—30. juli:

Sønderborg Yacht Clubs og Sønderborg Sejl

Rungsted Sejlklubs stævne for folkebåde, drager
og knarrer.
Næstved Sejlklubs hovedkapsejlads.
Middelfart Sejlforenings hovedkapsejlads.
Sønderborgs Yacht Clubs kapsejlads for cadetog optimistjoller Nordborg Sø.
Svendborg Amatør Sejlklubs hovedkapsejlads.

og Motorbådsklubs hovedkapsejlads.
30. juli:
30. juli—
6. august:
5.—6. august:
4.—7. august:

Aalborg Sejlklubs hovedkapsejlads.

17.—18. juni:

Sejlklubben Neptuns BB-jollestævne på Vejle
fjord ved Rosenvold.

5.— 6. august

Kielerugen.

6. august:

17. juni—1. juli: Int. Clyde Fortnight (Int. Dragon Cup og
Edinburgh Cup).
18. juli:

Københavns Sejlunions Lappegrunden rundt.
Troense Junior Sejlklub.
Hobro Sejlklub.
Stege Amatør Sejlklubs hovedkapsejlads.

23. juni:

24—25. juni:

Nyborg Sejlforenings hovedkapsejlads.
KSSS' pokalsejladser og Sandhamnsregatta.
Taarbæk Sejlklubs dame- og klassebådssejladser.
DM for sniper, pirat-, BB- og OK-joller ved
Løveodde, arr. af Dansk Sejlunion og Kolding
Sejlklub.

17. juni:

17.—25. juni:

Espergærde Sejlklub.
Skælskør Amatør Sejlklub, Sydstævnet.

Kalundborg Sejlklub.
10.—11. juni:

Troense Junior Sejlklubs hovedkapsejlads.
Sejlklubben Snekken, Vordingborg, jollestævne.

Jysk Sejlunions kapsejladser ved Juelsminde.
4. juni:

DS' Landsstævne ved Horsens.
Havkapsejlads: RORC.

Nyborg Sejlforenings Fyn rundt.
3.—5. juni:

Brøndby Sejlklubs jollestævne.
Korsør Sejlklubs hovedkapsejlads.

Sønderjyske junior-weekendstævne ved Dyvig.
Aalborg Sejlklubs Hals-kapsejlads.
Sejlklubben Vikingen, Nykøbing F. hovedkap
sejlads.
Fredericia Sejlklubs hovedkapsejlads.

12.—13. august: Segel Sållskapet Trindelns jolle- og folkebådsstævne.
Hvidovre Sejlklubs Susets juniorweekendstævne.

Helsingør Amatør Sejlklubs Sjælland rundt.

Aarhusklubbernes fælles hovedkapsejlads.
Kredsmesterskaber for optimistjoller.

Sejlklubben Snekken, Vordingborg, Sjælland
rundt.

Midtjydsk kreds, Aarhus.

Sønderborg Yacht Clubs Als rundt.

Sydjysk kreds, Graasten.

Snipestævne ved Hjo, Sverige.

Sjælland syd, Stege.

Aarhusklubbernes Samsø rundt.

Sjælland nord, Roskilde.

Yachtklubben Furesøens jollestævne og Furesøpokalsejlads.

Øresund, Skovshoved.

Nordjydsk kreds, Limfjorden.

Fyn, Svendborg.
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12.—20. august: Travemunder Woche.
13. august:

19. august:

SIDE 5

27. august:

Svendborg Sunds hovedkapsejlads.

Korsør Sejlklubs Agersosundsejlads.

Frederiksværk Sejlklubs klassebådsstævne.

Assens Sejlklubs Baagø rundt.

Skælskør Amatør Sejlklubs jollestævne Hader
slev Sejl Clubs kapsejlads ved Kjelstrupstrand.

Thurø Sejlklubs hovedkapsejlads.
Frederikssund Sejlklub.

Distancekapsejladsen

2. september:

Troense Junior Sejlklubs distancekapsejlads til
Rudkøbing.

2.—3. sept.:

Roskilde Sejlklubs weekend-stævne og efterårskapsejlads.

Skovshoved—Hålsingborg.
19.—20. august: Sejlklubben Neptuns hovedkapsejlads på
Vejle fjord.
Aalborg Sejlklubs jollestævne for OK- og pirat
joller.

3. september:

Rudkøbing Sejlklubs hovedkapsejlads.
Lands-skolekapsejlads for optimistjoller i Søn
derborg.

Hålsingborg Segel Såliskaps 50 års jubilæumskapsejlads.
Holbæk Sejlklub.

Kolding Sejlforenings hovedkapsejlads.
Fælleskapsejladsen ved Dragør.

Afsluttende kredsmesterskabs-sejladser ved
Roskilde.
20. august:

Taarbæk Sejlklub, Larchmontpokalsejladserne.

Helsigør Amator Sejlklubs Hven rundt.
9. september:

KSUs jollestævne.

Ærøskøbing Sejlklubs hovedkapsejlads.
Hobro Sejlklubs jollestævne og distancekapsej
lads ved Mariager.
Nakskov Sejlklubs hovedkapsejlads 60 års
jubilæum.
26.—27.august: Haderslev Sejl Clubs jollestævne på Haderslev

10. september:

KSUs jollestævne og Hven rundt.
Graasten Sejlklubs hovedkapsejlads.
Svendborg Amatør Sejlklubs efterårskapsejlads.

16.—17. sept.:

Aarhusklubbernes fælles efterårskapsejlads.

17. september:

KAS' klassebådsstævne.

Dam (herunder sønderjysk mesterskab for pirat
joller).

24. september: ØS Frems klassebådsstævne.

Hellerup Sejlklubs jollestævne.

30. september— Skovshoved Sejlklubs pointssejladser for klasse-

24-timers sejlads ved København.

1. oktober:

Indkomne forslag* til
generalforsamlingen
1) Generalforsamlingen skal påbegyn
des præcis til den annoncerede tid.
Protokol og beretning skal optryk
kes i bladene, kun et sammentrængt
referat af ovenstående oplæses på
generalforsamlingerne.

Diskussion

angående protokol og beretning kan

både.

4) Bestyrelsen foreslår herved Jørgen

en kaskoforsikring dækker skade, der

Hillers som repræsentant til besty
relsen. Den pågældende er villig til
at modtage valg.

på land, vælter ind imod en nabobåd.

forvoldes ved, at en båd, der henstår
Vi har forelagt direktør S. Øst Hansen

5) Jeg tillader mig herved at foreslå

i A/S Grøn & Witzke henvendelsen og

Kaj Guldbech som medlem af besty
relsen.

bedt ham knytte et par bemærkninger
til den.

sign. Karl Hillers.

Under en storm i december 1959 væl
tede en båd, der henstod på midtermo

ikke finde optagelse i vore blade,

6) Undertegnede foreslår herved Tage

len på Tårbæk havn. Den brækkede ror

men henvises til generalforsamlin
gerne, ligeledes kan personlige an

Woltemath som repræsentant i be
styrelsen.

der væltningen blev tvunget over mod

greb under enhver form ikke finde
optagelse i bladene.

sign. G. Østergaard.

en nabobåd. Også denne led skade, idet

Albert Carlsen.

Jorgen Hillers.

Medl. nr. 290 sign. S. Christensen.
2) Til opførelse af en bygning til toilet
ter m.v. på bådepladsen foreslår be
styrelsen et eengangsbidrag på 25
kr. pr. aktivt medlem. Beløbet beta
les i april kvartal 1961.
3) Undertegnede foreslår herved Svend
Malm som kapsejladschef. Den på
gældende er villig til at modtage
valg.
Medl. nr. 530 sign. Arndt Adrian.

hovedet som følge af, at agterskibet un

der ødelagdes ca. 50 cm lønning og 2
lønningsstøtter. Båden med det knække

En båd vælter!
Hvem skal erstatte skaden?

de ror var kaskoforsikret, medens den
anden båd ikke var forsikret. Ejerne
tog imidlertid for givet, at skaderne på
begge både ville blive dækket af den
ene båds kaskoforsikring, men det viste

Fra det udmærkede blad »Motorbaaden« har vi hugget nedenstående, som

sig, at dette ikke var tilfældet.

vi mener er af interesse for medlem
merne.

Kaskoforsikringen dækker kun skade
på selve den forsikrede båd, men ikke

Fra Tårbæk Motorsejlklub har vi

på andre, eftersom en kaskoforsikring
ikke tillige er en ansvarsforsikring.
(Fortsættes side 8.)

modtaget en forespørgsel om, hvorvidt
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Indtægter:
1.545,83
5.067,10
2.084,25

Kassebeholdning pr. 1. januar 1960
Indestående i bank pr. 1. januar 1960
Postgirokonto pr. 1. januar 1960
Ydelser fra medlemmer:

R E G N S K A B
for tiden l.-l. til 31.-12 1960

Transport kr.
Forskellige materialer
Nyinstallationer til ledefyr
Reparation af flag og stander ...
Kloakledning
Diverse

12.948,53
993,24
1.027,75
311,25
294,98
246,04

49.537,65

15.821,79
866,25

Køb af klubmærker
4.665,00

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

30.570,00
2.035,50
1.160,00
32,00
485,00

Pladsleje:
Aktive
Vinteroplæggere
Indg. restancer.

22.143,50
1.368,00
120,00

Bladet:
Trykning, clicheer, porto etc. ...
-h indgået for annoncer

10.525,77
1.461,50

9.064,27

34 282,50
Sejlerskolen:

Afgift af skabe
Salg af emblemer

23.631,50
589.00
34,00

Indvundne renter
3.750,00
Lejeafgift, klubhus
100,00
«
sale
Indgået fra benzinfonden
Bidrag til optimistjoller^. . .
Salg af gammelt inventar . .
» » klubmærker
Refunderet for beskadigelse af bro m. m.
Kr.

63.202,00
48,33
3.850,00
15.804,72
450,00
225,00
108,00
80,00
92.465,23

Udgifter:
Administrationsomkostninger:
Administration
Repræsentation
Generalforsamlinger og møder .
Revision
Driftsomkostninger:
Lejeafgift
Ydelser på lån
Pladsmand
Kontorart., porto, tryksager, tlf.
etc
Skatter og vandafgift
Renovation og kørsel af affald .
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Kontingenter til sejlsportsorganisationer
Elektricitet
Juridisk assistance
Diverse
Reparationer og vedligeholdelser:
Klubhus og inventar
Vogne
Spil
Pladsen
Skure
Broer og bolværker
Transport kr.

2.400,00
364,55
3.236,54
243,75

6.244,84

Vedligeholdelse af øvelsesfartøjer
Materiale til optimistjoller
Forsikring af øvelsesfartøjer ...
Skolerekvisitter
Startpenge for juniorer

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

1.283,10
300,00
254,00
124,25

-r- startpenge

1.961,35
796,00

Fester:
Fastelavnsfest
Standerhejsning
Pinsetur
Set. Hansfest
Af riggergilde
Juletræ
Diverse filmsaftener

1.854,99
1.832,68
769,00
1.734,59
233,75

Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1960
Indsat

713,88
80,00

Girokonto:
Saldo pr. 1. januar 1960
Indsat
Hævet

793,88

3.340,90

5.067,10
45.726,13
50.793,23
44.479,22

6.314,01

2.084,25
7.939,17
10.023,42
9.302,26

721,16

Kassebeholdning pr. 31. decem
ber 1960
49.537,65

1.165,35

292,15
1.079,20
790,05
305,00
671,00
328,15
669,23
4.134,78

Hævet

43.292,81

5.422,96

Kapsejladser:

Andespil, overskud.
-f- Påskefest,
»

2.797,36
783,75
693,07
2.864,00
1.042,56
4.767,79
12.948,53

6.267,96
845,00

indgået fra elever

9.500,00
17.453,48
6.600,00

1.545,50
1.424,85
120,00
223,97

4.786,74
691,47
440,25
159,50
190,00

210,89
Kr.

92.465,23
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Festregnskaber 1960

Status pr. 1. januar 1961

Andespil den 12. november:
AKTIVER:

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

7.246,06
1,00
1,00
1,00
3.600,00
3.600,00
3.150,00
315.000,00
1,00

Deposita:
Kobenhavns kommune
Københavns belysn.væsen ...

3,000,00
2,100,00

5.100,00

2.340,50
152,00

2.492,50

Solgte plader
-T- gevinster
Musik
Leje af stole etc
Tryksager etc

1.332,65
489,93
60,00
65,00
18,84

633,77
698,88
15,00

Udlejning af spil
Kr

713,8

Restancer:
Kontingenter
Pladsleje

Kr

Kassererens kommentarer

340.192,56

Indtægterne i regnskabsåret er i det væsentlige anvendt
PASSIVER:

således: ca. 7,5 % til administration — ca. 51,6 % til drifts

Sparekassen for Kobenhavn &. Omegn, lån ...
Dansk Idrætsforbund, lån

195.806,86
18.000,00

omkostninger — ca. 19,0 % til reparation og vedligeholdelser
ca. 10,8 % til bladet — ca. 6,5 % til sejlerskolen — ca.

Forudbetalinger:
Kontingenter
Pladsleje
Foreningens formue

1,4 % til kapsejladser — ca. 4,0 % til fester.

1.503,00
71,00

1.574,00
124.811,70

Kr..

340.192,56

Medlemstal:
aktive 519 — passive 56 — passive b 1 — juniorer 53.

Indtægter:
Indskud kr. 4665,00 fremkommer således:
Aktive 83 stk. å 50,00 kr
Passive 6 stk. å 25,00 kr
Juniorer 24 stk. å 10,00 kr. 1 stk. å 5,00 kr.

4.150,00
150,00
245,00

Overflyttet:
Juniorer 3 stk. å 40,00 kr

T. S P A R R E

120,00
Kr

kasserer.

4.665,00

Udgifter:
Udgifterne giver ikke anledning til særlige bemærkninger,
dog skal det påpeges, at stigningen i bladudgifterne skyldes,
at regninger på ca. 2000,00 kr. for 1959 er betalt i 1960.
Der var pr. 1. januar 1960 et medlemstal på ialt ...
Tilgang (aktive 83, passive 6, juniorer 24)

613
113

Afgang (udmeldte 28, slettede 65, dødsfald 4)
Medlemstal pr. 1. januar 1961

726
97
629

Aftrykte regnskab er revideret og fundet rigtigt.
De anførte beholdninger var tilstede.
København i februar 1961
G. Ø S T E R G A A R D

E G O N R Y E F E L T

revisor.

revisor.

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens
velvillige behandling.
T. SPARRE
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tøj selv lider, også den erstatning, som

(Fortsat fra side 5.)

En båd vælter!
Var en skade opstået på søen mellem

den forsikrede måtte blive tilpligtet at
yde trediemand for materiel skade. Så
ledes som sølovens kapitel 10 er affat

en kaskoforsikret båd, hvis fører bar

tet, hæfter en fartøjsejer i sammen-

skylden, og en uforsikret båd, ville den

stødstilfælde imidlertid højst med kr.

kaskoforsikrede båd få sin skade dæk

145,— pr ton af fartøjets drægtighed

ket, medens den anden i henhold til

som bemærket i Tårbækklubbens brev.

sølovens kapitel 10, § 255, kun ville ha

Denne lov gælder også for lystfartøjer.

Angående filmsaftenerne!

ve krav på en erstatning på 145 kr. pr.

Det er derfor rigtigt, at et lille fartøj,

Fredag den 9. marts havde vi den

tons drægtighed fra det skadevoldende

f.eks. en cris-craft, der forvolder skade

sidste filmsaften i denne sæson. Besøget

fartøjs side. Hvis f.eks. en båd på 1 ton

til et betydeligt beløb, kan begrænse sit

var tyndt, filmene nogenlunde.

forårsager skade for flere tusinde kro

ansvar til et ganske ringe beløb. løvrigt

Det ringe besøg, der har været til

ner på en uforsikret båd, vil den skade

er ansvar for personskade medforsikret

vore filmsaftener i denne vinter i for

voldende herefter kun hæfte for 1 ton

hele året inden for de beløb, der er

bindelse med det fine vejr har bevirket,

= 145,00.

nævnt i policen.

at festudvalget har besluttet at stryge

KLUBHUSET

Konsekvensen af det først omtalte

Det vil heraf ses, at en fartøjsejer

den sidste aften, fredag den 23. marts.

forhold synes altså at være den, at eje

uforskyldt kan komme ud for et stort

Det er et spørgsmål, om disse tors

ren af en kaskoforsikret båd, der for

tab, enten hvis den forvoldte skade

dagsaftener skal fortsætte i næste sæ

svarligt afstivet står på land, ikke, hvis

skyldes en ulykkelig hændelse, eller

son. Besøget har ikke været overvæl

båden vælter, kan tilpligtes at erstatte

hvis ansvarsbeløbet af skadevolderen

dende, og dette i forbindelse med de

derved

kan begrænses til et ringe beløb, men

udgifter, der er forbundet med arran

forvoldt

skade

på

nabobåd

(d.v.s. trediemand). Det vil derfor være

dette vil fartøjsejeren selvfølgelig helt

gementerne har medført, at bestyrelsen

ønskeligt, om det overalt på oplæg-

eller delvis kunne afbøde ved at for

inden næste vinter vil tage spørgsmålet

ningspladser indskærpes, at både skal

sikre sit fartøj.

om en fortsættelse op.

være afstivet så godt, at chancen for

Til ovenstående, der vist er fuldt ud

væltning er yderst ringe, eller udtrykt

vejledende, er der kun det at bemærke,

på anden måde, at der er gjort alt, hvad

at søloven står over for en gennem

der står i menneskelig magt at gøre,

gribende revision (forberedes af et i

for at hindre, at væltning sker.

1957 nedsat udvalg af sagkyndige). Ef

Direktør Øst Hansens bemærkninger:

ter hvad der er oplyst over for os, vil

Lad os først se på det tilfælde, hvor

derved også den omtalte begrænsnings-

en båd er væltet under henståen på

bestemmelse blive ændret. Det er endnu

land. Det er rigtigt, at kaskoforsikring

ikke helt afklaret, hvorledes den vil

for lystfartøjer, når fartøjet er oplagt

komme til at fremtræde i den nye

på land, og i tiden 16.—11. til 31.3. også,

iklædning, men der har i hvert fald

når det er oplagt i vandet, ikke omfat

været forhandlet om fastsættelse af en

ter erstatning til trediemand for mate

minimumsgrænse på f.eks. 150 eller 300

riel skade, således at skade på andet

bruttoregistertons

fartøj forvoldt ved, at en båd vælter,

hvad der internationalt er gældende i

falder uden for policens rammer. Det

henhold til den i 1957 afsluttede Brux-

må dog i denne forbindelse huskes, at

elles-konvention. Erstatningen skal da

en fartøjsejer kun er pligtig at yde er

beregnes derefter, uanset at den skade

statning for forvoldt skade, såfremt far

voldende båd faktisk har en mindre

tøjet vælter som følge af en fejl eller

tonnage. Det vil set fra de skadelidtes

forsømmelse fra hans side. Er båden
forsvarligt afstivet, og skyldes uheldet

synspunkt utvivlsomt være fuldt til

under

hensyn

til,

fredsstillende, idet erstatningsmulighe

f.eks. udelukkende voldsom storm eller

derne da bliver meget store, navnlig

den omstændighed, at en person, som

når udbetalingsbeløbet pr. ton (nu 145

ikke handler på forsikredes vegne, har

kr.) samtidig sættes klækkeligt op. Det

fjernet en støtte til båden, er han na
turligvis uden ansvar.

må imidlertid ikke overses, at en æn
dring i den påtænkte retning uundgåe

I tilfælde af sammenstød, der finder

ligt må indvirke på forsikringspræmi

sted på vandet i tiden fra 1. 4. til 15.11.,

ernes størrelse, idet forhøjelsen af er

dækker en police som den omhandlede

statningsbeløbene betyder en forøgelse
af selskabernes risiko.

foruden den skade, som forsikredes far

Til de trofaste, der mødte op siger
festudvalget: Tak for i år.
Festudvalget.

Bemærk!
I tiden fra 1. april til 31. maj,
begge dage inclusive, må elek
triske

slibemaskiner

ikke an

vendes på søn- og 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.
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Du Danskes vej Efter sine 2 fiaskoer med selvbyg

Da flere af foreningens med

gede kajakker havde vor unge ven dog

lemmer har ytret ønske om

ikke mistet gnisten. Trangen til at be

et foreningsmærke med vor
stander til at påsy enten på

tvinge havet var nærmest vokset, men
han mente ikke længere, opgaven skulle
løses med kajak — i hvert fald ikke en

sweaters eller jakker, har vi

hjemmebagt — det skulle være et rig

ladet fremstille et mærke, der
kan købes for 3 kr. pr. stk.
Mærket kan købes hos kas

tigt fartøj og helst noget større end de
to foregående.
Og se, således skete det.
Det næste afsnit, vi har sneget os til
at fiske ud af hans dagbog følger her

sereren i kontortiden eller

med hans egne ord. Selv har han kaldt

hos festudvalget.

det:

Mærket er fremstillet i 2 ud
gaver et for

seniormedlem

mer og et for juniorer.
Festudvalget

henstiller

Sælhundeturen til Saltholm 1921.
Da Villy og jeg gik og så på både,
fik vi øje på en dejlig båd, som lå i
Frederiksholms Kanal. Det var en stor

til

medlemmerne om snarest at
købe det nye klubmærke.
FESTUDVALGET

redningsbåd, og det var vel nok ting at
få fat i.
— Den skulle du købe, sagde Villy.
Jo, men pengene? Den kostede nem
lig 100 kr., og det var jo mange penge.
Dog, en skønne dag kunne jeg fortælle
Villy, at skibet var købt, og så kan I
nok tænke jer, at glæden var stor.
Villy mente, den måtte have et efter
syn, og det fik den. Vi stillede som et

Det er ethvert medlem* pligt at
mode op på generalforsamlingen!

helt lille redningskorps med taljer og
tovværk og fik den omsider hevet op
på en tømmerflåde, og så fik den, hvad
den havde godt af. Kultjære i lange
baner, så vi kunne mærke det et helt

Nye toiletter på pladsen
På generalforsamlingerne

har

år efter. Båden var jo ikke netop tør,
for det var i januar måned, og på den
årstid er både gerne lidt fugtige. Men

der

slag om et bidrag een gang for alle på

den blev altså tjæret, hvad der var en

gentagne gange været rejst krav om en
forbedring af toiletforholdene på både
pladsen.

25 kr. til dækning af udgifterne ved
opførelse af et sådant hus, idet udgif

udgift for rederiet på 10 kr. og 33 øre.

Toiletterne i klubhuset er anbragt så
ledes, at de kun kan benyttes, når huset
er åbent.

Da der som først nævnt er stor inter
esse for at få tidsvarende toiletter på

af rustik. Det var et flot skue, og der

pladsen, skal jeg herved på bestyrelsens

hvad der måske ikke var så mærkeligt.
Vi fik også en hel masse fiduser, som
vi bare ikke havde råd til at følge.

terne er anslået til ca. 12.000 kr.

Der skulle også bygges kahyt på bå
den, og det blev der. Vi byggede den
kom virkelig også mange og så på den,

På bestyrelsens opfordring har vort

vegne stærkt anbefale, at medlemmerne

medlem, ingeniør Bent Johansen derfor

stemmer for dette eengangskontingent.

udarbejdet et forslag til toiletter med
håndvask i forbindelse med et rum til

Det er den eneste måde vi kan få gen
nemført projektet på. Det siger sig selv,
at udgiften til et sådant byggeri ikke

På bådebroen gik en gammel båds
mand og passede på bådene. Han var

kan afholdes af driften.

så underligt, for Villy lånte mange af
hans grejer, som kunne bruges til en

restauratørens tomme emballage m.v.
samt et arrangement, hvor skraldebøt
terne kan anbringes i et indelukke.
Som medlemmerne vil se andet sted
i bladet har bestyrelsen stillet et for

En tegning af huset vil være opslået
i klubhuset.
W. Tanggaard Rasmussen.

altid så gnaven, og det var måske ikke

båd, og som Villy blot ikke leverede
tilbage. Men så en dag forklarede den
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gamle Villy, at hvis han troede, det

Vi var nu i rum sø og begyndte at

af land. Et mægtigt bump fortalte mig,

var fælleseje, så tog han grundigt fejl.

rulle slemt, men skuden klarede sig flot.

at der var en stor sten med 2 fod vand
over på vor rute.

Herefter lod vi så hans grej være i

Dog, efterhånden begyndte flasker og

fred, for vi ville nødigt have mere

madvarer at blive fejet ned af bordet

Men vi måtte længere ind, og en halv

vrøvl med ham, og så måtte vi købe

og lagde sig til mere eller mindre hvile

time senere — efter at have ødelagt ad

det, vi havde brug for. Men det kneb

på dørken. Værst var det med vores

skillige sten — gjorde vi landgang.

stadig svært med finanserne.
Det var en streng vinter. Det frøs op

stolthed hængelampen. Den svingede så

Snedkeren var første mand. I et væl

voldsomt, at den gang på gang ramlede

digt spring landede han på det tørre,
og blegheden forlod ham.

til 12—14°, så vi måtte gå nede på isen

mod dækket, hvorved den efterhånden

og save båden fri. Stumperne lagde vi

knustes til atomer, der aldrig kunne

så op på den faste is, og efterhånden

blive til lampe mere.

kom det til at ligne et helt arktisk land

Villy og jeg sad ved roret, da skytten,

Aldrig så snart er vi kommet ind på
øen, før Svend lægger bøssen til kinden
for at nedlægge en hare, som nysger

der i øvrigt var flot rigget ud med

rigt sidder og betragter os, men Poul

Men vinteren fik da omsider en ende.

langskaftede snørestøvler og hat med

forhindrer dog drabet, idet han råber:

Foråret kom, og båden, der ikke havde

gemsefjer som det anstår sig en rigtig

— Ved du ikke, dit store fjols, at harer

noget navn, blev gjort klar til en større

herregårdsskytte, og filosofen — med

ne er fredede. Imens smutter haren

skab.

rejse. Vi skulle til Saltholm og skyde

sort rundpullet bowlerhat — kom gri

bort, lykkelig over sin mirakuløse frel

sæler. I kahytten havde vi ophængt en

nende ud til os og sagde: — Ham sned

se.

flot hængelampe med prismer og anden

keren ligger nede i kahytten og savler.

Vi gik så omkring et stykke tid og

dingeldangel, den var så absolut det

Jeg bad Villy se efter, hvordan det

så os grundigt om, men een ting kunne

flotteste om bord og derfor naturligvis

stod til med snedkeren. Det gjorde han

vor stolthed.

så, hvorefter han gav ordre til at tage

Filosofen mente, det var på tide at

Søndagen før hin berømmelige Salt-

sig af snedkeren, og Christian parerede

komme af sted hjemover, for vi havde

holmstur skulle foregå, sejlede vi ud

ordre og forsvandt ned i kahyttens rag

ikke mere mad. Sagen var, at snedkeren

til Islands Brygge og tog 20 sække

narok.

ingen af os få øje på: Sæler.

på turen herover havde ligget og rul

jord om bord som ballast, og ugen efter

Det varede dog ikke længe, før sned

let frem og tilbage over al vor mad, så

—- på den store dag — herskede der

keren kom til syne. Ligbleg og med

den var fuldstændig uspiselig. Vi gør

stor travlhed, for det var nemlig også

grønne pletter i ansigtet vaklede han

derfor søklar, og hjemrejsen begynder.

lidt af en videnskabelig tur, vi skulle

op på fordækket, hvor han hensank i

Med hårde kryds stod vi ud i Sundet,

på, og listen over det udsøgte mandskab

trance. Christian kom også op, og han

men med vore 8 kvadratmeter sejl viser

så således ud:

sagde til os: — Ja, vi har lagt den

det sig snart ugørligt at komme tilbage

Næstkommanderende — Villy.

snedker op på bænken 5 gange, men

til Københavns havn.

Skytte og skuespiller — Svend.

hver gang triller han omgående ned på

Maskinmester — Poul.

dørken.

Filosof udi kærlighed — Christian.
Desuden en snedker, hvis navn des
værre er gået tabt for efterverdenen,

Den arme snedker fik så lov at hvile
ud på dækket.

Nu blev skuespilleren og filosofen for
alvor bange, de troede, de skulle til
bringe resten af deres liv på Saltholm,
men efter nogen forhandling lejede vi

Kort efter bliver der råbt: Land for

en fiskerbåd til at slæbe os til Dragør,

ude — og vi fik vældig travlt med for

hvortil vi nåede om aftenen, og herfra

fuldtalligt,

skellige ting, bl.a. blev bøssen set efter,

tog vi med toget hjem.

hvorfor der straks blev givet ordre til

te 25 kr. for assistancen.

og mig selv som skipper.
Mandskabet

var

mødt

Det blev en dyr tur. Fiskeren forlang

afgang. Trosserne blev smidt i land,

der kunne jo være sæl i farvandet.
Vi holdt kurs mod den sydlige ende

og vi dampede ud af kanalen. Vi var
blevet enige om at spise, medens vi

af øen, da jeg kom til at se ned i van

Hvordan det siden gik med båden,

det og til min store forskrækkelse op

kan jeg fortælle i korte træk. Jeg fik

sejlede ud gennem havnen — uden

dagede, at malingen flød af båden. Det

den omsider indløst og byttede den så

mad og drikke o.s.v. — og det viste sig

var selvfølgelig Villy, der ikke havde

bort for en motorcykle, der ikke kunne

snart at være en klog bestemmelse.

lavet sit arbejde ordentligt!

køre. Motorcyklen byttede jeg med en
trampecykel, som jeg selv kørte over

Vi var et flot skue, da vi passerede

Svend griner med sit skuespilleran

Trekroner. Det, vi bedst kunne sammen

sigt, og det konstateredes, at »malin

lignes med var nok nærmest en lille

gen« stammede fra snedkeren, der lå

bondegård. Eller måske et af de oste
skibe, der dengang lå i kanalen ved

på fordækket og brækkede sig.
Stilhed! Vi ser diskrete den anden

båden. Den var nu sat på land som hus

Christianshavns torv. Det er jo med ens
oplevelser som med et fotografi, jo

vej, medens snedkeren stirrer længsels

båd. Vores kahyt havde ejeren fjernet

ældre de bliver, jo mærkeligere tager
de sig ud.

Sejladsen fortsattes endnu en times

fuldt mod land.
tid, så mærkede jeg, vi var i nærheden

med en bil.
Resultat 0,00.
Ude i Skudehavnen genså jeg senere

og erstattet med en anden, for han
kunne ikke lide turisttilstrømning.
Siden har jeg ikke mødt båden.
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke farver

ØRESUNDSVEJ 114
( h j ø r n e t af M i l a n o v e j ) AM 4 3 4V
Nærmeste forretning ved havnen!

lås hos MADSEN
malenidsalgct på Søndre Plads
Alt

til

både!

Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION!

llar alt i
TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R *V O L

Køb og salg
af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

J Ø R G E N
Balsamvej 8

D A N R I S
Telf. 50 86 36

BBS. \

K©ue
BBÆsMOS

FARVE ISENKRAM
RUlllbARDINtR

VARKTej BEUA6

PERSIENNER

GLAS PORCELÆN

MATERUL

KØKKENUDSTYR

VOKSDUG

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

SPORTS-i, FlSKfRlART.

Den rigtige tid til den rigtige pris

A 6 T A 2 92 9

Køb det hos

Eneforhandler af C R E S E j\ T påhængsmotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

Alle typer demonstreres uden forbindende

ALT I URE OG OPTIK

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

S. LA-tHRSEr«"
Aresnndsvej 51

Asta392»

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

Drejer det sig om

JØRGEN BOALTH
Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

foto så gå til

Amagerbrogade 107

FREYTAG SEJL

M
-

SKOVSHOVED HAVN

SUndby 4566
(pipaluk)
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Se^poJi£s-påJd!a2As4wg.
—
HOLMENS BUKSER

købes hos BACHER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE

LINGERI

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

OG

KONFEKTION

KONFEKTION

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-*

Gummisko

Jmalc

hvide - blå
khaki

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

43,50
-A

Å

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

11,50

fra

Bukser
Jakke m. hætte

28,50
30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: I arbejdstøj

J. P. BACHER

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

W /fM*
W

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

T O R V E G A D E 2 2 . AM 4503 - 8635

f

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

betyder intet

(L

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

Næste nummer af bladet
udkommer i april.
Cent. 14575 — Marskensgade 8

Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
B. N I E L S E N
Cumbcrlandsgradc 185 — Amg 1*703

Stof

til

bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. april.

ASSURANCE - ØBRO 7515

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

den ordner

Mm/mil

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

GIK DER EN RUDE?

'/. 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
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|STANDERHEJSNING
&

finder sted

j
V
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Søndag den 7. maj 1961 kl. 14

|
»I

MUSIK I KLUBHUSET FRA KL. 16!

|
|l
»1

H U S K ! Hvide h uebetræk til standerhejsning

Q
FESTUDVALGET

«]
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PINSETUREN
går i år til

S L E T T E N
Søndag aften byder foreningen på fælles kaffebord
o g bal p å S l e t t e n k r o .

Tegningsliste: K l u b h u s e t
N B ! O p m æ r k s o m h e d e n henledes på, a t k u n D e , d e r e r o p f ø r t på t e g n i n g s l i s t e n
k a n p å r e g n e plads på k r o e n .

FESTUDVALGET
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SUNDBY SEJL-FORENING
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Amager Strandvej, S — SU 35016
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Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
PA 9770
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. . VA 533 x
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516
55 05 73

o
g
°
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Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S

o

o

g

og Tage Woltemath, Sv. Vonvedsvej 11, S
Tilsynsførende med klubhuset: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, S
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen, Østrigsgade 17, S

o
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Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

S

o
o
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g
g
S
o
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o
o

K assereren

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION °

55 39 72

g
%

SU 1417 v
AM 2352 y

g
°
o

o
g
g

AM 83 84 u
AM 71 18 y

%
o

April
hver fredag k l . 19—20,30
samt søndag: d . 9 . og: 2 3 .
k l . lO—12 i klubhuset
Maj
hver fredag: k l . 19—20,30
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

o

g
g

SU 3580
AS 3083

træffes

o

o
o
°oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo°

JUNIORBAL
Lørdag den 22. 4. 1961 kl. 20,00 af
holder SSF's juniorafdeling vinterens
sidste bal. Til denne lejlighed har vi

Kasserer SPARRE tager imod hver fredag!

fået det fine orkester THE TOP ROCKBOY's til at levere musikken. Mød tal
rigt op og tag dine venner og bekendte
med. Entre 3,00 kr.

STANDERHEJSNING
Søndag den 7. 5. 61 har SSF stander
hejsning. Denne dag bedes alle junio
rer møde op, både de der sejler junior
både og optimistjoller. Husk at være

JUNIORAFD. OPTIMISTJOLLEAFD.
Juniorafdelingen har fået en ny afd.

reglementeret påklædt med gummisko,

for de yngste, denne afd. er udstyret

blå bukser og blå trøjer med emblem

med en halv snes optimistjoller. Disse

på trøjens venstre side over brystet.

joller har en besætning på to mand.

Når standeren er sat, vil der blive

Disse to skal hjælpe hinanden med at

sejltur i bådene. Husk at få oplyst hvil

gøre jollen istand, og de skal skiftes til

ke bådhold du hører til, så går det me

at sejle. De to, der deles om en jolle,

get lettere, når du skal ud at sejle

må under ingen omstændigheder låne

denne søndag.

den ud til andre optimistjollesejlere.

FORÅRSKLARGØRIN«
Forårsklargøringen er nu i fuld gang,

Juniorafdelingen

men det er kedeligt, at det er de sam
me ansigter, vi ser hver gang. Du må

arrangerer

huske på, at hvis du ikke har været
hernede mindst 8 SØNDAGE eller bli

FORÅRSFEST

ver væk 3 GANGE uden at melde af
bud, får du ikke lov til at sejle i denne
sæson, din plads ombord vil da blive

O

LØRDAG D E N 22. APRIL 1961 KL. 20 T I L KL. £

udfyldt af en af de mange, der gerne
vil ind i juniorafdelingen.
Til festen spiller

SÅ SE AT KOMME HERNED OG FÅ
BESTILT NOGET, IKKE BARE STÅ
OG LEGE MED ET STYKKE SAND
PAPIR OG SLADRE.

THE TOP ROCK BOYS"
Pris 3 kr.

Pris 3 kr.
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Afslutning

Onsdag den 5. april kl. 19,00 afholdt
Sejlerskolen navigationseksamen i klub
huset, navigationslærer hr. Unden modte med 11 elever til prøven.
Fra Navigationsdirektoratet var mødt

på

tovværkskursus

hr. Vang Petersen, som censorer assi
sterede vort medlem Harald Hansen

Tirsdag den 27. marts afholdt Sej

samt formanden Villy Tanggaard, til

lerskolen afslutning af tovværkskursus

stede var tillige sejladschefen. Der blev

i klubhuset, vor afholdte og dygtige

aflagt prøve i søvejsregler, skibsinstrumenter og søkortopgaver.

lærer Ejner Pedersen mødte med 12

8 elever bestod prøven, det kan end

var andre af skolens elever forhindret

elever til afslutningsprøven, desværre

videre nævnes, at 2 af vore medlemmer

i at møde på grund af arbejde. Skole-

var indstillet til eksamen for kystskip
pere og sætteskippere.

chefen fra Ø.S.F. hr. Ficher Hansen
samt vort kendte medlem hr. Svend Ol

Bjørn Rambow blev kystskipper og

sen havde beredvilligt stillet sig til rå

Jan Andersen blev sætteskipper, vi øn
sker dem alle til lykke med resultatet
af deres flid.
Efter prøven samledes alle ved et
kaffebord i salen, og her takkede fru

dighed for skolen som censorer.
Begge havde de ros til eleverne for
arbejdet, som var udført med omhu og
interesse.

Mathiasen på elevernes vegne læreren

Alle elever bestod prøven med gode
karakterer.

og overrakte denne en buket blomster
og en gave fra samtlige elever.

febord, hvor en af eleverne, Frank Jo

Samtidig benytter vi lejligheden til at
sige vor navigationslærer en tak for

sephsen, på holdets vegne rettede en
tak til Ejner Pedersen for hans dyg

Der blev sluttet af ved et fælles kaf

godt samarbejde i vinteren, der gik, og

tige ledelse af undervisningen og over

håber at vi sammen kan tage fat påny
til efteråret.

rakte ham en gave fra holdet.
Orla H. Pedersen.
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SEJLERSKOLERNE
fra

Øresunds Sejlklubben „Frem"
Sejlklubben „Sundet"

Københavns Amatør Sejlklub
Snndby Sejlforcningr

indbyder til et

FÆLLES FERIETOGT TIE TISKEAND
fra lørdag den 8. juli til lørdag den 22. juli 1961.
Turens program:
Lørdag

den

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

»
»
»
»
»

8. Af g. fra Svanemøllehavnen
kl. 18,00.
9. Ank. til Masnedsund.
10. Masnedsund—Kragenæs.
11. Kragenæs—Bagenkop.
12. Dispositionsdag.
13. Bagenkop—Schleimiiride,
(Kappeln)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Udflugt til Schleswig.
Fridag.
Kappeln—Marstal.
Marstal—Svendborg.
Svendborg—Agersø.
Agersø—Kalvehave.
Dispositionsdag.
Kalvehave—Rødvig.
Rødvig—Sundby Sejlforening.

En tur på ca. 360 sømil.
NB. Såfremt vind og vejr skulle gøre det nødvendigt, må der regnes med, at der kan ske ændringer i sej
ladsplanen.

„

, .

,

t

Ledsagerfartøjer. Det maritime Hjemmeværn vil atter i år stille 2 eller 3 ledsagerfartøjer til rådighed for

bådene på turen.
.
På dette togt bliver der rig lejlighed til at opleve en rigtig langtursejlads under skiftende vejrforhold, bade
i danske og i fremmede farvande. Turen er først og fremmest lagt an som en øvelsessejlads for eleverne,
men er samtidig en ferietur, hvor klubstanderne og skolebådene vises som propaganda for danske sejlersko
ler.
Det forventes derfor, at alle de københavnske sejlklubbers skolebåde deltager i denne langtursejlads.
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.
Tilmeldingen foregår til de respektive klubbers sejladschefer og slutter, så snart badene er bemandet og
senest den 20 juni Ved tilmeldingen skal der betales kr. 20,00 i indskud, der benyttes til havnepenge o. lgn.
Til orientering kan det oplyses, at hvert bådehold selv skal sørge for kosten, der ligger omkring kr. 100,00
pr. deltager for 14 dage.
Lærere på skolerne og andre af klubbernes medlemmer, der kunne ønske at deltage som fører af badene,
anmodes om snarest muligt at melde sig.
.
Der vil i begrænset omfang blive mulighed for private fartøjer, på 3 tons og derover, at deltage i turen. Hen
vendelse må ske til E. Fischer Hansen, Ø.S. Frem, eller privat: Thurøvej 9, 2. F.
På denne tur skal der medbringes pas og sygekassebog og for fartøjernes vedkommende tillige lystfartøjstoldseddel.
.
nnnn i.
Et orienterende møde afholdes i Øresunds Sejlklubben »FREM«s klubhus mandag den 3. juli kl. 19,00, hvoi
samtlige deltagere har mødepligt.

På eskadreudvalgets vegne
E. Fischer Hansen.

Klargøringen af øvelsesbåden

OMØ

For en ordens skyld skal det meddeles her, at de
elever som ikke mindst 3 gange har deltaget i klar
gøringsarbejdet inden sejladserne begynder, vil blive
slettet af elevlisten.
Altså såfremt du ønsker at sejle til sommer så mød
op, og tag et nap med klargøringen.

Sommerhus med 6 sengepladser,

en af Storebælts perler
100 m fra havet, 3 timer fra Kø
benhavn,

kosangas,

kakkelovn,

petroleumslamper, til leje fra sid
ste weekend i juli, 150 kr. pr. uge.
P. PEDERSEN
Frederiksborgvej 156 B, 2. th., NV
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Uddrag

For at opnå plads i havnen må ved
kommende sikre sig ved tegning hos

af

havneudvalget. Alle pladser i havnen,
som ikke rettidigt er blevet betalt, over
går til foreningens disposition.

ordensreglementet

*

§ 6.

§ i.
Adgang til havn og plads.
Cykler skal henstilles i de stativer,

dage incl., må elektriske slibemaskiner
ikke anvendes på søn- og helligdage.

Fortøjning og affendring.
Alt, hvad der henhører under for

som findes; dersom cykler henstilles

El-tilslutningen til maskiner må kun
foretages med dobbelt-isolerede (D)-

anvisninger, som gives af havneudval

op ad klubhuset eller op ad de på plad

mærkede stik til de på pladsen opsatte

get. Som bundfortøjning skal benyttes

sen værende fartøjer, vil de blive fjer

stikdåser.
Al benyttelse af elektricitet til lys og

fast mooring.

net uden ansvar.
Al cykel-, motorcykel- og automobilkørsel på havnepladsen er forbudt.

*

opvarmning er på det strengeste for
§ 7.
Fartøjets tilstand.

budt.
*

Undtaget herfra er transport af varer
til klubhuset og fartøjer.

§ 9.
Teltslagning, fodboldspil o. lign. på
foreningens arealer er forbudt.
*

Renholdelse.
Al urenlighed overalt på pladsen og i
havnen er strengt forbudt; alt affald
og ubrugelige ting skal anbringes efter
pladsmandens anvisning.
*

§ 3.
Ferskvand.
Al unødvendig brug af ferskvand skal
undgås, vandhanerne skal lukkes efter
brugen. Spuling med slange er forbudt
i tiden 1/4—30/9.

§ 8.
Sejlads i havnen.

Salg af fartøjer skal straks meddeles
Handel med og udlejning af fartøjer
i erhvervsøjemed er forbudt.

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

skal grejerne, dersom de ikke tages

udvalget for beregning af havneafgift.
Målingen foretages efter metersystemet.
*

§ 7.
Skabe på pladsen.
Skabe, som ikke kan identificeres, el
ler som ikke holdes i sømmelig stand,
kan fjernes af havneudvalget.
*

§ 8.
I tiden fra 1. april til 31. maj, begge

§ 2.
Tildeling og bytning af havneplads.
Havneplads kan kun tildeles medlem
mer med lystfartøj.
bytning

nyttes, eller medens brændstof indtages.
Motorer og lignende må ikke anbringes
ved kranen, og kan efter 24 timer fjer
nes for ejerens regning og risiko.

skal udvises størst mulig forsigtighed
af hensyn til andre fartøjer og fortøj
ninger.
Badning og børns leg med joller og
pramme i havnen er forbudt.

*

Indbyrdes

Fortøjning til kajen ved motorkranen

Al sejlads i havnen skal ske med
mindst mulig drivkraft, ligesom der

Alle fartøjer skal opmåles af havne

Alt affald skal fjernes efter arbejdets
ophor af hensyn til brandfare.

denne er under 4 meter.
må kun finde sted så længe kranen be

Navn og hjemsted.

anvist plads.

Fartøjers skrue må ikke arbejde mod
spunsvæggen, når skruens afstand fra

havneudvalget.

Opmåling af fartøjer.

Brandfare.

bestyrelsen bortvises fra havnen.

§ 1.
Ejerskifte.

Om foråret efter fartøjets udsætning

§ 5.

kunne kræves, af et lystfartøj, kan af

*

§ 4.

hjem, anbringes på en af pladsmanden

Et fartøj, som trods påtale ikke hol
des i en sådan orden og stand, som må

HAVNEN

*

Ophalingsgrejer.

tøjning og affendring, skal ske efter de

af

havneplads

uden havneudvalgets tilladelse er for
budt.
I tilfælde, hvor der ved omplacering
kan skaffes bedre plads, har havneud
valget ret til at anvise det enkelte med
lem anden havneplads.
Salg af havneplads.
Salg af fartøj i forbindelse med hav
neplads og plads på land 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.
*

§ 10.
Foreningens stander.
Fartøjer, som har fast havneplads i
»Sundby Sejl-Forening«s havn, skal
føre foreningéns stander.
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Nye medlemmer ~~~
i Sund&j. Sej^ohmin^

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende

nye

medlemmer

velkommen

i

Du danskes vej
til ros og magt
sortladne hav!

Prinsesse Charlottesgade 33
Kjl.
Erik Andersen

Frans Fog-Møller

dark - rolling wåve!

Rikard Madsen
Bellahøjvej 143
Pjl. under bygn.
Hans Aage Møller
Qvintus allé 14
Jl. u/navn.
Erik Lyngkjær
Vermlandsgade 72
Kjl. »Glimt«.
Frede Bruun
Greisvej 37
Mb. »Bolette«.
Poul Mønster
Lergravsvej 52
Mb. »Tut«.
Albert Hjort Jensen
Strandlodsvej 95
Kjl. »Pan«.
Lauge Winther
Korfuvej 30
u/båd.
Dan Petersen
Ålandsgade 2.
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.

»Vil nogen glæde en krigsinvalid,
giv ham da en gave,
send ham Deres brugte frimærker.«

krigsinvalid gratis, lad os da prøve at
løfte i flok og samle og sende brugte

who dauntless still though dangers
lower,
will spurn like thee the tempest's
power,
dark rolling wave!

frimærker til De forenede Nationers
æresborgere, der særligt er interesseret
i frimærker fra de mindre lande, der
iblandt Danmark og Skandinavien.
Det rent praktiske arbejde med ind

Through hazards bold and battle's din

samling og forsendelse ordnes af frk.

lead me in triumph till I win

Anne Brock Pedersen, Frederiksborgvej

my grave.

Overgaden o/v. 18
Spg. u/navn.

går der et opråb til alle søens folk
over hele jorden —:

medlemmer nogle, som vil glæde en

Thy friends receive this fateful hour

Kastrupsvej 49
Pjl. »Ding-Dong«.

Fra een af Verdens største Organisa
tioner for invalide krigsveteraner, ud

Er der blandt Sundby Sejl-Forenings
Path of the Dane to fame and power,

Sundby Sejl-Forening:
AKTIVE:
Eigil Hammelsvang

NR. 4

Opfordring

til

156 B, 2., th. København NV under kon
alle

medlemmer

Sundby Sejl Forening samt

i

familie,

venner og bekendte.
Med glæde og stolthed kan alle med
lemmer se den betydelige fremgang, der
har præget foreningens virke igennem
den sidste halve snes år. Det er en sand

trol af bladets redaktør samt forenin
gens bestyrelse, og frimærkerne sendes
til:
Pastor Mc. Migeon Emerson,
817 Park Avenue, Baltimore 1.
Maryland U.S.A.
Indsamlingen er ikke tidsbegrænset,

fornøjelse at komme på bådepladsen og

frimærkerne sendes efterhånden i pas

i klubhuset under de nye forhold, som

sende mængder, og indsamlingen kan

det er lykkedes at skabe ved praktisk

vare i mange år.

samarbejde blandt mange medlemmer

Det er stadig nødvendigt at sejle.
Rødspætten - Omø.

under en inspirerende ledelse. At med
lemmerne også er rede til at give en
håndsrækning udover pligten viste byggefondens regnskab med al ønskelig
tydelighed - og en lille ting til: »Nord

Bemærk!

kaperens klokke og indsamlingsbøsse«,
som var til fordel for den gode junior

I tiden fra 1. april til 31. maj,

sag.

begge dage inclusive, må elek

Mange opgaver er løst — nye op
gaver venter, blandt de nye opgaver
er der een, som kan løses uden udgift

triske

slibemaskiner

ikke an

vendes på søn- og helligdage.

for medlemmerne og foreningen, især

El-tilslutningen til maskiner må

blandt de medlemmer, som har sejlet

kun foretages med dobbelt-iso-

på de store have:
— Opgavens løsning er brugte fri
mærker —-

lerede (D)-mærkede stik til de
på pladsen

opsatte

stikdåser.

Rundt omkring i verden bor der man

Al benyttelse af elektricitet til

ge krigsinvalider, som også har været

lys og opvarmning er på det

til søs og til orlogs, mange af dem var
i deres bedste ungdom, da ulykken
ramte dem og lænkede dem til rulle
stol eller sygeseng, — min søn har
været med »Jutlandia« på Korea i næ
sten 2 år, han kan også fortælle en
del om det emne.

strengeste forbudt.
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EENGANGSBIDRAG
Til dækning af udgifterne ved opførelse af toiletter på
bådepladsen

vedtoges på generalforsamlingen den

27. marts 1961 et eengangsbidrag på 25 kr. for alle
aktive medlemmer.
Bidraget skal endvidere betales af alle, der indmeldes

Tak!
Jeg vil gerne herigennem udtrykke
min tak for den gennem min forening
udviste deltagelse ved min faders bi
sættelse.
Også en tak til de mange medlemmer,
der privat betænkte mig på samme
smukke måde.

som aktive medlemmer i 1961.
Beløbet er straks forfaldet til betaling og skal være

Venlig hilsen.

indbetalt i april kvartal 1961.

Sigfred.

BESTYRELSEN

Forårsgeneralforsamlingen
spunsvæg nordefter. Spunsvæggen er
ges i affaldsbunkerne. En del af de

her fuldstændig forsvundet under van

var mødt, da formanden bod velkom

gamle faldefærdige skure er nu fjernet.

det. Ingeniørerne var enige i, at spuns

men og bad om forslag til en dirigent.
Akilles Jensen valgtes, konstaterede ge

Ved broerne vil der blive opsat stativer
med affaldsposer af papir beregnet for

må nu håbe på, at kommunen vil be

neralforsamlingens lovlige indvarsling,
oplæste dagsordenen og fik nedsat et

kokkenaffald og lignende. På arealet

vilge midler hertil.

vil der blive opsat et antal bænke. En

Anvendelsen af elektrisk strøm er ef

stemmetællingsudvalg. Sekretæren op

ny pram til udlægning af fortøjnings-

terhånden steget så meget, at vor kas

læste protokollen, hvorefter formanden

sten er under arbejde og ventes færdig

serer protesterer over regningerne, og

fik ordet til sin beretning. Formanden

i april. Der er flere ting, vi ønsker at

man vil i bestyrelsen tage spørgsmålet
op til behandling.

Ca. 85 stemmeberettigede medlemmer

væggen må fornyes omgående, og vi

oplyste, at 2 medlemmer: Joen Ander

udfore, men det strander på vor penge

sen og Sigfreds far Niels Christensen,

mangel. Det er i denne forbindelse be

var afgået ved døden, og udtalte et

klageligt at konstatere den ringe inter

hovedrengøring, diverse istandsættelser

»Æret være deres minde«.

esse, der er for indsendelse af benzin

og nyanskaffelser og bad medlemmer
ne vise hensyn ved benyttelse af klub

Formanden

fortalte om

klubhusets

Foreningen har i vinterens lob mod

skemaer. Disse benzinpenge er efter

taget ialt 136 læs jord, og arealet langs

huset. Brug måtten. Medlem af klubbus

vejen og omkring klubhuset er nu pla

hånden en væsentlig del af vor drifts
kapital. Da fristen var udløbet, og ske

neret og har derved fået et pynteligt

maerne skulle afsendes, manglede 52

nemgået et par store operationer, og

udseende. Man mangler nu blot beplant

skemaer. Dette vil selvfølgelig influere

sygdommen ser ud til at trække ud,

ning af arealet. Fra vort medlem Borg
strøm har vi fået 10 birketræer og mod
tager gerne andre medlemmers bidrag

på det beløb, S.S.F. får udbetalt, og
dette igen på, hvor meget det til efter

hvorfor man til næste bestyrelsesmøde

til beplantningen. Planeringen har gjort
det nødvendigt for bilisterne at parkere
ude ved krudthuset, og på denne måde
er det nu muligt at holde porten lukket,

udvalget Axel Christiansen har gen

vil indkalde en af vore suppleanter. Vo

året bliver nødvendigt at forlange i
pladslejeforhojelse. Prisstigninger i al

hospitalet og har lovet at overtage bla

mindelighed bevirker ligeledes, at vi

det fra næste måned.

ikke fortsat kan klare vore forpligtelser
med de nuværende indtægter.

Sejlerskolens vinterkursus begyndte
med 24 elever til tovværk og 30 til na

res redaktør er atter kommet hjem fra

Alle

Formanden redegjorde for sine for

vigation; heraf går henholdsvis 10 og

cykler og knallerter henvises til cykle-

handlinger med havnevæsenet og Kø

13 elever op til eksamen. 2 medlemmer:

stativerne, og lågerne skal holdes luk
kede. Der færdes alt for mange uved
kommende på pladsen, og der er sket

benbavns kommune angående oprens
ning af renden og havde den glæde at

Bjørn Rambow og Jan Andersen har
bestået eksamen til henholdsvis kyst
skipper og sætteskipper. Formanden

som

medlemmerne

ønsker

det.

kunne oplyse, at kommunen har for

merne skal rydde op efter sig og om

højet sit tilskud til 8000 kroner. Man
har ligeledes haft et møde med kommu

kring deres fartøj, og affaldet henlæg

nens ingeniører vedrørende den ydre

tyveri af en ny presenning. Medlem

redegjorde for aftenskolelovens krav
vedr. juniorernes alder og udtalte, at
man vil søge at finde udvej for, at
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Dansk Motorbåds Union har udgivet

også juniorer under 14 år vil kunne
et

deltage i vore kurser.

blad

»Motorbåden«. Interesserede

søgt tilskud. Gode film ang. sejlsport
var som regel dyre at leje. Låsene i lå

Øvelsesbåden har fået et hårdt til

medlemmer kan tegne abonnement på

gerne må ikke være for sindrige, da de

trængt hovedeftersyn med fornyelse af

bladet, der tænkes udsendt med 6 eller

så altid er til reparation, og de ødelæg

apteringen. Indtegning til sommerens

8 numre årligt. Prisen bliver 5—6 kro

ges af medlemmer, som har glemt deres

øvelsessejladser er begyndt, og erfarne

ner årligt. Unionen holder sit årlige re

nøgle. Weekendparkering for biler vil

sejlere ønskes som lærere til øvelses-

præsentantskabsmøde i Ålborg 27. maj

blive tilladt på nordre plads, og der vil

båden. Man håber, at øvelsesbåden iår

1961.

blive lavet et nøglebrædt med udlån af

vil kunne deltage i sommerens eskadre-

Til slut takkede formanden alle, som

nøgle mod et passende stort pant. For

sejlads for de københavnske sejlersko

på en eller anden måde havde gjort en

eningen venter på svar fra kommunen

ler, hvori også private fartøjer kan

indsats for foreningen.

om tilladelse til at bygge skure langs

I den påfølgende debat foreslog Niels

deltage.

siderne. Der vil komme bedre lys på
vejen ind til klubhuset.

Juniorafdelingen har ca. 60 medlem

Nielsen en henvendelse til de store

mer, hvoraf dog kun de 24 er aktive i

gartnerier om at få andel i disses over

Henning Nielsen redegjorde for fest

øjeblikket. Hertil kommer 10 optimist

produktion af træer og planter, som

udvalgets arbejde med at tilrettelægge

jollesejlere, og vi kan som tidligere år

ved markskifte ellers bliver brændt.

et halvt års filmsaftener. Man havde

forvente en væsentlig tilgang her i for

Niels mente, at flere af vore medlem

lidt en del skuffelser ved, at man flere

året. Klargøring af juniorbådene er i

mer havde seværdige films og lysbille

gange havde fået andre film tilsendt

fuld gang. Et særligt kapitel indenfor

der at fremvise. Klubhusets gulve ville

i stedet for de bestilte. Når program

juniorafdelingen hedder nu optimistjol

han foreslå belagt med vinyl for frem

met var fastlagt 6 måneder frem og an

ler, af hvilke man i vinter har bygget

tiden og kritiserede anbringelsen af den

nonceret i bladet, blev man stillet i en

nye disk i salen. Aflåsning af pladsen

vanskelig situation og var afskåret fra

Vi har fået 5 foræret — ligesom kas

bør bibeholdes, men Niels fandt, at lå

at hente private films. Til næste sæson

sereren velvilligst har stillet sin opti

sene var for simple og ønskede dem

burde man måske nogle gange forsøge

mistjolle til rådighed for jymiorafdelin-

bedre. Hegnet langs pladsens sydside

med underholdning og dans.

gen. Vi har tilskrevet et stort antal fir

og nordside burde være bedre, og alle

maer her på Amager for at gøre dem

åbninger burde lukkes. Niels ønskede

interesseret i foretagendet. Disse hen

oplysning, om foreningen havde søgt

Kasserer Sparre forelagde derpå for

vendelser har båret frugt i 2 tilfælde,

tilskud til juniorarbejdet hos »Sejl &

eningens driftsregnskab og status. Ud

idet PHILIPS og OILSKIND & STAN

Motor«.

gifterne viser en stadig stigende ten

et antal i vort gamle klubhus.

Ved mundtlig afstemning vedtoges
protokol og beretning enstemmigt.

DARD hver har skænket en jolle. De

Halse beklagede, at afleveringen af

dens, hvilket medlemmerne vel også er

øvrige joller er skænket os af vort be

benzinskemaerne var mangelfuld og fo

klar over. Denne stigning må dækkes

styrelsesmedlem

reslog en lodtrækning om pengepræ

på et eller andet tidspunkt, og man må

mier blandt indsenderne.

derfor allerede nu advisere om en kom

Axel

Christiansen,

IRMA og Familie Journalen. Vi takker
giverne og håber at kunne se en repræ

Sejerbo ønskede adgang til en nøgle

mende forhøjelse af pladslejen. Sparre

sentant for disse, når jollerne skal dø

til porten for at kunne komme ind med

ville gerne besvare eventuelle spørgs

bes og søsættes ved vor standerhejs

motorer og weekendophold for biler på

mål til regnskabet.

ning.

pladsen.

Hardy Christensen bad om oplysning
til posterne: repræsentation, general

Til overvågning af sejladsen med dis

Wilhelm Lindemann syntes godt om

se joller vil der blive udpeget et sær

præmier til skemaindsendere og adva

forsamlinger og møder, revision, di

ligt udvalg og udarbejdet et særligt

rede mod medlemmer, der indsender sit

verse samt bladets omkostninger.

reglement. Dette reglement vil også

skema til anden klub.

G. Østergård redegjorde for bladets

blive krævet overholdt af de private

Flere talere ville beholde filmsafte

sene fremkomst i marts måned og gav

optimistjollesejlere, og man går ud fra

nerne men med bedre films og helst af

en udførlig oversigt over revisionens

og forventer, at forældre til private op

interesse for sejlsporten og anbefalede

arbejde.

timistjollesejlere vil hjælpe os i dette
arbejde.

de private films og lysbilleder. Menin

Sparre redegjorde for de forskellige

gerne var både for og imod en præmie

regnskabsposter og henviste til, at de

Et antal unge medlemmer (tidligere

ordning

ang.

benzinskemaerne,

men

samlede administrationsudgifter kun
androg ca. 7,5 procent af indtægterne.

juniorer) har taget initiativet til byg

man var enige i, at det var en pligt for

ning af et antal pirat joller, og de har

Takkede Hardy for hans saglige fore

af bestyrelsen fået tilladelse til, at byg

alle motorejere at indsende skemaet til
S.S.F., og Niels Nielsen foreslog bøder

geriet kan foregå i det gamle klubhus.

for medlemmer, der undlod at indsende

Formanden gav en oversigt over vin

sit skema til foreningen. Formanden op
lyste, at, da man ikke var abonnent hos
»Sejl & Motor«, havde man heller ikke

regnskabet.
Ved mundtlig afstemning godkendtes

terens fester og filmsaftener. Besøget
til de sidste har været dalende.

spørgsler og anbefalede at godkende

regnskabet enstemmigt.
Der var ingen lovændringsforslag,
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hvorefter man gik videre til andre for
slag.

Ved skriftlig afstemning vedtages for
slaget med kassererens tilføjelse med

Kruøjser og Fiitterer for godt sam
arbejde i den forløbne tid.

Sigfred Christensens forslag deltes

54 stemmer for og 28 stemmer imod,

Dirigenten afsluttede derpå forhand

efter aftale med forslagsstilleren op i
to forslag: IA og IB. Efter en livlig

1 stemmeseddel var blank og 1 ugyldig.

lingerne, takkede forsamlingen for god

Man gik derpå over til valg af tillids
poster.

og saglig debat og motiverede et leve

debat stillede formanden et ændrings
forslag til IA sålydende: »Et uddrag
af protokollen optrykkes i det nummer
af medlemsbladet, der udkommer umid
delbart

før

hver

generalforsamling.

Protokollen skal derfor ikke oplæses på
generalforsamlingen«, og Sigfred trak
derpå sit forslag IA tilbage. Forman
dens

ændringsforslag

vedtoges

ved

for S.S.F.
Alf Kruøjser.

Kasserer Thorkild Sparre og skoleehef Orla Pedersen genvalgtes enstem
migt. Svend Malm nyvalgtes som kap
sejladschef. Til valg af 3 repræsentan
ter var foreslået: Axel Christiansen,
Jørgen Hillers, Kaj Guldbech og Tage
Woltemath, idet Oscar Fiitterer og Alf
Kruøjser ikke modtog genvalg.

mundtlig afstemning med alle stemmer
Flere talere havde ordet for at an
befale valg af sin kandidat, og efter

på nær G stemmer imod.
Sigfred motiverede sit

forslag IB

med, at bladudvalget må have rygstød
for at kunne afvise personlige angreb
på medlemmerne.
Østergaard redegjorde for vanskelig
hederne for at få stof nok til bladet,
der ikke kun skulle indeholde tørt og

skriftlig

afstemning

afleveredes

til

stemmeudvalget 78 stemmesedler iflg.
hvilke Guldbech

havde 42 stemmer,

Christiansen 48 stemmer, Woltemath
65 stemmer og Hillers 68 stemmer.
2 suppleanter til bestyrelsen: A. Wesberg og Axel Petersen genvalgtes en

sagligt stof men også stof af oplivende

stemmigt. Der var ikke foreslået nogen

art, f. eks. ferieberetninger og deslige.

som suppleant til kassereren, og Spar

Den af Sigfred omtalte artikel havde

re fandt derfor anledning til at oplyse

Østergård opfattet som et råd og ikke

forsamlingen om, at spørgsmålet kunne

som et personligt angreb.

blive aktuelt inden ret længe, og appel
lerede indtrængende til medlemmerne

Sigfred Christensen forstod ikke
Østergårds sidste synspunkt og savnede
beretninger fra bestyrelsen i bladet.
Sparre fraråder at vedtage forslaget,
som han mener er overflødigt. Man har
jo presseloven.
Ved mundtlig afstemning nedstemtes
forslaget IB med 32 stemmer imod og
7 stemmer for.
Formanden redegjorde for bestyrel
sens forslag om opførelse af en byg
ning til toiletter m. v. og henviste til sin
artikel i bladet herom.

om at finde en helst yngre mand med
faglige kvalifikationer og stadig inter
esse for S.S.F., som var villig til at
overtage posten.
Bevisor Gunnar Østergård og supple

Hjertelig tak!
Herigennem vil jeg gerne takke Sund
by Sejl forenings medlemmer for den
smukke blomsterhilsen.
Med venlig hilsen

anten Folmer Larsen genvalgtes begge
enstemmigt. Jørgen Danris genvalgtes

Aksel Christiansen.

som måler.
Man gik derpå over til punkt: Even
tuelt. Her diskuteredes bådejernes op
rensning af pladsen omkring fartøjer
ne, ledefyrenes tilstand, eventuel eta
blering af en sluseport i havnens N.Ø.-

Hardy Christensen syntes, at forsla

lige hjørne. A. Wesberg takkede de to

get var udmærket, men foreslog, at også

afgåede bestyrelsesmedlemmer for godt

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

alle nye aktive medlemmer i opførel

og saglige arbejde i de forløbne år.

sesåret skal betale dette engangsbidrag.

Karlsen bad medlemmerne fatte sig i

Der udspandt sig en livlig debat om
fritbeliggende bygning eller tilbygning
til vort nye klubhus, med eventuelt

og dirigent.

varmt brusebad. Kasserer Sparre fore

ydre spunsvæg mod nord nu var i stø

LORENTZEN

slog en tilføjelse til forslaget gående
ud på, at alle nye aktive medlemmer i

beskeen, og en eventuel sluseport af
gjordes af kommunens ingeniører. Le

der modtager annoncer til bladet!

1961 betalte dette 25 kroners bidrag.

defyrene var nu iorden. Takkede til slut

Am. 7118 Y

korthed og rettede en tak til bestyrelse
Formanden udtalte til sidst, at den

Det er
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skelliges meninger her i Bladet, så vi
kan få spørgsmålene rigtig belyst, dét
er en af de ting, vi har bladet til.

Da flere af foreningens med

Til slut lige dette. Yi har fået et dej
ligt klubhus, 25 års lejemål på havn og

lemmer har ytret ønske om

plads alt formedelst kr. 20 årligt, til

et foreningsmærke med vor

med har vi fået det gamle klubhus til

stander til at påsy enten på

jollebyggere, og det er en enestående
aktivitet, der vises her. De unge og æl

sweaters eller jakker, har vi

dre med, står formelig i kø for at kom

ladet fremstille et mærke, der

me til. Kun var det et skår i deres glæ

kan købes for 3 kr. pr. stk.
Mærket kan købes hos kas

de, at den nye pram absolut skulle byg
ges derovre. Da der kun arbejdes ved
dagslys på den, kunne den akkurat lige
så godt være bygget i det store skur

sereren i kontortiden eller

på søndre plads, der havde den ikke

hos festudvalget.

været til gene for nogen. Selvbyggerne

Mærket er fremstillet i 2 ud

har, trods alt kun deres fritid til arbej
det.

gaver et for

seniormedlem

mer og et for juniorer.
Festudvalget

henstiller

Når vi får de nye toiletter etc., skal
restauratørens tomme emballage som
bekendt flyttes derover. Hvad så med

til

skuret, hvor emballagen nu opbevares.
Hvis vi flyttede det lidt afsides, det

medlemmerne om snarest at

skal det sikkert alligevel, slog faste

købe det nye klubmærke.

bænke op langs væggene, ville det være
fortrinligt egnet som værksted for os.

FESTUDVALGET

Det er som bekendt begrænset, hvad
man kan lave i sit skur. Det ville være
interessant at høre, hvad bestyrelsen
har tænkt det anvendt til.
Carl Hillers.

Et par kommentarer
efter generalforsamlingen
Jeg vil gerne her i bladet have lov til

Så er der det elektriske værktøj, at

at fremkomme med et par ting, som

dette er blevet så dundrende en succes,

naturligt skulle drøftes under eventuelt,

havde vist selv de største optimister

men da dette punkt først fremkommer

ikke regnet med. Ovre hvor jeg ligger,

ved midnat, og de fleste af os skal tid

er der formelig trængsel om masterne.

ligt op, har vi alt for lidt tid til at
drøfte dette.

Som bekendt må vi ikke efter 1. april

s ø g e s som lærere
på sejlerskolen.

bruge slibemaskiner søn- og helligdage.

Hvad siger medlemmerne, inclusive
bestyrelsen til, at vi fremtidig holdt ge

Jeg kunne tænke mig at tilføje ordens

neralforsamlingen lørdag eftermiddag

de omliggende fartøjer. Der er dog no

f. eks. kl. 16, spiste vore medbragte
klemmer fra kl. 18—19, så havde vi

get vist forkert i, at vi står en hel

god tid til at drøfte problemerne. Som

Erfarne
Sejlere

reglementet: Hvor det er . til gene for

Henvend dig s n a r e s t
til sejladschefen

klynge, der skal slibe og ingen male,

før omtalt, skal de fleste af os så tid

men vi må ikke, tilmed støver de vi
brerende slibemaskiner meget lidt. —

ligt op, at det kniber med at holde ud
efter midnat.

Ovennævnte kan naturligvis ikke for
andres i år. Lad os derfor høre de for

ORLA PETERSEN
AM 23 52 y
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

§ø§tærke farver

ØRESUNDSVEJ 114
( h j ø r n e t af M i l a n o v e j ) A M 4 3 4 V

Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos MADSEN
malerudsalgret på Sondre Plads

Alt til både!
Riggerarbejde udiøres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

llar alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

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

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

K©cr«

BBÆGSØB

FARVE
ISENOAM
RUlltOAXPINIH
V***iei l£(l*6
PERSIENNER

GLAS PORCELÆN

MAT ERIAL

K8KKENUD STYR

YOKSDUG

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

sroRn-i,njrmiA«T

Den rigtige tid til den rigtige pris

ASTA 29 29

Køb det hos

Eneforhandler af CRE8EXT puliæng§niotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

Alle typer demonstreres uden forbindende
Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

Alt

FRANK S. LAURSEIV

Oresundsvej 51

Asta 3939

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOAITH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads !

foto så gå til
FISKEGR El
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238

(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 18.—4.—1961.
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HOLMENS BUKSER

købes hos B A C H E R

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE

LINGERI

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER

OG KONFEKTION

KONFEKTION

NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
VATTÆPFER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer

21,10

Yacht Club huer-,

Gummisko

JrnaJt

hvide - blå
khaki

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

43,50
A

rA

fra
14,50
USA huer og strik-huer

rA

11,50

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

Bukser
Jakke m. hætte

11,50

fra

28,5©
30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning- i arbejdstøj

J. P. BACHER

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

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

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

B. NIELSEN
Cuniberlandsgrade 18

—

Amg IT 02

V
W

T O R V E G A D E S S . AM 4503 - 8635

6IK DER EN RUDE?

/$aét f

betyder intet -— — den ordner

Ævu/teaii

(L

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

Næste nummer af bladet
udkommer

i

maj.

Stof

til

bla

det skal være redaktøren i hænde

Cent. 14575 — Marskensgade 8

senest 1. maj.
ASSURANCE - ØBRO 7515

f

(

*

i--

i

'/, GRØN & W1TZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88

Standerhejsning og bådedåb
Der kom en byge, da formanden søn

Efter at standeren var sat, og vi

Man gik herefter over til at døbe de

dag den 7. maj kl. 14 beordrede flag
og stander sat.

havde sunget vor standerhejsningssang
(formanden synger nu pænt), udtalte

10 nye optimistjoller, der lå smukt la

Blandt de indbudte gæster sås bl. a.

formanden de bedste ønsker om en

kontorchef H. Frederiksen, jordkonto
ret, viceskoleinspektør P. G. Hansen,

god sæson. Sejlrenden, der er i en sør

Formanden rettede en tak til de fir

gelig forfatning, vil nu blive gravet ud.

maer og medlemmer, der har skænket
foreningen disse joller.

foreningens

tidligere

formand

kerede, rede til at gå i deres rette ele
ment.

Chr.

Københavns havnevæsen har velvil

Jensen, samt repræsentanter for de

ligst påtaget sig dette arbejde. Forman

Som en påskønnelse for det store og

firmaer, der har foræret os optimist
joller.

den takkede Københavns kommune for

landsomfattende arbejde, viceskolein
spektør P. G. Hansen, Hvidovre, har

det forhøjede tilskud til dette arbejde.

)
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SUNDBY SEJL-FORENING

K assereren

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

^

træffes

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
PA 9770
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. . VA 533 x
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516.... 55 05 73

maj

Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S

og Tage Woltemath, Sv. Vonvedsvej 11, S

55 39 72

Ogr

juni

hver fredag:
kl. 19-30,30

Tilsynsførende med klubhuset: Axel Christiansen, Bremens-

gade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
SU 1417 v
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
AM 23 52 y
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, 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

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Pladsmand Madsen, Østrigsgade 17, S
Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

SU 3580
AS 3083
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juniorafdelingen. Tove Munkholm døb
te Oscar Lauth's jolle »Nøren«, -me
0

dens Lilian Empacher Axel Christian

Kasserer SPARRE tager imod hver fredag!

sens »Axel«, og fru Andersen direktør
E. Prietz's jolle »Alaska«. Endelig døb
te Kirsten Hansen den sidste jolle
»Theil«, efter at formanden havde ret

udført for optimistjollesejlerne, havde
Sundby Sejl-Forening ønsket, at P. G.
Hansen skulle døbe foreningens første

Herefter gik det slag i slag med dåb
og søsætning af de øvrige joller:

tet en varm tak til Børge Hansen for
det store arbejde, Børge har lagt i disse

Afdelingschef Stage fra firmaet Ol-

joller. Formanden ville gerne have

skind & Standard døbte den næste

haft Børge selv til at døbe jollen, men

P. G. Hansen om arbejdet for optimist

jolle »IMAK II«, hr. Echardt fra Phi

Børge hører jo ikke til dem, der ynder

joller og for de yngste sejlere, og over

lips gav den næste navnet »Philipine«,

at træde frem i rampelyset, så han

rakte formanden en gave, der efter

Gøsta Øberg døbte »Daffy«, som er

dennes skøn ved sæsonens slutning

skænket af Familie-Journalen. Irma's

overlod jobbet til Kirsten.
Højtideligheden sluttede med, at for

optimistjolle »P.G.«. I smukke ord talte

skal uddeles til den optimistjollesejler,

jolle blev døbt af Ebba Jørgensen og

manden udbragte et leve for den nye

der har ydet den største indsats —

fik navnet »Irmaroma«. Med en pæn

gren på Sundby Sejl-Forening's stam

ikke på kapsejladsbanen, men i det

lille tale døbte Susan Sparre derefter

me, optimistjolleafdelingen.

daglige arbejde med jollerne.

sin jolle »Sus« og skænkede den til

ref.

F R A OiTXEIIDVALGET
Pladsen omkring klubhuset

Sejlrenden

Læg mærke til, hvor pænt der er

Ved standerhejsningen meddelte for

blevet langs vejen og omkring klubhu

manden, at Københavns Havnevæsen

set. Der mangler endnu meget før vi
er færdige, og vi modtager fortsat ger
ne træer, planter eller tilskud til ind

snarest vil gå i gang med oprensning

køb heraf.

fra forskellige medlemmer, der ønske

af vor sejlrende.
Samtidig modtog foreningen 400 kr.
de at hjælpe med til at skaffe de man

Benzintanken

ge penge til dette arbejde.

Benzintanken er nu overtaget af vort
gamle medlem Georg Jørgensen.
Åbningstiderne for tanken vil blive
bekendtgjort ved opslag på pladsen.
Yi byder Jørgensen velkommen til
arbejdet.

Arbejder i havn og på plads
Da foreningen selv skal skaffe 7000
kr. til oprensning af sejlrenden, har
man måttet udsætte adskillige arbej

der, som har været påtænkt udført.
Husk på det, hvis der er noget, du sav
ner bragt i orden.
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S.S.F:S BESTYRELSE
Sife

Stående fra venstre Henning Nielsen (festudvalget), Ivan Lindquist og Tage Woltemath (havne
udvalget), Th. Sparre (kasserer), Jørgen Hillers (næstformnnd og sekretær).
Siddende fra venstre: Orla Petersen (sejladschef), Axel Kristiansen (festudvalget), Willy Tanggaard (formand), Børge Hansen (juniorleder), Svend Malm (Kapsejladschef).

FRA SEJLADSCHEFEN

Efterlysning
Skolebetjentens

venskabspokal

for juniorer er bortkommet. Med

Østersøregattaen 1961
Sundby Sejlforening har fra »Bund

Sommerferieturen går i år til War
nemiinde, Østtyskland. De andre ture,
vi har haft, har haft stor sukces, så vi

lemmer, evt. gamle juniorer, der
har

kendskab

til

hvor

pokalen

Deutscher Scgler« modtaget indbydel

håber, at denne tur også vil få ligeså

findes, bedes henvende sig til ju

se til at deltage i Øslersøregattaen ved

stor sukces som de foregående. Indtegningslisten har ligget fremme i

niorlederen.

Warnemiinde den 8. juli til 15. juli
1961.

klubhuset

Man ser gerne til

kapsejladserne

dansk deltagelse af drager, folkebåde
og internationale jolletyper som f. eks.
piraljoller, finnjoller, ohjmpiadejoller
m.m., men tursejlere er også velkomne.
Sejladserne sejles pa olympiske ba
ner efter I.Y.R.U.s regler.
Deltagerne beværtes med fuld pen
sion under opholdet.
Henvendelse skal ske til sejladsche
fen inden den 25. maj 1961.

og

indtegningen

er

gået

glimrende. Indtegningen sluttede søn
dag den 14. maj.

Tanken er åben
5 første dagre kl. 16-18
Lørdag-

Søndag-

-

12-16

8-11
G. Jørgrensen

Svend Heger,

Nye medlemmer

Hagbardtsvej 10.

SuncLSy Sojfi^oheyunq.

nye

medlemmer

velkommen

Sundby Sejl-Forening:
Aktive:
Morten Sylvest,
Thyge Krabbesvej 6.
Spdb. u/ navn.
Fritz Johansen,
Lyongade 11.
Oslojl. »Bambi«.
Helmer Lyng,
Stefansgade 45.
Kjl. »Hil«.
Per Hansen,
Egilsgade 3.
Kji. »Gog«.
Bo Hansen,
Tårnbyhøjs allé 1.
u/ b.

i

nævnte ikke vil få lov at starte med
om lørdagen. Der vil blive afholdt 2

Christian Holm,
Skotlandsgade 1.
Anne-Marie Hartmann,
Italiensvej 84.
Jesper Andersen,
Lergravsvej 43.
Niels Jørgen Nielsen,
Grækenlandsvej 17.
Kurt Lund,
Højdevangs allé 6 A.
Jan Kristensen,
Østrigsgade 4.

Spg. »Prop«.
Gert B. M. Hansen,
Nansensgade 3.
u/ b.

Martin O. Pedersen,
Stærevej 41.
Mtb. »Falken«.
Arne Kristensen,
Drogdensgade 18.
u/ b.
Per Lund Nielsen,
Tingvej 8.
Jll. u/ navn.
Hans Jørgensen,
Norgesgade 6 B.
u/ b.

Præmieuddeling søndag den 18. i
S.S.F. med tilhørende svingom. Det
ville glæde kapsejladsudvalget, om og
så tursejlerne ville slutte op om denne
sejlads og gøre den til et festligt og
kammeratligt arrangement i samvær
med kastrupsejlerne.
Kapsejladsudvalget vil vise hensyn
med sammensætning af bådene.
Kastrup sejlklub vil i år yde med
deltage i Kastrups torsdagssejladser,

Asger Muller,
Tjørnelunds allé 6.
Jørgen Sieben,
Flinterenden 4.
John Mortensen,
Polensgade 49.

den service at ophænge en tilmeldelsesliste hos os. Listen bliver inddraget
om onsdagen kl. 18,00.
Statspengene betales i Kastrup ved
hver sejlads.
Da kapsejladsudvalget har en lille
mistanke om, at enkelte sejler med

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

målerbreve, som er udløbet, skal vi

søgning om optagelse aftrykkes i først

gøre opmærksom på, at fra efter som

udkomne nummer af SSF. Protest skal

merferien vil dommerne gerne se et

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

gyldigt klassebrev eller målerbrev.

dage efter offentliggørelsen.

De klassebåde, som af en eller anden
grund ikke har et gyldigt klassebrev,

Kapsejladser

Ullerupsgade 1.
u/b.

Startpenge er kr. 8,00.

Østrigsgade 4.

Bristol allé 12.
Kurt Kristensen,

Tilmelding slutter lørdag den 10.
juni kl. 15,00 for alle deltagere.

lemmerne fra S.S.F., som ønsker at

Gunnar Zittan,
Spg. »Jasda«.

starter. 1. start kl. 10,00.

Kai Bendix Andersen,

Henry E. Petersen,
Gerbrandtsvej 12.

både, som er under 4,0 NL, da de sidst

Øresundsvej 50
Windsorvej 38.
Hermed har vi fornøjelsen at byde føl

jollekapsejlads samt kapsejlads for de

Mariann Thestesen,
Ulla Fabricius Rasmussen,

gende
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indtil ferien
Tirsdagssejladserne er påbegyndt d.

må have målt deres båd, da klassens
N.L.-mål i de tilfælde ikke vil blive
godtaget.
P.S. Efter 1. august skal tilmeldingen
ske senest mandag aften kl. 18.

16. maj i år på grund af det gode vejr
og strejken.
Den første søndagssejlads i år inden
ferien vil blive afholdt som en week
endsejlads med Kastrup sejlklub som
medarrangør.
Sejladsen bliver med start fra Ka

»Flammende«
opråb
I L D E B R A N D ! !

strup sejlklub lørdag den 17. juni kl.
17,00.
Kl. 16,00 mødes man i Kastrup sejl

Efter at jeg har læst den tragiske be
retning fra Sverige, hvor over 60 lyst

klubs klubhus, hvor en nærmere be

fartøjer blev

flammernes

bytte,

en

kendtgørelse om den bane, man har

ulykke, som angår ligeså mange sejl

Juniorer:

valgt, vil finde sted. Banen vil under

sportsfolk, råber jeg vagt i gevær —

Per Anderslund,

alle omstændigheder blive så stor, at

til bestyrelse, havneudvalg og alle sejl

Amagerbrogade 93.
John Rasmussen,
Mågevej 63.

deltagerne først kan ventes i havn søn

klubbens medlemmer. Har vi gjort nok

dag middag; mållinien er ved S.S.F.

for at brandsikre vore dyrebare skibe?

Om søndagen vil der blive afholdt

Se for alvor på den store affaldsbunke
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Brev fra Leif Olsen

Skure

Ved Leif Olsens sidste besøg her
hjemme i april måned, forærede for
eningen Leif en flagstang med forenin

G a d e : 3 m b r e d . = Brand bælte

gens stander.
Vi har i den anledning modtaget fol-

f a r b a r hele å r e t f r a i n d k ø r s e l s p o r t

gende brev fra Leif:
Til S. S. F.!

•

Jeg vil hermed lakke for den smukke
gave, jeg modlog, da jeg i april var
hjemme for al pakke »Vivi«, den har
fået pladsen ved siden af dannebrog i

Låge

Viceskoleinspektør P. G. Hansen er

vor stue. Vil lade jer alle vide, at S.S.F.

stifter af Landsorganisationen for Op

vil jeg aldrig glemme, dertil har jeg

timistjollesejlerne, og vi er meget glade

tilbragt for mange dejlige timer, enten

for at netop en af vore joller kan bære

det nu var på vand eller land, mindes
mange gange de herlige dgster jeg var

hans navn.
Endvidere er der forlydende om, at

f—

•

ved skurene på den sondre plads den
1. maj 1961 ganske som sædvanligt.
Delte bor ikke ske mere, affaldsbun

to for mig eftertragtede vandrepræ-

næste serie, som juniorleder Børge T.

mier til ejendom, er sikker på, at an

Hansen agter at påbegynde til efter

dre kunne have tænkt sig at have dem

året.
Juniorbådene: Bådene kommer for

Schwartz, den anden skænket af sta

mentlig til at se sådan ud:

den København til S.S.F., er meget

J 91

stolt af at have dem begge. Har nok

Bådsmand:
Fører:

Jens Green Jensen
Peder Jørgen Pedersen

Besætning:

Birthe Keller
Anette Russel-Andersen
Poul Christensen
John Rasmussen

be er sat i vandet, men det vigtigste er

lille ildløs ikke udvikler sig til en stor
brand.

Bådsmand:

Kjeld Stjerndrup

Fører:
Besætning:

John Thomsen
Ebba Gjeding Jørgensen
Henning Olesen

skur, hvor de tørre master ligger opbrand — selv om kun en fjerdedel af

J 117
Bådsmand:

masten brænder, kan den ikke bruges.
I skurene opbevares mange stærkt

Fører:
Besætning:

brandbare sager, og vinden

blæser

mest fra vest lige hen til masteskuret.

Dette er bare een ting, som kan få
stor betydning.
Rødspætten.

flere, men disse minder mig altid om
S.S.F.
Med dette lakker vi endnu en gang
og ønsker jer alle god sommer! Vær
glad for Øresund!
Hilsen Lis og Leif.

J 142
Bådsmand:
Fører:
Besætning:

Du danskes vej -

Kaj Andersen

De af vore læsere, som de hidtil of
fentliggjorte dagbogsuddrag i denne

Kurt Jørgensen

artikelserie har interesseret, vil be

Leif Olesen

mærke, at vor unge ven i hans ihær
dige kamp med vind og sø allerede af

Ole Pedersen

bitter erfaring har lært, at en båd skal

Lis Jensen
Liv Ruud Råschou

have en til formålet og farvandet pas

Niels Jørgen Nielsen

sende størrelse, og vi vil se — hvis
det da lykkes os at fortsætte med disse
uddrag, -— at hans fartøjer indtil et

Frank Olesen

vist punkt stadig bliver større.
Thi trods det uheldige forløb af

Tommy Nymann

Der bør efter min mening være et
brandbælte på mindst 3 meter imel
lem skurene og ophalede både, således
at køretøjer kan komme hurtigt til et
evevntuelt brandsted.

stående hjemme, den ene udsat af Caj

J 92

Tænk for alvor på vort store maste
maganiseret, lige klar til den store

fik

et beløb til bygning af en jolle i den

den kan brændes så snart de fleste ski

pladsen hurtigt og let, således at en

jeg mange gange

or ene i maskinen, var dog heldig at få

ken bør anbringes ude på pladsen, så

dog, at brandvæsenet kan kore ind på

med til, hvor

4 af klubbens medlemmer har skænket

?
Jette Pedersen
Ulla Rasmussen

hans 3 foregående forsøg har han na
turligvis ikke givet op. Det gør man

Mariann Theslesen

ikke, når man har »det« i sig.
Men lad ham selv gennem dagbogen

Per Anderslund

fortælle:
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Det var i 1923 jeg ude på Christians

kunne da se, at vi nu ikke var ret langt

vort tøj fast på hovedet, gled ned i

havn fandt en kutter. Den var godt

fra land. Vi vidste, der var mange sten

nok noget medtaget, men dog ikke

på det lave vand og derfor farligt at

vandet og svømmede side om side
mod land. Der var meget længere ind,

værre, end at jeg mente, der nok igen

sejle, så vi forsøgte at få båden sejlet

end vi havde ventet, men på fore

kunne blive en båd af den. Jeg købte

udefter, men blindede af regnen som

spørgsel svarede Villy, at det gik godt,

den og fik den transporteret ud i Sku

vi var, og i den skiftende vind var det

og langt om længe fik vi da fast bund

dehavnen, hvor istandsættelsen skulle

i mørket vanskeligt for os at bedømme

under fødderne. Først da mærkede vi,

foregå. Villy hjalp mig med at rigge

hvor trætte vi var, vi kunne knap nok

den til. Blandt andet købte vi et gam

hvilken vej vi sejlede.
Jeg gik forud for om muligt at hol

melt gaffelsejl for en billig penge og

de udkik, men som jeg stod der, blev

Vi tog det nødvendigste tøj på —

gik fortrøstningsfulde i gang med ar

staget, jeg holdt mig fast ved, elek

skoene og andre ting havde vi mistet

bejdet. Riggerarbejdet var

trisk, så jeg i nogle sekunder ikke

til stor sorg for Villy, der var uden

nu ikke

kravle op på det tørre.

særlig godt, og medens vi masede med

kunne slippe det. Da jeg endelig kom

arbejde — og så strøg vi af på bare

det, undrede jeg mig mere end een

fri, gik jeg agterud til Villy, der måtte

fødder til Tårnby, hvor mor forsynede

gang over, at det holdt endnu.

bruge al sin magt for at holde roret.

os med tørt tøj og varm kaffe, hvilket

Han spurgte, om jeg troede, riggen

sidste især var hårdt tiltrængt og kvik

holdt til presset.

kede dejligt op.

Da vi var færdige til at stå til søs,
var vi nået hen i august måned, og en
skønne dag stod Villy og jeg da hav
nen ud for at gå på prøvetur til Kon
gelunden med denne navnløse båd.
Vejret var pænt med let brise, og vi
regnede med at nå Kongelunden hen

Jeg ved det ikke, svarede jeg, hvad
mener du selv?
Jeg har ingen styring på båden,

Familien havde haft bange anelser,
da de så uvejret trække op over Kon
gelunden, og vi måtte jo berette om

sagde Villy. Den krængede så hårdt, at

strandingen. Men vi forsikrede, vi nok

roret ikke virkede.

skulle få båden af grunden.

på eftermiddagen, men vi tog grun

Vi var ikke stolte af situationen,

Næste dag stillede vi i Kongelunden,

digt fejl. Ingen af os var søkyndige,

men vi kunne dog se, at bygen snart

hvor vi fandt »Ekspres« i færd med at

ingen havde lært os noget om sejlads,

var ovre, og Villy foreslog, at vi ka

slæbe vores båd af grunden, hvilket

så hvordan skulle vi kende noget til

stede anker og så forholdene lidt an;

dog mislykkedes. Fiskerne på stedet

men inden jeg fik svaret ham, tog bå

fortalte, at de i dagbrækningen havde

mange år senere, kan jeg godt se det

den grunden i et enkelt kort stød. Villy

observeret havaristen, men havde fun

hasarderede

foretagende,

forsøgte at få båden op i vinden, men

det den forladt. De havde da afsøgt

men på den tid, da det foregik, fand

i det samme tog den igen grunden,

stranden for at finde ud af, om vi var

tes der næppe anden måde end egne

denne gang hårdt og svingede samtidig

druknede.

erfaringer at lære det ved, og de er

en halv omgang.

det, vi nu havde med at gøre? Nu, så
ved

vort

sjældent billige.
Vi havde rundet Dragør og var godt

Båden kom ikke flot den dag, og

Vi stod på en sandrevle.

uheldigvis blæste det i dagens løb op,

Hurtigt fik vi sejlene bjergede, og

og dagen efter skyllede dæk og mast

på vej til Kongelunden, da vi ud for

imedens var bygen forbi, men det var

i land. Så vidste vi, hvad det betød:

sydvestenden af Amager — klokken

nu helt mørkt. Jeg hoppede i vandet

var da hen ad 9 aften — blev overfal

for at prøve at skubbe båden fri, men

Totalt forlis.
Kun sejlene fik jeg bjergede.

det af en tordenbyge. Der blev mørkt

det viste sig umuligt, da jeg ikke kun

som på en mørk nat og helt vindstille.

ne bunde uden for revlen, så jeg krøb

De sorte skyer hængte lige over os, og

ombord igen.

båden lå og drejede rundt for strøm

Båden lå med ringdækket delvis un

men.
Pludselig kom der et vindstød, bå

der vand, så det sivede bravt gennem

den krængede over, så sejlene og bom

båden læns i håb om, at vi var blevet

men slæbte gennem vandet, og i løbet

observeret fra land, men bebyggelsen

af få sekunder var det før så stille

var sparsom og spredt, og desuden

vand pisket op til hvidt skum. Vi hav

var det mørkt, så der var ikke meget

de ikke anden udvej end at lade stå

håb om hjælp fra land.

det tynde dæk. Vi prøvede at holde

til, for med de grejer, vi havde, lod det

Efter en times anstrengelser opgav

sig ikke gøre at mindske sejl. Et kraf

vi at øse, det var ikke muligt at holde

tigt lyn glimtede op efterfulgt af et

båden læns, og herefter steg vandet

vældigt tordenskrald, regnen styrtede

ret hurtigt. Desuden var vi nu klar

ned og tog toppen af de voldsomme

over, at vi ikke kunne vente hjælp, før

søer.
Et nyt lyn oplyste hele kysten, og vi

det blev lyst, og så længe kunne bå
den ikke holdes flydende, så vi bandt

HUSK!!
Standeren skal vende
således, at stjernen har
een spids opad.
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke farver

ØRESUNDSVEJ
( h j ø r n e t af M i l a n o v e j )

114

AM 43

Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos MADSEN
nialerudsalgret på Søndre Plads

Alt til både!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R «& O L

Riggerarbejde udføres!

Køb og salg

BÅDE MODTAGES
I ^KOMISSION !

af lystfartøjer
FORIKRING AF LY TFARTØJER
J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8
BBfc
K©H«
BBÆGSøa

FARVE ISENKRAM
v«Kiej »eiiu
PERSIENNER

GLAS PORCElM

MAT ERIAL

KØKKENUDSTYR

VOKSPU6

m

m

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

troKTWFuirimArr

A S T A 2 92 9

Køb det hos

Eneforhandler af CRESENT påhængsmotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

Alle typer demonstreres uden forbindende
Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer

Alt

Alt i farver og lakker til båden

FRAIVK S. LA.UHSEN
Asta 3920

Øresundsvej 51

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOALTH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

foto så gå til
FISKEGREI
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238

(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 19.—5.—1961.
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SeiispoAts-pcJcicedjwify
——————
HOLMENS BUKSER

købes hos BACHER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE

LINGERI

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER

KONFEKTION

NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
VATTÆPFER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

OG KONFEKTION

Svære kvalitets
Holmens bukser
21,10

syes efter mål
også til damer

11,50

fra
14,50
USA huer og strik-huer

Yacht Club huerA

Gummisko

Jmak
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

hvide - blå
khaki

rA

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække
fra

43,50

11,50

Bukser
28, 50
Jakke m. hætte 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

ACHER

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

SEJLSPORTSHUER

GIK DER EN RUDE?
betyder intet

EMBLEMER OG OVERTRÆK

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

den ordner

til den BILLIGSTE pris!

SU Sti

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

Næste nummer af bladet
udkommer
Cent. 14575 — Marskensgade 8

i juni.

Stof

til

bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. juni.

ASSURANCE - ØBRO 7515

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

K. \ IKI.N K X
Cunilterlandssratle 18

—

Amg l?OS

/. GRØN & WITZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M.Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88

Nit.
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20. ÅRGANG

Svagføreturen
Vi vil i år genoptage vore sejladser med de
svagføre.
Turen finder i år sted lørdag den 12. august, og
vi beder allerede nu de motorbådsejere, som vil hjælpe
med til at gøre denne dag festlig for vore gæster, om at
henvende sig til:
Henning Nielsen, Sundby 1417 v
Til de motorbådsejere, der ikke tidligere har været
med på disse ture, vil vi sige: Stil dig til disposition
denne dag, og du vil få en dejlig oplevelse, hvor du vil
se glade og taknemmelige mennesker ombord.
BESTYRELSEN

O.B.S.!

O.B.S.!

S C T. H A N S A F T E N
STORT BÅL - FESTFYRVÆRKERI & DANS
F R A

2 0 - 24

-

1

KLUBHUSET.
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SUNDBY SEJL-FORENING

K assereren

Amager Strandvej, S — SU 35016
^

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. .
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516....
Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S
og Tage Woltemath, Sv. Yonvedsvej 11, S
^Tilsynsførende med klubhuset: Axel Christiansen, Bremens-

PA 9770
VA 533 x
55 05 73

t r æ ff e s
ikke i juli

55 39 72

i augrust hver freda.gr
kl. 19—20,30

gade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
SU 1417 v
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
AM 2352 y
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, 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
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Restauratøren privat
)

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

SU 3580
AS 3083
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PÅ OPFORDRING
Flere medlemmer har anmodet os om, at få fjernet motorer
som henstår i skuret for opbevaring i længere tid. Skuret er
kun for reparation af kortere varighed.
Altså alle motorer og andet grej fjernes efter 1. juli 1961.

Optimistjolle
afdelingen

O.B.S.!

Pinseturen 1961
Den årlige tur til Sletten havn blev
optakten til den gode sæson, som vi
alle har arbejdet og set hen til.
Tegningslisten, som var opslået i
klubhuset, viste, at medlemmerne slut
tede op om turen. Der var anmeldt 42
fartøjer til Sletten havn om søndagen.
Kl. 20 var foreningen vært for med
lemmerne med en kop kaffe og brød på
Sletten kro. Det gav den gode stemning,
som altid præger en fest, hvor S.S.F.
sejlere møder op. Og da orkestret spil
lede op, varede det ikke længe før der
var trængsel på dansegulvet.
En S.S.F. fest — en god fest!
REF.

Sejl langsomt

Bestyrelsen har udarbejdet et midler
tidigt reglement for optimistjolleafde
lingen.

i havnen, især speed

For at få indført ensartede forhold
for såvel de private joller som forenin
gens egne joller henstilles det fra be
styrelsens side, at private optimistjolle
sejlere, der foretager sejlads i S.S.F.,
indmelder sig i afdelingen og retter sig
efter de givne regler. For at kunne del
tage i øvelses- og kapsejladser må op
timistjollesejlerne have en af klubben
godkendt jolle, der er forsynet med opdriftsmidler, ligesom sejlerne under sej
lads altid skal bære en godkendt red
ningsvest.

glemmer dette.

både

og

motorbåde

18 ÅRIG ELEV
til oplæring i

TOLDKLARERING
OG

SPEDITION
Skriftlig henvendelse til:

STRYHN & RESMANN
Esplanaden 15 - København K
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Når en junior har øvelsesaften og
ikke kan komme, skal der meldes afbud.
Hvor tit skal det siges: Der skal mel
des afbud! Der bliver trukket fra hvergang du ikke har været her.
Husk det!
J uniorredaktionen
Ebba og Anette.

Nye medlemmer
SutMlf

Seji^OXMWQ.

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende nye medlemmer velkommen i
Sundby Sejl-Forening:
AKTIVE
Børge Nielsen,
Grækenlandsvej 15,
Mb. / »Dan«.
Finn Hendil,
Langeagervej 43,
Kjl. »France«.
John Flemming Hansen,
Vigerslevallé 88,
u/ bd.
Ove Anders Hansen,
Vesterbygade 31,
Kjl. »Annie«.
Svend Robert Alvang,
Portlandsvej 24,
jolle »Sik«.
Ivan Bent Agerlund,
Wittenberggade 39,
pram.
Ankjær Schultz,
Ved Mønten 15,
pram.
JUNIORER
Jens Erik Jensen,
Skotlands Plads 6.
Ivan Hougaard Simonsen,
Moldaugade 9.
Jørn Jensen,
Kastrupvej 98 A.
Marianne Nielsen,
Bøhmensgade 12.
Svend Vennemose Larsen,
Saltholmsvej 10.
Hans Erik Vollertzen,
Egilsgade 51.
PASSIV
Jan Jakobsen,
Ved Klostret 9.
Steffen Møller,
Valmuevej 5.
Lillian Hansen,
Samosvej 31.

SIDE 3

FREYTAG SEJL
Pinseturen gik jo først til Tårbæk,
hvor alt forløb godt. Det regnede me
get, men vejret blev heldigvis bedre og
vi havde det dejligt. Næste dag tog vi
til Sletten, hvor turen gik godt, trods
der ingen luft var. Om aftenen havde
klubben lejet kroen, hvor der så blev
afholdt alle tiders bal. Der er vist ingen
tvivl om, at alle morede sig dejligt.
Hjemturen gik nogenlunde, som sæd
vanlig når vi skal hjem fra pinseturen
er der ingen luft, vi var jo heldige og
blev slæbt det sidste stykke.

SKOVSHOVED HAVN

Pas på...
ffla§te§kuret
Alle master og bomme som
stadig henliggger i skuret og
ikke er tydelig mærket vil
blive fjernet efter den 1. juli.

Week end

På grund af, at vi arrangerer træningssejladser lørdag og søndag, skal vi
ikke på week-end'er på denne side af
sommerferien. Der bliver øvet i at star
te og i træning til kapsejladser.
Efter ferieturen vil dette problem bli
ve drøftet igen.
8 meteren

Børge har været så flink at lade ju
niorafdelingen låne ottemeteren. Der er
nu sat et hold derover bestående af:
Leif Olesen,
Peder Pedersen,
Ebba Jørgensen,
Jørn Jensen,
Tommy Nymann.
P.S.
Junioruniform til sommerferieturen:
Mørkeblå bukser,
blå trøje,
gummisko,
juniormærke.
Sidste 75 kr. til ferieturen betales d.
7. juli 1961.

t
Hans Sømand død
Det var en stor sorg og et stort
tab for S.S.F., da vi søndag d. 4.
juni erfarede, at »Rigger-Hans«,
vor tidigere mangeårige lærer
ved vort tovværkskursus var so
vet stille hen lørdag eftermiddag.
En af vore gode kammerater er
ikke mere blandt os. Få har som
han gået så ivrigt op i ungdom
mens uddannelse inden for vor
kære sejlsport. Til tider en
streng, men altid en retfærdig læ
rer. Han var en af dem, der el
skede sin sport og den ungdom,
der gik op i sejlsporten.
Det er en sorg for sejlsporten
og i særdeleshed for S.S.F., at vi
har mistet en god kammerat.
Æret være hans minde.
E. Lorentzen.

S S F
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FALCK
Vi skal endnu en gang gøre medlem
merne opmærksom på, at Sundby SejlForening gennem Københavns sejluni
on er abonnent på Falcks Rednings
korps.
I tilfælde af en ulykke om bord kan
man altså uden udgift rekvirere Falcks
Redningskorps hvorend man befinder
sig inden for landets grænser -— og
dette gælder for såvel fartøjsejeren
som dennes familie og gæster.

ÅBNINGSTIDER
for Kalvebod Sluse
i tiden 1 juni - 15 august
Hverdage kl. 5-20
Sondag-e Icl. V - I O
os Id. 17-20

Østersøregattaen
Til Østersøregattaen ved Warnemunde 8-15
juli er anmeldt 9 fartøjer med en besæt
ning paa 36 herfra foreningen.

Sjælland rundt
Til kapsejladsen Sjælland rundt med start
fredag den 23 ds. ved Helsingør, er der,
ved redaktionens slutning, anmeldt 5 far
tøjer herfra foreningen.

N A V N O G S. S. F.'s
mærke i servicet
udføres af

Amager Porcelænsbrænderi
Luganovej 8, København - Su 3770
Porcelæn modtages til indbrænding
Alt i guldpålægning

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

Du danskes vejEfter det totale forlis ved Kongelun
den, hvorom vi berettede i vort majnummer, mente familien, at vor unge
ven var blevet grundigt kureret for
sine sejlnykker, og enhver anden ville
vel nok have ræsonneret, at de udsej
lede distancer ikke stod i rimeligt for
hold til udgifterne, og at prisen pr. sø
mil var for høj.
Men sådan tænkte vor unge ven slet
ikke.
For ham var der ingen tvivl, havet
skulle betvinges.
Så slikkede han sårene i 2 år, forlo
vede sig og fandt herigennem endnu en
tilskyndelse til at stå til søs, for hvem
vil ikke som nyforlovet ønske at kunne
tage kæresten med ud på vandet, langt
bort fra biografer, chokoladebutikker
og konditorier, der erfaringsmæssigt
øver en voldsom tiltrækning på unge
piger, og derfor nemt sluger en nyfor
lovet mands fattige lommepenge.
Ergo købte han i året 1925 en dejlig
kragejolle, og allerede den følgende
søndag, skriver han, skulle de ud at sej
le, og dagbogen fortæller:
Yillv og Orla, som kun var en dreng,
skulle også med. Den søndag blæste det
en halv storm, men det forandrede na
turligvis ikke planen. Ud skulle vi. Sø
sygen meldte sig allerede i havnen, for
der stod svære dønninger ind gennem
gabet. Ja, er det nu ikke underligt, at
det altid er de, der har mindst forstand
på at sejle, der går på den værste.
Ud af havnen slap vi dog og nåede et
stykke ud i Sundet, hvor der gik nogle
mægtige søer og da heller ikke var ret
mange sejlere at se. Vi nåede ret hurtigt
op forbi Taarbæk, ifor vi havde medvind,
men desværre skulle vi nu, foruden at
tage os af sejladsen, også passe en sø
syg patient, oven i købet en kvinde. Vi
vidste ikke, hvad vi skulle stille op med
hende, men heldigvis kom jeg i tanke
om, at jeg havde en halv flaske sherry
om bord, og det måtte vel nok være det
helt rigtige middel mod søsyge.
Hun led sikkert meget, den stakkel,
for hun lå med overkroppen ud over
lønningen og med hovedet så meget

NR. 6-7

nedad, at håret slæbte i vandet. Nå, vi
fik omsider damen overtalt til at tage
medicinen, selv om det ikke er let at
tale en søsyg til rette, men hun fik da
en del af det nedsvælget. Nu blev hun
først rigtig elendig, hun hostede og
spyttede og kastede op og så dertil me
get lidende ud.
Alt imedens var vi nået op på højde
med Vedbæk, og jeg sagde til Villy, at
vi måtte derind.
— Ja, hvis vi kan, sagde Villy, og da
vi kom i nærheden af havnen, indså jeg
det umulige heri, for jeg kom til at
tænke på det besvær, vi havde haft med
at komme ud af Københavns havn, og
den var ikke så lidt bredere. Ramme
indløbet til Vedbæks havn ville ingen
af os være i stand til med den sø, vi
væltede rundt i. Følgelig gav vi op.
Imidlertid var vi kommet temmelig
nær et stort bundgarn. Jeg forsøgte at
vende, men båden ville ikke. Jeg prø
vede endnu nogle gange med samme
negative resultat, så til sidst var der
ikke anden udvej end at vende stæv
nen ret imod og prøve at komme igen
nem, og et øjeblik senere fo'r båden
gennem garn og tovværk.
Ved disse mærkelige lyde kom der liv
i den søsyge, hun stak hovedet op jaf kap
pen, og jeg måtte slå hende i hovedet,
så hun sank sammen på dørken. Det var
en hårdhændet behandling at give sin
kæreste, men det var nødvendigt, hvis
hun skulle undgå at blive halshugget.
Tovværket sprang om ørerne på os,
men igennem kom vi dog.
Nu havde vi fået endnu en patient,
Orla var også blevet søsyg, og Villy
måtte påtage sig rollen som kahytsjom
fru. Ned med pøsen og holde de syge
på panden, og det var slet ikke rart for
Villy, der under disse omstændigheder
ikke kunne undgå selv at ofre lidt med.
(fortsættes)
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen
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§tærke farver

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M 4 J 5 - I T

Nærmeste forretning ved havnen!

fås lios MADSEN
malerudsalgret på Søndre Plads

Alt til bilde!
Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

llar alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER Å OL

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

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Eneforhandler af CRESE^T påhængsmotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

ALT I URE OG OPTIK

Alle typer demonstreres uden forbindende
Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer

Alt

Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Øresundsvej 51

Asta 2929

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOALTH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads !

foto så gå til
FISKEGR El
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566
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HOLMENS BUKSER
Alt i
FLØJLS BENKLÆDER
HERREEKVIPERING
ENG. SØMANDSGENSERE
LINGERI OG KONFEKTION
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
KONFEKTION
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
Svære kvalitets
Hvide Satins
Holmens bukser
KØJETÆPPER
Busseronner
syes efter mål
Benklæder
VATTÆPPER
pr. stk
21,10 også til damer 43,50
GUMMISTØVLER

Yacht Club huer1
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JnuxJc
BUSSERONNER
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FRAKKER
SYDVESTE
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khaki

r A

11,50
11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,5©
Jakke m. hætte 30,50
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Køjesække
fra
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fra
14,50
USA huer og strik-huer

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning* i arbejdstøj

J. P B A C H E R

TORVEGADE 33 . Am 4503 - 8635

PIK DER EN RUDE?

SEJLSPORTSHUER

betyder intet — — den ordner

EMBLEMER OG OVERTRÆK

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

til den BILLIGSTE pris!

SU 866

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

Næste nummer af bladet
udkommer i august. Stof til
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.

B. XIELSEN
Cumberlandsgade 18

—
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/. GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 5, Am 8384 u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
r Tryk: Karl Povlsen,
t Svanemosegaardsvej 4 - V
3 Luna 37 88

AUGUST 19(>1

20. ÅRGANG

SEJLERSKOLERNES
Sommertogt
Fra klubberne Frem — Kobenhavns
Amatør Sejlklub — Sundet — Kastrup
— Kvindelig Sejlklub og Sundby Sejl
forening startede lørdag den 8. juli 25
både på det planlagte sommertogt. I
turen deltog såvel øvelsesbåde som
private sejlere. Starten foregik i hård
sydlig kuling og regndis, så vi måtte
på grund af det hårde vejr søge Drag
ør havn for overnatning. Søndag mor
gen blev vi puret kl. 5, og starten gik
kl. fi med kryds over Køge og Faxe
bugt. Eleverne blev herved fra starten
indviet i hård og våd sejlads, så de fik
en forsmag på, hvad de kunne komme
ud for på resten af turen. Vi ankom
uden uheld til Jungshoved kl. 16 og
kl. 18 blev signalet sat — klar til bugsering, hvorefter vi blev bugseret til
Vordingborg. Det dårlige vejr blev
skyld i den 1. fridag, som vi tilbragte
med at se Gåsetårnet og andre sevær
digheder. For at kende de deltagende
både, blev det besluttet at føre det gule
karantæneflag i riggen, for der var stor
spredning af feltet under kryds, så
hjemmeværnskutterne blev nødt til at
have et kendemærke, for ikke at få en
mægtig flåde på slæb og sådan, at vi
pestbefængte-mærkede både kunne
kende hinanden. Fra Vordingborg gik
det til Kragenæs, hvor vi samledes til

fælles kaffebord og en svingom. Her
fra gik det til Bagenkop på Langeland.
På turen hertil, havde vi fin vind og
sol. Vi overnattede her, og så gik turen
over til Tyskland. Vor første havn var
Kapel, hvor vi overnattede og sejlede
derfra til Slesvig. Det vil sige storm og
torden tvang os igen i stroppen, så vi
blev slæbt til Slesvig. Her var det atter
fridag, som vi benyttede til at bese
Gottorp slot, vist rundt af en dansk
rejseleder. Efter slottet, så vi domkir
ken med een af verdens fineste alter
tavler. Fra Slesvig gik det tilbage til
Kapel, derfra tilbage til Danmark, hvor
vi .anløb Ærø. Vi beså her Peters fla
skeskibsværft, byen med de berømte
små skønne huse, en dejlig dag, men
vi var jo desværre for hjemgående. Vi
sejlede gennem det smukke Svendborg
sund til Agersø, hvorfra vi næste dag
sejlede til Stege. Det var vel nok sej
lads, slæk på skøderne og i skum forhoven, vel nok den bedste sejlads på
hele turen. Og ikke nok med det, alle
deltagerne fra turen blev af maskinme
steren på sukkerfabriken (en gammel
amatørsejler) indviteret på kaffe og
kager i hans private hjem. Der var
masser af kaffe og hjemmebag, vi var
dog 110 mennesker. Om aftenen fort
satte lystigheden med en fest på Skan

dia, der var bl. a. pølser og kartoffel
salat, sang og dans — en rigtig sejlerfest. Dagen efter gik det med kryds ud
gennem Bogestrømmen (fint klaret af
eleverne), ved Soldaterne blev det des
værre vindstille, så alle måtte i strop
pen og hjemmeværnskutterne var så
flinke, at de tog alle fremmede både
med på slæbet op forbi Stevns. Vel an
kommet til Køge, gik vi til køjs for da
gen efter at starte til Sundby Sejlfor
ening. Vi benyttede den fine vind til
en rask lille kapsejlads på det sidste
trip. Modtagelsen i S.S.F. var fin. Sig
nalflagene var sat og der var hjælp
somhed, fin stemning og god plads til
os alle. Efter ankomsten skulle alle vi
nye langturssejlere døbes, det foregik
under ceremonimester FicherHansens
ledelse, megen morskab og meget —
meget vand. Jeg tror ikke, nogle af sej
lerne havde fået så meget vand under
hele turen, som de fik i dåben. Dåben
sluttede med, at døberen blev smidt i
vande, og derefter fælles kaffebord og
dans i klubhuset. Vi Sundby-sejlere,
som deltog i turen, siger hermed lede
ren Fischer-Hansen tak for en dejlig
°g dygtigt ledet tur, som sent vil glem
mes.
Ref.
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Efterlysning
Torsdag den 3. august 1961 er der
stjålet en skumgummihynde fra græsset foran 8 meteren på søndre mole.
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K a§§ereren

Hjertelig tak for venlig deltagelse
ved vor kære mands og faders død og
bisættelse.
Familien.

Vedkommende, der har taget hynden, bedes lægge denne samme sted,
som han tog den.
Leif Olesen.

VÆR MED PÅ DET HELT RIGTIGE

SMALFILMSKURSUS
Apparater stilles til rådighed for optagelse af bundne opgaver ude og inde,
også tricktekster - Redisering o . s . v .

8 FORNØJELIGE AFTENER
for kr. 40,— inclusive materiale

Nye hold s t a r t e r hver måned i vinterhalvåret - Første gang hver tirsdag fra 5 sept.

ACTIV FOTO - BYEN 3134
FREDERIKSBERGGADE 34 - F O R A N PÅ S T R Ø G E T
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S. S. F.
arrangerer
for første gang
sejladsen om
kammeratskabspokalen
Søndag den 20. august sejles der om
den eftertragtede juniorpokal. Det er
første gang vore juniorer står for ar
rangementet. Der er anmeldt deltagel
se fra 12 klubber, 11 danske og en
svensk. Bådene ankommer i løbet af
lørdagen. Der startes søndag kl. 10 og
gennemføres 4 sejladser med skiften
skiv. Vi vil være glade for, om fartøjs
ejerne vil sætte flaget begge dage, for
at gøre det så festligt for vore gæster
som muligt.
Ebba.

Piratpokalen...
Lørdag den 22. juli ankom vi (Jens
og Kjeld), til Århus for at sejle om pi
ratpokalen. Der var tilmeldt 18 hold
fra forskellige juniorafd. i Danmark.
Vi blev modtaget i Århus sejlklub,
hvor vi drak morgenkaffe kl. 8 og kl.
12 spiste vi frokost, kl. 14,30 gik før
ste start. Der var kun ni både, så der
skulle afvikles ialt seks sejladser, hvert
hold skulle sejle tre sejladser. Der
skulle sejles tre sejladser om lørdagen
og tre om søndagen, men på grund af
vinden blev det kun til to om lørdagen
og fire om søndagen.
Der blev trukket lod om bådene, og
vi fik en båd fra Kolding og to både
fra Århus, alle tre med K.D.Y.'s sejl.

Den nye farvehandel
GEMYNTHES

FARVE & TAPET
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

SIDE 3

Vi startede i anden start, i en båd,
der havde nr. 214. Vi fik en fin start,
men banen var dårligt afmærket, så
syv af ni både sejlede forkert, så vi
måtte nøjes med en femte plads. Der
oplevede vi det mærkelige, vi sejlede
en trekant bane, men vinden sprang
så meget, at vi havde kryds hele banen
rundt.
Tredie sejlads blev ikke afviklet, da
det var for sent, vi skulle spise kl. 19.
Kl. 20 skulle vi mødes på Århus
Stifttidende, hvor vi skulle se en avis
blive trykt. Det var vældig interessant.
Vi blev indkvarteret på en restau
rant i fiskerihavnen, hvor vi fik udle
veret en madras hver, og kl. 23,30 blev
døren låst.
Søndag morgen blæste en god vind,
og det blev påbudt, at hver båd skulle
have 5 omgange på bommen, og det
var ikke en omgang for meget. Vi skul
le starte i første start, der gik kl. 9,30.
Vi fik igen en god start og lå på
andenpladsen fra start til mål. Vi sej
lede en båd, der havde nr. 196.
Anden og tredie start var vi ikke
med i.
Fjerde start sejlede vi i nr. 226, den
dårligste båd, vi havde af de tre og
det blev da også kun til en syvende
plads.
Sammenlagt gav disse tre plaserin
der en niende plads.
Kl. 17 var der præmieuddeling, hvor
Hellerup, efter at have vundet sejlad
sen, fik overrakt pokalen til ejendom.
Derefter spiste vi, og kl. 23,55 sej
lede vi med Århusbåden hjem igen.
Vi må lykønske Yachtklubben År
hus og Sejlklubben »Bugten«, Århus,
til lykke med det fine arrangement, og
vi vil håbe, at de, der skal sejle om
piraternes pokal til næste år, må få
en ligeså god og lærerig tur, som vi
har haft.
Jens og Kjeld.

FÅ MINUTTER FRA BÅDEPLADSEN
FAGMÆSSIG BETJENING

SIDE 4
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ØSTERSØREGATTAEN 1961
Fredag den 7. juli kl. 18,30 letlede 9
både fra vor forening med ialt 32
mand for at deltage i den 11. interna
tionale Østersøregatta i Warnemiinde.
Bådene ankom til Warnemiinde
uden uheld af nogen art og fik efter
vel overstået paskontrol anvist pladser
langs promenaden ved Warnowfloden.Alle deltagerne fik værelser i land i
et roligt og smukt kvarter nær hav
nen, og bespisningen foregik på et ba
dehotel ved promenaden. Hver mand
fik udbetalt 5 mark pr. dag i lomme
penge.

Allerede næste dag kl. 9 var vore
juniorer, som havde taget byen med
storm på grund af deres flotte formationssejlads på ankomstdagen, i gang
med kapsejladserne. Man fik prøvet
sejlads på Østersøen både i flovt og i
kuling, og der var i sejlsportskredse
stor beundring for vor juniorbåde og
deres besætninger.
Afslutningen af regattaen foregik ef
ter præmieuddelingen — vi fik også
fine præmier med hjem — på det sto
re flotte kurhaus med et festligt regat
tabal med deltagelse af ikke mindre
end 11 nationers sejlere.

Ved denne lejlighed overrakte vi
Warnemiinde sejlklub en optimistjolle
som tak for den store gæstfrihed, vi
havde nydt. Hele dette indslag i festen
blev filmet af det tyske fjernsyn.
Næste dag, søndag den 16. juli, stod
i afrejsens tegn, vore sejlere skulle for
hale til midtermolen og herfra slæbes
til den danske grænse af 2 patrulje
både. Afgang kl. 14,30 og kl. ca. 18 var
alle både atter tilbage i dansk farvand.
Nogle dejlige dage, som længe vil
blive husket, var forbi.
OHP.

FRA HAVI¥EDUVALiGET

Førerprøven

Elever på sejlerskolen, som har sej
let mindst 2 sæsoner og som ønsker at
aflægge sejladsprøven i år, bedes sna
rest henvende sig til sejladschefen.
Navigations- og tovværkskursus

Tilmelding til disse kursus finder
sted hver fredag aften i kontortiden
kl. 19—20,30.
Prisen er for hvert af disse kursus
kr. 25, som betales ved indmeldelsen.
Medlemskort skal medbringes.
Kystskippereksamen

Medlemmer, som ønsker at tage den
ne eksamen, bedes snarest henvende
sig til sejladschefen, hvor alle oplys
ninger kan fås.
Prisen for dette kursus er kr. 25.

Havneudvalget beder de medlem
mer, som har skabe, som er nummere
ret med 3, 55, 57, 67, 151, 162, 248,
333, 337, 345, 561, 606, 106, 413, 297,
465, 203, om at flytte disse efter anvis
ning af udvalget (snarest), så vi kan
få pladsen reguleret, inden bådene
kommer på land igen. Bemærk ven
ligst § 7 pladsen.
Skabene med numre 343, 461, 26,
379, 471, 355, 480, 452, 188, 594, 556,
170, 108, 426, 674, 190, 615, 584, 514,
204, 569, 124, 601, 105, 113, 228, 271,
500, 3, 161, 16, bedes også henvende
sig til udvalget, da mange af skurene
benyttes af medlemmer med andre
numre, samtidig vil alle skure, som
ikke er mærket, blive fjernet. Vi hen
stiller til alle med gamle skabe, om at
løfte disse op fra jorden, så ingen rot
ter kan være der, da der er kommet
klager fra haveforeningen, samt fra
mange medlemmer (rottegift er ud
lagt).

Husk, at der skal være rent om ska
bene. Endvidere har mange medlem
mer forespurgt, om udvalget ikke kun
ne få de medlemmer, som har skure,
men ikke har haft båd i flere år, til at
afhænde disse, da mange gerne vil rive
de gamle skabe ned, for at få en or
dentlig havneplads.
Altså, alle som ingen båd har, bør
hjælpe dem, som ingen skur har.

xMasteskuret er nu rengjort, og pladsman har fjernet 37 stk. master og
rundholter, som ikke er mærket. Hav
neudvalget beder nu medlemmerne se
efter, om der er noget af deres grej
imellem, da vi agter at afhænde det,
efter en på generalforsamlingen ved
taget beslutning. Vi kan ikke fylde
masteskuret op med gammelt grej.

Findes der et medlem, som har en brugt græsslåmaskine
— vil havneudvalget meget gerne tale med ham.
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DANSKES VEJ...
( Fortsat)

Noget senere så jeg et meget bestemt
ansigt i kappen. Det var damens, og det
var ikke til at tage fejl af. Mytteriet
stod skrevet i hvert træk. Hun forlang
te bestemt, at hun og Orla skulle sættes
i land straks. Villy og jeg blev enige
om, at der nok ikke var andet at gøre
end at føje furien, så vi tog bestik af
et lille badehus inde ved stranden og
nåede det kort efter. Der gik svære
søer, så lægge til var der ikke tale om,
så vi hev ankeret ud og bjærgede sejlet
og firede af på ankeret, til båden kom
ind ved badehuset, og de syge slap i
land.
Men da vi skulle hive os fri igen,
sprang ankerlinen, og vi og båden fløj
ind på badehuset og knækkede 3 pæle.
Naturligvis forsøgte vi at holde fri,
men det var ikke muligt, med næste sø
røg der endnu 2 pæle, og Villy fik en
bjælke i maven, så han var segnefær
dig. Vi sled som rasende for at få bå
den uden om badehuset, der nu dingle
de på 3 pæle og absolut ikke kunne und
være flere.
Inde på broen stod en dame og skreg,
formodentlig badehusets ejerinde, men
hvad, vi gjorde jo, hvad vi kunne, og
mere kan man som bekendt ikke for
lange.
Omsider slap vi fri, men kun for at
blive kastet op på kysten. En stor sø
satte os så langt ind, at vi kunne gå
tørskoede i land. Her hilste vi på da
men fra broen, der som antaget viste sig
at være stedets ejerinde. Hun præsente
rede sig som grevinde Schack-Scha
ckenborg, og da hun nok kunne se, vi
var i nød — der var slået 4 bord ind i
båden — inviterede hun de skibbrudne
på kaffe og nævnte slet ikke med et
ord det sønderslåede badehus.
Orla var blevet meget våd, og for at
han ikke skulle blive forkølet, fik han
en af grevens uldtrøjer på. Den voldte
os senere nogen kval, for mor måtte
ikke så gerne høre for meget om for
liset, og uldtrøjens tilstedeværelse kræ

vede naturligvis en forklaring. Det blev
så til, at den tilhørte Villy.
Hjemturen foregik med D.S.B.
Hjemme havde der været nogen æng
stelse for os, for der var stormvarsel
for Sundet, og først langt senere, da
gassen var gået af ballonen, turde vi
fortælle sandheden.
Båden blev bjærget, bordene fornye
de og alt var såre godt, men siden blev
den stjålet 2 gange. Første gang fik jeg
den tilbage, men sidste gang havde 2
værgerådsdrenge hugget den, og de for
liste den ved Stevns, hvor den blev
fuldstændig vrag. Assureret var den
ikke, og det eneste jeg reddede, var sej
lene. Det var den anden båd, jeg havde
mistet, så det er nok forståeligt, at jeg
var ked af det.
Mærkeligt nok hævede min kæreste
ikke forlovelsen.

*
Ikke alle læser vort blad lige grun
digt. Det burde ærgre redaktionen,
men det kan altså, viser det sig, være
en fordel. Endnu har vor unge ven
ikke opdaget, at det er hans genvor
digheder, skuffelser og tab af efter
hånden 2 kanoer og 2 både, vi har gen
givet, og ej heller, at hans dagbog for
tiden ikke er i hans besiddelse, så der
er endnu en mulighed for at kunne
fortsætte beretningen om hans dyre
købte erfaringer, under hans ihærdige
forsøg på at underlægge sig det uro
lige element.
Vi læser videre i hans dagbog og
konstaterer med glæde, at det endelig
lykkes ham at gennemføre en virkelig
langtur og komme hjem med båden in
takt, på trods af uforsvarligt naviga
tionsudstyr m.m.
Det er et held, der er en engel, som
holder sin hånd over de letsindige!
Vi lader ham selv gennem dagbogen
fortælle videre:

Året efter, at min båd blev stjålet og
slået til vrag ved Stevns, købte jeg en
17 fods kragejolle med marconisejl.
Den havde oprindelig været forsynet
med en dam, som nu var fjernet, og
hullerne i skroget var lukkede med olpropper.
I august måned i det herrens år
1926 var jeg uden arbejde, så der var
jo tid til at forsøge en tur Sjælland
rundt. Den tanke tiltalte Robert, der
ligesom jeg var ledig på torvet, og som
iøvrigt før havde prøvet lidt af hvert,
så vor væsentlige proviantbeholdning
blev brød, fedt og kartofler. Penge
var det småt med, vi havde kun 10 kr.,
da vi startede turen.
Navigationsudstyret bestod af et au
tomobilkort, for det forstod vi bedst.
(Der nævnes ikke noget kompas, men
det må dog antages — og håbes — at
et sådant har været ombord).
Og så startede vi da en onsdag efter
middag og nåede uden uheld Hornbæk
torsdag morgen, hvor vi blev hele da
gen. Tidlig fredag morgen stod vi til
søs i et herligt vejr. Det var småt med
vind, men vi drev da ned ad Gilleleje
til, og hen på eftermiddagen lå vi i det
varme sommervejr ud for Tisvilleleje,
hvor vi som de andre badegæster
sprang i vandet. Videre gik det med
kurs efter Sjællands Odde, som nåedes
kl. 10 aften. Vi drev lige uden om lan
det, hvilket lod sig gøre, da båden
kun stak 2 fod.
Så var der ikke mere vind, og vi lå
helt stille og fordrev tiden med at
sludre om forskelligt til hen på natten,
da søvnen meldte sig, og jeg sendte
Robert til køjs. På min ensomme vagt
i den mørke nat langt ude på havet,
lå båden og huggede i det uendelige,
hvad der var meget irriterende og
blandt andet gjorde, at jeg hele tiden
mente at kunne hore mærkelige og
ubestemmelige lyde, alt imens jeg filo
soferede over mange underlige og ikke
altid behagelige ting. Hvis nu, tænkte
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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
I o Ifc
•w s &

^

kan købes for 3 kr. pr. stk.
Mærket kan købes hos kas

sereren i kontortiden eller

\\)NIØ$:

hos festudvalget.

stemte jeg mig for et nyt forsøg. Altså
stævnen lige på og — bums — der
sad vi.
Så steg jeg udenbords for at under
søge forholdene og fandt da, at her var
revet kun ca. 3 m bred, så jeg gav Ro
bert besked om at hoppe ned til mig,
og kort efter havde vi krænget båden
og fået den over på den anden side
revet.
Nogle fiskere, der lå i nærheden, var
holdt op med at arbejde. De troede an
tagelig, vi var rendt på grund, men da
de så, vi var på den anden side revet,
genoptag de deres dont, og vi fortsatte
sejladsen mod Refsnæs.
( Fortsættes )

Mærket er fremstillet i 2 ud
gaver et for seniormedlem

S

i

\

i

mer og et for juniorer.
Festudvalget

1

'•

^ C."):

henstiller

til

medlemmerne om snarest at
købe det nye klubmærke.

^ *»&».. A>-

... iC©4 •«% jr-..

u^ « *

FESTUDVALGET

Lidt maling udbedes
Fladerne under klubhusets vinduer
er afskallede. Det ser mildest talt for
færdeligt ud. Jeg er klar over, at der
for tiden er lavvande i pengekassen,
men mon ikke Mads vil give kredit for
den nødvendige farve, så vort klub
hus igen kan komme til at se anstæn
digt ud?
G. Østergaard.

jeg, en af ølpropperne i bunden hop
per ud, og jeg ikke kan komme til at
sætte en anden ind i stedet, hvad sker
der så? Eller hvis det nu begyndte at
storme, hvad skal jeg så gøre? Hvilken
vej skal jeg så styre?
Og alt imens durede Roberts snor
ken op til mig i den stille nat. Ja, han
kunne sagtens, han sov blot fra det
hele. Nej, det var ikke til at holde ud,
jeg måtte kalde ham op. Jeg purrede
ham, og han stak sit forsovede hoved
op af kappen og spurgte, om der var
noget i vejen. Næh, det var der ikke,
men hellere end at ligge der og snor
ke, måtte han lave os lidt the og for
tælle nogle gode historier. Det fandt
fandt han var en dårlig idé, men thé
fik vi dog og også en hyggelig sludder,
og imens kom der lidt vind, som dog
desværre snart igen døde hen.
Vi sad og stirrede ud. i. mørket, då
vi med et hørte noget, -som efter vor

mening kun kunne være bølgeslag. Der
gik dog endnu et par timer inden vi
kunne nå bund med ankeret og gå til
ro for at få lidt søvn, til det blev lyst
og vi kunne finde ud af, hvor vi be
fandt os. Robert faldt straks i søvn,
mens jeg, urolig over ikke at vide,
hvor vi var, havde sværere ved det.
Jeg kiggede ud flere gange, men nat
ten var både lang og mørk, og omsider
fik søvnen da også magt over mig, og
da jeg igen kom til bevidsthed, var det
lyst, og vi så nu, at vi lå ved kysten af
Sejrø.
Morgenkaffen nød vi i den tidlige
og dejlige morgen, og så kom der vind,
nu gjaldt det blot om at udnytte den,
medens den var der. Vi sejlede langs
øen for at komme uden om revet og
nåede snart ud til det, men at komme
over det var lettere sagt end gjort. Vi
gjorde flere forsøg, men stadig var der
for lidt vand. Nok et par sømil, så be

FREYTAG SEJl
SKOVSHOVED HA VIV
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

søstærke farver

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej)

AM 4 34V

Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos MADSEN
malerud§alg,et

på Sondre Plads

Alt til både!
Riggerarbejde udføres!
BÅDE MODTAGES
I KOMISSION !

llar alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

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

D A N R I S

Balsamvej 8
BBfc \
K©cre

BBÆGSØS

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Eneforhandler af CRESEXT påhængsmotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager
Alle typer demonstreres uden forbindende

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer

Alt

Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Oresundsvej 51

Asta 2929

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN ROALTH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

foto så gå til
FISKEGR El
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238

(pipaluk)
Afleveret til

postvæsenet 17.—6.—1961.
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Se^poxts-påMædnmfy
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER
Alt i
FLØJLS BENKLÆDER
HERREEKVIPERING
ENG. SØMANDSGENSERE
LINGERI OG KONFEKTION
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
KONFEKTION
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
Hvide Satins
Svære kvalitets
KØJETÆPPER
Busseronner
Holmens bukser
Benklæder
VATTÆPPER
syes efter mål
GUMMISTØVLER
pr. stk
21 ,10 også til damer 43,50

Yacht Club huer*

Gummisko

Jmalc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

hvide - blå
khaki

11 ,50

-A

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

Bukser
28,50
Jakke m. hætte 3 0 , 5 0

11,50

fra

A

fra
14,50
USA huer og strik-huer

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning* i arbejdstøj

J . P . B A C H E R

TORVEGADE

22 . A M

4502 - 8635

SEJLSPORTSHUER

INDRAMNING

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Spejle i s t o r t udvalg

BROZEK

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

AMAGERBROGADE 124

i moderne rammer

SU 866

ti I den BILLIGSTE pris!

Bådmotorer

Næste nummer af bladet

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

udkommer i
Cent. 14575 — Marskensgade 8

sept. Stof

til

bla

d e t skal være redaktøren i hænde
senest 1 . sept.

ASSURANCE - ØBRO 7515

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

NIELSEN

Cumberlandsgadc 18

—Amg 1702

/. GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50,Am 8384 u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk : Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvei 4 - V
Luna 37 88

Nit. !>

SEPTEMBER 1961

Ordinær
halvårlig
general
forsamling
afholdes
torsdag' dco 26. oktbr. 1961
kl. 19,30 i klubhuset

20. ÅRGANG

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Lovændringsforslag.
4. Andre forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.
Følgende er på valg:
Formanden Willy Tanggard
Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Kapsejladschefen Sven Malm
Juniorchefen Børge Theill Hansen
2 repræsentanter Henning Nielsen
(modtager ikke genvalg)
og Ivan Lindquist
Forslag, der ønskes behandlet på ge
neralforsamlingen, skal være bestyrel
sen i hænde senest torsdag d. 12. oktbr.
Bestyrelsen

NR. 9
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SUNDBY SEJL-FORENING
Y""
\

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. .
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516....
Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S
og Tage Woltemath, Sv. Vonvedsvej 11, S
Tilsynsførende med klubhuset: Axel Christiansen, Bremensgade 50, S og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, S
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Bremensgade 50, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen, Kornskyldvej 67, S

Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat
}

R assereren

Amager Strandvej, S — SU 35016
SEJLUNION
PA 9770
VA 533 x
55 05 73

træf f es
hver fredag
kl. I9-S0,30

55 39 72
SU 1417 v
AM 23 52 y

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

AM 83 84 u
AM 71 18 y
50 84 15
SU 3580
AS 3083

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0

c

O. B. S.
Det indskærpes at al cyklekorsel på pladsen
og langs molerne er strengt forbudt (også
langs den nordre mole ).

Fra 1. oktober lukkes
klubhuset mandag og
onsdag k l . 1 8 .

VÆR MED PÅ DET HELT RIGTIGE

SMALFILMSKURSUS
Apparater stilles til rådighed for optagelse af bundne opgaver ude og inde,
også tricktekster - Redseiring o . s . v .

8 FORNØJELIGE AFTENER
for kr. 40,— inclusive materiale

Nye hold s t a r t e r hver måned i vinterhalvåret - Første gang hver tirsdag fra 5 sept.

ACTIV FOTO - BYEN 3134
FREDERIKSBERGGADE 34 - F O R A N PÅ STRØGET

e
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Glimt fra svagføreturen 1961

Svagføreiuren,
der foregik lørdag den 13. august hav
de fået overvældende tilslutning fra de
svagføre, idet der var anmeldt ca. 40,
men der stillede ca. (50, så arrangørerne
måtte ud og kapre flere fartøjer.
Turen, der gik gennem Københavns
havn, var i det smukke vejr særdeles
vellykket og sluttede i klubhuset, hvor
foreningen var vært ved et lille trakte
ment med musik.
At deltagerne var glade for turen
fremgår af fru Anna Nielsens referat,
som findes andet steds i bladet.
Festudvalget.

TAK
På bestyrelsens vegne retter jeg her
ved en tak til fartøjsejerne, til restau
ratør Hurtigkarl og fru og til alle an
dre, der var med til at gøre denne dag
vellykket for vore gæster.
W. Tanggaard Rasmussen.

Vi h a r haft d e n fornøjelse
at modtage følgende:
Så havde jeg endnu engang den glæ
de at deltage som samarit i det enestå
ende arrangement, som Sundby Sejl
forening havde indbudt nogle svagføre
til at deltage i den 13. august, et ar
rangement som sejlforeningen kan være
stolt af. Der kom flere gæster end be
regnet, så formanden, Tanggaard Ras
mussen måtte rundt i havnen for at op
fordre flere bådejere til at stille sig
til rådighed, hvilket også lykkedes. Jeg
vil ikke skrive nogen lang artikel om
den dag, for redaktøren var selv til
stede, og han skal nok selv finde ud af,
hvad der skal stå i bladet om turen, og
Lorentzen var rundt med sit kamera,
så der kommer nok en hel avis om den
tur.
Jeg bidrager kun lidt med mit syns
punkt, for jeg glædede mig over den
pæne måde, det hele forløb på, det
er svært at fremhæve nogen specielt,
for alle hjalp til at gøre festen så vel
lykket som muligt, og formanden med
frue og hele bestyrelsen, medlemmer og

restauratøren med sin stab, alle bidrog
på det hjerteligste. Jeg hørte kun lov
ord fra gæsterne d.v.s. efter sejlturen
hørte jeg flere, der gjorde vrøvl over,
at de først skulle hentes kl. 20,30, men
da det blev ved den tid, sagde de, »skal
vi allerede hjem,« alle var glade for hr.
Trubergs musik, det var noget, der gik
til hjertet, rigtig god hyggemusik.
Jeg var sammen med flere om bord
i »Maehata«, hvor Karl Jensen var
skipper, Sparre var styrmand, og Karls
frue var altmuligmand og sørgede godt
for passagererne, ingen manglede no
get.
Og som medlem af Arbejdersamarit
terne glædede jeg mig på mine kam
meraters vegne, vi blev nemlig også
godt modtaget.
Anna Nielsen.

NR. 9
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Mimi Sørensen,

Nye medlemmer

Vermlandsgade 70, S.

SuvMy. S&jÉfjoyuzvm^

Jonny Sven Sørensen,
Vermlandsgade 70, S.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

(Sj2j£eSisJzc>å4<i)

søgning om optagelse aftrykkes i først
Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende

nye

medlemmer

velkommen

Sundby Sejl-Forening:

i

udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Aktive:

Jens Jensen,
Holmbladsgade 108, III, S.
Motorbåd »Trio«.

N A V N O G S. S. F.'s

Ole Hansen,
Siirgræsvej 31, Kastrup.
Motorbåd »Jola«.

Amager Porcelænsbrænderi

Robert Jensen,
Palermo vej 1, S.
Uden båd.
John Jensen,
Borgbjergvej 50, SV.
Uden båd.
Aksel Nielsen,
Brysselgade 1, S.
Motorbåd »Diana«.
Chr. Kehlet,
Vadumalle 3,
Motorbåd »Chico«.
Orla Verner Mortensen,
Istedgade 115, V.
Uden båd.
Otto Heininge Thomsen,
Rhodosvej 50, S.
Uden båd.
Otto E. Sørensen Buch,
Oberst Kochs Alle 1, Ka.
Jolle.
Juniorer:

Bjarne Adrian,
Holmbladsgade 55, S.
Allan Hjortrup,
Limgaarden 4, S.
Jørgen Heede,
Holmblads Vænge 12, S.
Erik Jan Henriksen,
Kaprifolievej 12, S.
Jørn Nielsen,
Brysselsgade 1, S.
Eilif Møller,
Byglandsgade 8, S.

mærke i servicet
udføres af
Luganovej 8, København - Su 3770
Porcelæn modtages til indbrænding
Alt i guldpålægning

Kapsejladschefen
meddeler
Søndag d. 1. oktober afholdes vor
søndagskapsejlads med start kl. 10,00.
Startpenge 8 kr.
Om aftenen præmieuddeling med lej
lighed til dans.
Søndag den 8. oktober: Old Boys sej
lads med fællesspisning. Pris 12 kr.
incl. startpenge; alle over 45 år kan
deltage. Pårørende kan deltage i spis
ningen til en pris af 9,25 kr. pr. kuvert.
Der serveres Lobescoves, 1 øl, 2 pande
kager og eftermiddagskaffe.
Tegningslister til sejladserne opslåes
i klubhuset, og sidste frist er 8 dage før
sejladserne afholdes.
Vedrørende klubmesterskabet for pi
ratjoller må vi henvise til opslag i
klubhuset.
Kapsejladschefen,
S. M.

Yinterundervisningen
Navigationsundervisningen påbegyn
des onsdag d. 4. oktober kl. 19,00 pr. i
klubhuset.
Af undervisningsmateriale skal med
bringes følgende:
Guldhammer: Lærebog i Navigation
for Kyst- og Sætteskippere.
Internationale søvejsregler.
Søkort over Kattegat.
Transportør og lineal.
Regnehæfte.
Desuden skal elever til kyst- og sætte
skippereksamen medbringe:
N. Fjerbæk-Pedersen: Skibsmotorlæ
re, 2. udgave.
Endvidere skal sætteskippereleverne
bruge:
Frode Rygaard: Vejledning i Første
hjælp samt
A. O. Bache: Lærebog i Søret for
Skipperskolerne og
Knud Hansen og Poul V. Funder: Sø
mandsskab.

Tovværkskursus begynder mandag d.
2. oktober kl. 19,00 pr. på Sundparkskolen, værelse nr. 15 på sal I. Kniv og
merlespiger medbringes.
Såfremt der er medlemmer, som øn
sker at deltage i nogle af disse kursus
og som endnu ikke har meldt sig, ha
ster det. Indmeldelse finder sted i kon
tortiden hver fredag aften kl. 19,00—
20,30, og sidste aften er fredag d. 29.
september 1961. Medlemskort skal med
bringes.
Orla H. Pedersen.
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Pilketur
Lor<lag tleii 14. oktober kl. 14 til 17.30
Der startes fra havnen, hvor startsignalet gives, konkurrencen slutter
kl. 17,30 hvor fangsten vejes på pladsen foran klubhuset.
Der gives præmie for den største og den mindste torsk efter vægt.
Der gives desuden præmie til den deltager,
der har fanget det største antal !
Præmieuddelingen om aftenen efter spisningen.

Torskegilde —

(Afriggergilde)

Lordasr den 14. oktober kl. 18.SO
^

ø er serveres kogt torsk og ostesnitter for en
pris af k r . 6 , 0 0 pr. deltager.
Indtegningsliste, der er bindende og slutter den 11

f

/

oktober, foreligger i klubhuset hos restauratøren
Uddeling af præmier fra fisketuren.

Efter spisningen vil der blive lejlighed til en svingom!
FESTUDVALGET

S S F
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KAMMERATSKABSPOKALEN
Lørdag den 19. august ankom de for
skellige klubber, der skulle være med
til at sejle om kammeratskabspokalen.
De svenske deltagere blev hentet af
Olsen og Svend Malm ved Sveriges-bå
den ca. kl. 5.
De deltagere, der kom med junior
både, fik anvist plads på midtermolen.
Lørdag aften afholdtes der »Regatta
bal«, hvor der var fuldt hus. Der blev
danset til kl. 12, så holdt vi op, fordi
der var mange, der skulle sejle næste
morgen.
Søndag morgen kl. 7 var der morgen
kaffe for alle deltagerne. Pigerne havde
været oppe kl. 5,30 for at smøre rund
stykker til 56 mand. Efter morgenkaf
fen var der instruktion og lodtrækning
om bådene. Yore egne tre juniorer trak
J 225, J 79, J 117 og J 196, henholdsvis
sejlet af Kjeld, Jens, Olsen. Hvoraf den
der fik det dårligste resultat skulle
sejle J 196 i fjerde sejlads.

Første start gik kl. 8,45, der var godt
med luft, med vindstyrke 6—8. Kjeld
sejlede første sejlads, hvor han fik en
fin start, men han endte kun med at
blive nr. 8, fordi båden ikke kunne
krydse. Andensejlåds skulle Jens sejle
med J 79 og blev nr. 6. Efterhånden
friskede vinden op til 12 sekundmeter,
men i pustene var den helt oppe på 15.

1. sejlac s

Klub

2. sejlads

Båd

Plads

Point

Båd

Hvidovre Sejlklub
"Suset"

227

7

36

91

4

Tårbæk Sejlklub

196

3

100

225

Frem

79

1

144

Yachtklubben
Furesøen

160

Dis

K. A. S.

229

Helsingør
Amatør Sejlklub

3. sejlac s

Point

4 . sejlac s

Placering

ialt

Båd | Plads Point

Båd

81

142

5

64

197

10

9

190

181

9

10

9

79

7

36

117

6

49

194

185

8

117

Dis

1

196

1

144

225

3

100

389

388

I

1

51

8

25

229

3

100

92

9

16

142

141

10

2

121

92

7

36

160

6

49

51

1

144

360

314

II

117

4

81

196

5

64

225

Udg.

1

79

5

64

210

209

6

Kastrup Sejlklub

197

10

9

227

11

4

91

Udg.

1

142

11

4

18

17

12

Lanskrona
Segelsållskap

91

9

16

142

9

16

197

10

9

227

12

1

42

41

11

K. D. Y.

92

6

49

160

2

121

51

9

16

229

2

121

307

191

III

Rungsted Kyst
Sejlklub

142

5

64

197

3

100

227

4

81

91

7

36

281

245

5

Hellerup Sejlklub

51

Dis

1

229

1

144

92

8

25

160

4

81

251

250

IV

S. S. F.

225

8

25

79

6

49

117

2

121

196

8

25

220

195

7

0. S.

Plads | Point

J 92 sejlet af Hellerup havde havari på
salinghornet og måtte slæbes ind i hav
nen, de fik båden byttet med J 80. Trediesejlads var det Olsens tur til at sejle.
Han forsøgte en bagbord start, men
var han begyndt på det noget før, var
det lykkedes, men for sent. Men allige
vel fik han sejlet en del ind og sluttede
med en fin andenplads, det var jo lige,
hvad vi havde ventet, og desuden hjalp
det også på det samlede resultat, han
sejlede jo også J 117, som han kendte
særlig godt. På det tidspunkt var klok
ken efterhånden ca. 13,00. Efter den
sejlads skulle de alle ind at spise, de
kom alle ind sjaskvåde og skrupsultne,
de kom ind til et veldækket frokost
bord, hvor der blev serveret ris og kar
ry. Efter måden skulle der diskuteres
protester, og det tog sin tid. Ca. klok
ken 2 var de klar til at sejle igen. Fjer
de sejlads var tydeligt mærket af sløv
hed ovenpå frokosten, på trods af den
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stærke ris i karry. A propos den stær
ke karry, som var for kraftig for Jens,
hvilket endte med en vandgang for
ham, da han skulle strække sejlene,
sprang klampen, og han røg i karret.
Vinden var frisket endnu mere, så det
var godt, vi slap for at bytte både ude
på banen, hvilket allerede var vanske
ligt før frokosten. Fjerde start var no
genlunde pågående. Den, der fik det
dårligste resultat, skulle sejle fjerde
sejlads. Selv om det var førerne med
de dårligste resultater, der skulle sejle
denne sejlads, faldt det ligeså fint ud,
som de tidligere. Sidste sejlads blev vi
nr. 8.
Efter sejladsen blev der serveret kaf
fe og lagkage i klubhuset. Hvorefter
der var præmieuddeling.
Hermed en tak til alle der var med
til at hjælpe, og vi takker dem, der
har arrangeret den fine søndag, som vi
alle sent vil glemme.
Juniorredaktionen,
Ebba.

Hvidovresejladsen
den 27. august
Der var tre juniorbåde fra Sundby,
der skulle deltage. Vejret var nogen
lunde. Vi skulle sejle 4 klubber, og det
var »klubmesterskabet«. Vi blev trukket
af ottemeteren fra Københavns havn og
til Hvidovre. Da vi ankom, var der in
gen til at tage imod os, nå, det gik, vi
er jo vant til at klare os selv. Vi fik
spist, og det foregik i otteren med varm
mad, skipperlabskovs. Bagefter drak vi
kaffe. Nogen gik i biografen, vi andre
sad i otteren og hyggede os. Vi gik tid
ligt til køjs.
Næste morgen vågnede vi ved 8-tiden. Vi vidste ikke, hvornår vi skulle
starte, så vi tog det hele med ro. Men
endelig ved nitiden viste der sig en, han
fortalte os, vi skulle starte kl. 10. Så
fik vi fart på med at rigge til og se
at komme ud til dommerskibet. Vi skul
le sejle en lille bane, seksdagesløbet, så
vi var ved at blive rundtosset til sidst.
Der var godt med luft, da vi havde
startet et par gange, fandt vi ud af,
det godt kunne betale sig at rebe et
par gange.
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Den n/e farvehandel
GEMYNTHES

FARVE & TAPET
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

FÅ MINUTTER FRA BÅDEPLADSEN
FAGMÆSSIG BETJENING

Resultaterne blev i det samlede:
Frem J 79, Sundby J 117, Frem J 182,
Frem203, Sundby J 92, Sundby J 91, Ka
strup 114, 113, 216, Hvidovre J 160, 119,
218.
Det var ikke alle, der kunne holde
bådene på ret køl, J 160 gik ned, det gik
ret stærkt. Det skete i tredie start. El
lers skete der ingen uheld.
Vi sejlede banen rundt fem gange, så
ringede klokken, og vi sejlede slutspur
ten. Tre minutter efter skulle vi så star
te igen. Sådan foregik det fire gange.
Ved tre-tiden var vi færdige, og der
blev serveret kaffe og wienerbrød i
klubhuset, mens der var præmieudde
ling.
Ca. 4,30 tog vi af sted, da vi skulle
igennem slusen kl. 5. Omkring 7 var
vi igen hjemme i Sundby.
Ebba.

Juniorernes
sommerferietur
1961
Ved Ebba.
Sommerferieturen skulle i år gå til
Warnemiinde, men om vi nåede derned
var spørgsmålet.
Vi startede fredag aften den 7.7. ved
seks-tiden, vejret var nogenlunde, og
humøret var højt hos alle. Det var me
ningen, vi skulle til Gedser i et stræk,
men om natten ude i Køge Bugt fik vi
kryds, og det blæste op, og i løbet af
lørdag formiddag blev vi enige om at
søge havn i Klintholm på Møn. I Klint
holm gik så den første dag. Børge hav
de ikke nået at indhente os, så vi var
løbet tør for proviant, så vi alle måtte
op på hotellet og spise biksemad. Det
var ellers en fredelig by, men når så
dan en flok juniorer kommer til byen,
bliver der straks mere liv.
Om søndagen nåede Børge os, han
havde først været i Rødvig at se efter
os, men da vi ikke lå der, var han fort
sat og kigget ind i Klintholm, hvor han
fandt os. Søndagen gik fredeligt.
Men om mandagen hvor vinden sta
digvæk var lige kraftig, og det var
umuligt at komme ud af havnehullet,
var der alligevel en tysker, der for
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søgte at stikke ud med en kragejolle,
men selvfølgelig gik det ikke, han var
ved at løbe ind på stenene, men to fri
ske gutter Jens og Keld, der var ved
at spise morgenmad, smed alt og løb til
undsætning, Lasse var allerede derude,
og ved fælles hjælp fik de tre, tyskerne
trukket væk fra de farlige sten. Senere
var de ovre hos tyskeren til en lille
sammenkomst, som tak for hjælpen.
Tirsdag morgen var vinden flovet,
så vi startede med Gedser som mål. Da
vi nåede ned forbi Grønsund blæste
det op igen, så vi atter måtte søge
havn, denne gang blev det Hesnæs. Det
var også en rolig by, så optimistjoller
ne blev sat ud og de små lå og sejlede
race i havnen, Olsen var selvfølgelig
iblandt. Om aftenen hyggede vi os i
otteren. Vejret var ellers det dårligste,
der fandtes, det regnede dagen lang og
var hundekoldt.
Onsdag morgen flovede vinden igen,
og vi dampede af ved ti-tiden. Henimod
tre-tiden var vi ud for Gedser, hvor vi
besluttede at dampe videre til Tyskland,
da vejret var meget fint. Det begyndte
at blæse op igen, så vi fik en foran
for tværs ud til Gedser rev fyrskib.
Hvorefter vi faldt af til halvvind, agten
for tværs med kurs mod Warnemunde.
Det tog os ca. 5 timer at nå Warnemiinde, det første vi så var, at molen
var sort af mennesker, fordi der i højt
taleren var blevet råbt, »danskerne
kommer«. Vi fik anvist plads, og vores
deltagerkort blev stemplet, hvorefter
vi blev vist op på et flot hotel af den
østtyske leder for den danske sejlerdelegation, fru Osterburg, hvor vi fik
alle tiders måltid. Efter at vi havde
spist, gik alle forgasterne ned for at
rigge af og greje op, mens førerne fra
hver juniorbåd blev kørt over til Øster
søugens Biiro, til regattamøde. Véd ti
tiden blev vi så ført op til en gade ved
navn »Passenstrasse«, hvor vi alle skul
le bo. Vi blev indkvarteret privat, og
juniorernes besætninger var så heldige,
at vi kom til at bo ved siden af hin
anden. Alle var glade for, at vi blev
indkvarteret, vi skulle sove i en rigtig
seng og hvor dejlig tørt, hvorimod vi
var vant til at sove hårdt og klamt på
de hårde dørke, og vi var vant til at
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lave mavedans, hvergang vi skulle til
køjs, så det kan nok være, der så blev
pakket ud i en fart og så til køjs, hvor
alle hurtigt faldt i søvn.
(Fortsættes i næste nummer).

Indlæg
til bladet, som ikke retti
digt er indsendt, kan ikke
forventes optaget i det først
komne nummer.

ET SKUR
ønskes til købs
helst nordre plads, dog ingen betingelse.

Stof til bladet skal være
indsendt til redaktøren se
nest den 1. i måneden.

Carl Hillers. Venedigvej 3

Havneudvalget
Angående
bladet
Der er flere gange her i bladet blevet
bragt meddelelser fra ekspeditionen af
bladet, at den var i besiddelse af flere
ekspl. af bladet, og at disse kunne af
hentes af interesserede medlemmer.
Kun meget få har benyttet sig heraf, og
disse har ekspeditionen hjulpet med de
eksemplarer af bladet, de manglede.
Men mange flere har skrevet og bedt
om at få tilsendt eksemplarer.
Til disse medlemmer er det, at jeg
henvender mig nu: Det arbejde med
ekspedition af bladet har jeg påtaget
mig for at hjælpe bladet og min for
ening, det bliver udført gratis og meget
af min knappe fritid går med dette, så
jeg syntes, at disse medlemmer burde
tænke på, at jeg ikke også skal betale
porto for dem oven i købet. For betale
for folks dovenskab, det vil jeg ikke,
når de ikke selv gider hente bladene.
For der er selvfølgelig aldrig retur
porto i henvendelserne. Alle resterende
eksemplarer vil nu blive lagt ned i klub
huset.
Ekspeditionen,
E. Lorentzen.

Annoncen
om en græsslåmaskine til foreningen
bar frugt. Allerede dagen efter, at
bladet var udkommet, stillede et med
lem, hr. Fabilt, med en fin maskine.
Bestyrelsen takker for gaven.

træffes

i

klubhuset hver

torsdag kl. 18—20.

Sætternissen!
I den indsendte tak i sidste nummer
af bladet var underskriften desværre
faldet ud. Der skulle stå: Marie Hansen.

Frimærkeindsamlingen til
invalide krigsveteraner
En lille ting — en si or betydning,
kan indsamlingen få, hvis der kan
skabes interesse for den i sejlklubben,
hvor der er mange medlemmer, som
har sejlet på alle syv have i fredstid
og i krigstid.
Vi gentager opfordringen til alle,
som vil glæde en invalid krigsveteran
gratis, ved at give ham brugte frimær
ker. Som et forsøg vil en kasse blive
sat op i klubhuset, hvori man kan læg
ge frimærker, mange eller få — og når
passende portioner er samlet, sendes
de af sted.
Rødspætten.

P.S. Frimærket behøver ikke at være
dampet af.
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

so§taerke farver
fås hos MADS EM
malerudsalgret på Sondre Plads

Alt til både!

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M -13

Nærmeste forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

Riggerarbejde udføres!

Både modtages
i kommission!
Telf. 5 0 8 4 15

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

D A N R I S

Balsamvej 8
BBfc \
K®cre
BBigcsøa

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Kob det hos

Eneforhandler af CRESEXT påhængsmotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager
Alle typer demonstreres uden forbindende

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

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

FRANK S. LAURSEN
Oresundsvej 51

Asta 2929

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOAITH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

foto så gå til
FISKEGREI
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Amagerbrogade 142 - Asta 38-1238
(pipaluk)
Afleveret til

postvæsenet 17.—9.—1961.
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So^poJits-pcJdcadKiKjg.
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER
Alt I
FLØJLS BENKLÆDER
HERREEKVIPERING
ENG. SØMANDSGENSERE
LINGERI OG KONFEKTION
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
KONFEKTION
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
Svære kvalitets
Hvide Satins
KØJETÆPPER
Holmens bukset
Busseronner
Benklæder
syes efter mål
VATTÆPPER
pr. stk
21,10 også til damer 43,50
GUMMISTØVLER

Yacht Club huer-*

Gummisko

JtnaJc

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

hvide - blå
khaki

rA

11,50

r A

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække

Bukser
Jakke m. hætte

11,50

fra

A

fra
14,50
USA huer og strik-huer

28,50
30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P. BACHER

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

INDRAMNING

Sejlsportshuer

i moderne rammer

Spejle i s t o r t udvalg

EMBLEMER OG OVERTRÆK
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

tiI den BILLIGSTE pris!

SU 866

Bådmotorer

Næste nummer af bladet

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

udkommer i o k t b r . Stof til bla

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25, S
TELEFON 50 87 68

Cent. 14575 — Marskensgade 8

d e t skal være redaktøren i hænde
senest 1 . o k t b r .

ASSURANCE - ØBRO 7515

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

NIELSEN

Cnmberlundsgade 18

—

Åmg IV OS

V. GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6

.

København K.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50,Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88

IVR. 10

OKTOBER 1961

20. ÅRGANG

roRT

ANDESPIL
ifholdes

LØRDAG D. 18. NOV. 1961 KL. 19 I KLUBHUSET

DER BORTSPILLES:

10 STORE FEDE ÆNDER
10 LÆKRE KYLLINGER + EVT. TRØSTPRÆMIER
ENDVIDERE BORTSPILLES VED EKSTRASPIL:

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.

-

Adgang mod forevisning af

medlemskort.
FESTUDVALGET

H U S K : Det er i salen man afholder generalforsamlingen —

og ikke på broerne!
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SUNDBY SEJL-FORENING

K assereren

Amager Strandvej, S — SU 35016
^

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. .
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516....
Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S
og Tage Woltemath, Sv. Vonvedsvej 11, S
Tilsynsførende med klubhuset: Axel Christiansen, Grækenlandsvej 9 2 , th. og H. Nielsen, Cumberlandsgade 4, S ... .
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, S
Festudvalg: H. Nielsen og A. Christiansen, Grækenlandsvej 9 2
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen, Kornskyldvej 67, S
Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

SEJLUNION
PA 9770
VA 533 x
55 05 73

træffes
liver fredag:
kl. 19—20.30

55 39 72
55 14 04
AM 2352 y

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

55 14 04
AM 83 84 u
AM 7118 y
50 84 15
SU 3580
AS 3083

°oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0

O. B. S.
Pet indskærpes at al cyklekørsel på pladsen
og* lang-s molerne er streng-t forbudt (og*så
langs den nordre mole ).

Ordinær
halvårlig
general
forsamling
afholdes
torsdag: den 26. oktbr. 1061
kl. 19,30 i klubhuset

Fra 1. oktober lukkes
klubhuset mandag* og*
onsdag- kl. 18.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning.
Lovændringsforslag
Andre forslag.
Valg.
Eventuelt.

Følgende er på valg:
Formanden Willy Tanggaard Rasmussen
(formanden modtager ikke genvalg)
Kapsejladschefen Sven Malm
Juniorchefen Børge Theill Hansen
2 repræsentanter Henning Nielsen
j(modtager ikke genvalg)
og Ivan Lindquist
Bestyrelsen
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UDDRAG
af

PROTOKOLLEN
Bestyrelsesmodet torsdag den 13. april
1961 i klubhuset.

Den nye pram er blevet færdig i det
gamle klubhus og vil nu blive kal
fatret.
Mange af de gamle skure på vestsi
den af søndre plads er blevet ryddet
af vejen.
Formanden meddelte, at man endnu
ikke fra kommunen havde hørt noget
vedrørende fornyelsen af spunsvæg
gen på østmolen.
Kommunen har nu givet tilsagn om
tilskud p 8.000,00 kr. til oprensning
af renden.
Fra stadsbygmesteren har man an
modet om tegninger over den nye
w.c.-bygning.
Foreningen har fået nogle bænke
forærende, de vil nu blive istandsat
og opsat rundt på pladsen.
Et medlem, Tillgren, havde skænket
blomster til udplantning foran klub
huset.
Der havde været nogen utilfredshed
vedrørende afbenyttelsen af det gamle
klubhus, og man drøftede faste be
stemmelser for benyttelsen af dette.
Det vedtoges at nedsætte et udvalg be
stående af havneudvalget samt Hen
ning Nielsen og Børge Theill-Hansen
til at udarbejde disse bestemmelser.
Man drøftede ligeledes det meget
store el-forbrug i det gamle klubhus
og på pladsen, og der fremkom fra
flere sider forslag om at opsætte sær
lige el-målere i det gamle klubhus, så
ledes at de medlemmer, der benyttede
strømmen, kunne pålignes udgiften til
den.

Lindcuist havde mødt en service
vogn, der benyttede foreningens elstik til drift af drejebænk og andre
maskiner, der var monteret i bilen,
dette havde han påtalt på det kraftig
ste.
Formanden mente, at en stor del af
el-forbruget fremkom ved, at mange
professionelle bådebyggere benyttede
foreningens el-stik.
Orla havde fra flere sider modtaget
klage over rengøringen i klubhuset,
og man enedes om at forelægge dette
for restauratøren.
Endvidere drøftedes den ringe søg
ning i klubhuset.
Sejladschefen ankede over lokalerne
på Sundpark skole, idet han ikke men
te, at de var velegnede til navigationsundervisning, hvorfor han foreslog,
at man fra næste sæson henlagde un
dervisningen til klubhuset.
Øvelsesbåden er færdig fra både
byggerens side, og man er nu i gang
med forårsklargøringen.
Fra Hellerup Sejlklub har forenin
gen modtaget forespørgsel om, man
vil påtage sig arrangementet med sej
ladserne om kammeratskabspokalen.
Efter nogen drøftelse enedes man
om at påtage sig arrangementet.
Juniorlederen havde udarbejdet et
reglement for sejlads med optimist
jollerne. Optimistjollerne skal døbes
og søsættes ved standerhejsningen, og
man vil invitere repræsentanter fra
de firmaer og de medlemmer, der har
skænket en jolle til søsætningen.
Sekretæren foreslog, at man nedsat
te et jolleudvalg, der skulle arbejde for

bedre vilkår for jollesejlerne i for
eningen. Man enedes om, at Sven
Malm og Tage Woltemath skulle kon
takte jollesejlerne for nedsættelse af
et sådant udvalg.
Standerhejsningen afholdes søndag
den 7. maj 1961.
Pinseturen går i år til Sletten havn,
hvor der afholdes fælles kaffebord på
kroen.
Sejlerskolernes eskadresejlads vil
afslutte sommerens tur i vor havn.
Man enedes om at skænke en stan
der til et mangeårigt medlem, Vive
Olsen, der skal emigrere til USA.

Bestyrelsesmodet torsdag den 11. maj
1961 i klubhuset.

Formanden meddelte, at han fra
havnevæsenet havde modtaget besked
om, at man ville påtage sig arbejdet
med at oprense renden. Oprensningen
tænkes påbegyndt den 23. maj.
Kommunen har meddelt, at man har
anslået, at det vil koste ca. 50.000 kr.
at forny spunsvæggen på østmolen, og
at man nu har søgt magistraten for at
få bevilget pengene hertil.
Foreningens benzinmand har sagt
op, og bestyrelsen har nu rettet hen
vendelse til et medlem, Georg Jørgen
sen, der har påtaget sig dette arbejde.
4 medlemmer, Guldbech, Poul Chri
stiansen, H. J. Jensen og Høgh Dreyer,
har søgt om at måtte benytte del gam
le klubhus til bygning af 4 fartøjer.
Lindquist klagede over, at mange
medlemmer har skur på pladsen, selv
om de intet fartøj har.
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Ledefyrene går meget ofte ud som

erstatning fra foreningen på 1.000,00

følge af overbelastning af det elektri

kr., fordi foreningens personale hav

ske anlæg, idet fyrene er tilsluttet sam

de nægtet ham ret til at hæve sit far

9 fartøjer med 36 personer sejler til
Østersøregatta i Warnemiinde,
iblandt foreningens juniorbåde.

her

me måler som anvendes til stikkene på

tøj. Efter samtale med pladsmanden

Orla foreslog, at man hævede afgif

pladsen, dette forhold vil nu blive søgt

og havneudvalget er denne påstand
afvist som det pure opspind.

ten til navigations- og tovværksunder-

ændret.
Lindquist efterlyste penge til repa
ration af broerne samt af vejen op til
klubhuset.
Kassereren

påpegede

foreningens

dårlige økonomi og henstillede at man
kun reparerede det allermest nødven
dige.
Endvidere meddelte kassereren, at
der ved indsamling ved standerhejs
ningen var indkommet 500 kr.

til

hjælp til oprensningen af renden.
Klubhusudvalget har haft en sam
tale

med

restauratøren

vedrørende

rengøringen i klubhuset og en bedring
af dette forhold er blevet lovet.
Henning havde stativer til opsæt

Der er nu berammet en ny retssag
i sagen.

visningen til kr. 25,00 pr. kursus.
Børge foreslog en kraftig forhøjelse
af juniorernes kontingent bl. a. for at

Revisorerne har foretaget kasseefter

hjælpe på foreningens dårlige økono

syn den 9. juni 1961 og fundet alt i
orden.

man om at fremsætte et forslag om

Lindquist ønskede indskærpet over

mi, og efter en længere debat enedes
dette til næste generalforsamling.

for medlemmerne, at man skal sejle
langsomt i havnen.
Sejlbåden »Jasda«, der har skiftet
ejer, men ligger stadig i havnen trods
gentagne henvendelser fra havneud
valget. Ejeren, Gunnar Zoitan, tilskri

Bestyrelsesmødet torsdag den 24. au
gust 1961.
Formanden

og

Henning

Nielsen

meddelte bestyrelsen, at de desværre

ves om øjeblikkelig at fjerne fartøjet

ikke

fra foreningens område.

førstkommende generalforsamling.

kunne

modtage

genvalg

ved

Formanden konstaterede, at renden

Oprensningen af renden er nu til

endelig var under oprensning og hav

endebragt med et tilfredsstillende re
sultat.

ning af affaldsposer på molerne og

de fået oplyst hos havnevæsenet, at

efterlyste et mikrofonanlæg i klubhu
set.

oprensningen ville være tilendebragt
ca. den 20. juni.

Kassereren har igen meddelt besty
relsen, at der må skaffes flere midler

Tage havde fra sit firma fået til

Lindquist glædede sig over, at plad

til foreningens daglige drift, og efter

sagn om en forstærker til 200,00 kr.,

sen havde fået et pænere udseende og

en længere debat enedes man om at

og man enedes om med tak at tage
imod tilbudet.

håbede ikke, at man til næste år ville

fremkomme med et forslag om en

få så meget affald.

kraftig pladsforhøjelse til efterårsgeneralforsamlingen.

Øvelsesbåden skal deltage i somme

Sejlbåden »FOB«s ejer er tilskrevet

rens eskadresejlads arrangeret af de

om at flytte til en anden plads i hav

københavnske sejlerskoler.

nen for at skaffe mere plads i havnen.

Kastrup sejlklub har anmodet om at

Flere medlemmer har klaget over

måtte deltage i vor navigationsundervisning til vinter.

olieplagen i havnen, og Orla har rettet

Optimistjolle-reglementet drøftedes
og vil nu blive trykt i bladet.
Juniorlederen efterlyste et omklæd
ningsrum til optimistjollesejlerne og

henvendelse til formanden for KSU,
Knud Lindberg, idet denne skal til
møde i havnevæsenet om olieplagen i
Københavns havn.
Der er opsat 6 højttalere i den store

henviste til et lokale i det gamle klub
hus.

sal i klubhuset og 1 i bestiklukafet.

Kammeratskabspokalsejladserne af
holdes den 20. august 1961.

foran klubhuset i stedet for ukrudt.

Orla foreslog, at man såede græs
Lindquist

havde

fremskaffet

det

Set.

Hans

Aften

arrangeres

Set.

Hansbål med efterfølgende dans, og
kajakklubben arrangerer i lighed med

Tegningerne til den nye w.c.-bygnin er indsendt til kommunens jordkontor.

holm er afsluttet med, at foreningen
overtager fartøjet for den pladsleje,
der skyldes på det. Pladsmanden har
nu fået besked på at brænde fartøjet.
Pladsmandens kontraktforhold var
genstand for en længere debat, hvor
under man fra flere sider ikke mente,
at pladsmanden holdt sig sin kontrakt
efterrettelig, dette vil blive forelagt
pladsmanden.
Børge foreslog, at man byggede en
bro eller en flåde ud for østmolens

nødvendige græsfrø.
Bestyrelsesmødet onsdag den lb. juni
1961 i klubhuset.

Retssagen mod »Frisko« v/ K. Lund

tidligere år sejlads med fakler i hav
nen.

nordende til brug for optimistjollerne,
idet der har været flere klager over
jollernes sejlads i havnen.
Sejlads med speedbåd i havnen blev
ligeledes debatteret.
Den lille pram er kasseret.

Foreningens sagfører har været i

Søndag den 12. august arrangeres
tur for de svagføre.

Bolværket i kanalen er i en meget

retten vedrørende fjernelsen af sejl

Den almindelige søndagskapsejlads

dårlig forfatning, hvilket foreningen

båden »Frisko«. Ejeren, Knud Lund

den 17.—18. juni måtte desværre af
lyses på grund af for ringe deltagelse.

har meddelt kommunen, der påtænker

holm, havde nedlagt påstand om en

at dække kanalens bund og sider med

SIDE 5

S FF

NR. 10

fliser, så snart de nødvendige midler
hertil kan bevilges.
Et medlem, J. Fabildt, har foræret
Et andet medlem, J. Boalth, har fra
fået en

stander til opsætning i klubhuset.
Der er tilskrevet flere medlemmer
fra ekspektancelisten om plads i hav
nen.
Kolonihaverne bag junior- og motor
skur er opsagt og skal udlægges til
plads for jollerne.
Lindquist ønskede

halvtagene

søndre plads op til

drøftelse, idet

på

mange havde ladet dem stå efter at
deres nybyggede fartøj var søsat.

prøver og 3 til sætteskipperprøven,

Såfremt pladslejeforhøjelsen bliver
vedtaget på generalforsamlingen vil

Tovværkskursus er ligeledes påbe

udsætning af fartøjerne blive nedsat
fra 30 % til 20 % af pladslejen.

3 fra Kastrup og 8 juniorer.

Endvidere

drøftedes

juniorernes

kontingent, og man enedes om at frem
komme med forslag om at forhøje det
Formanden for KSU, Knud Lind

udvendigt.
Svagføreturen blev en stor sukces

bejdshalvtag på søndre plads nedre

Der undervises nu i kapsejladsreg
Juniorførerprøve er afholdt, 4 ju
niorer var til prøve, 1 dumpede.
Old boys kapsejladsen har måttet af
Der er udarbejdet statutter for klub
mesterskab for piratjoller.

vet, idet det efterhånden er i så dårlig

Sek.

forfatning, at der er fare for, at det
styrter sammen.

til rådighed.
Filmsaftenerne vil blive fortsat, idet

med, at mange fartøjsejere solgte de

man dog kun vil arrangere en aften

res fartøjer uden at meddele forenin

om måneden, og klubhusudvalget vil

gen dette.

Havneudvalget var meget utilfreds

Forslag
til generalforsamlingen

Mange af foreningens både er ikke.
som lovene foreskriver det, forsynet
med hjemstedsbetegnelse.
17 fartøjsejere fra ekspektancelisten
er tildelt plads i havnen.
Ophalervognen

på

nordre

Da vores nuværende formand ikke
ønsker at modtage genvalg, vil jeg her

plads

mangler indstiksjern til brug ved op-

tober 1961 i klubhuset.

land.

lyses på grund af for ringe tilslutning.

Lindquist foreslog det gamle ar-

såvel for de svagføre som for de med
lemmer, der havde stillet deres fartøj

Bestyrelsesmodet torsdag den 12. ok

Øvelsesbåden er afrigget og taget på

ler for juniorerne.

te til 60,00 kr. årligt.

gen.

ber 1961.

juniorer.
gyndt, og der er 5 voksne elever her,

navn og medlemsnr.
Pladsmanden skal male klubhuset

det gennemført lørdag den 14. okto

samt 1 elev fra Kastrup Sejlklub og 11

pladsmandens betaling for oplialing og

andet grej, der ikke var forsynet med

skegilde, og det vedtoges at forsøge

på

fremkomme forslag om en sådan.

nevæsenet i spørgsmålet om oliepla

Tage efterlyste et afrigger- og tor

er

vil der til forårsgeneralforsamlingen

berg, har endnu ikke fået svar fra hav

deres egne film eller lysbilleder.

Navigationsundervisningen

begyndt i klubhuset, der er tilmeldt
13 seniorer, heraf 2 til kystskipper-

lejen for fremmede vinteroplæggere

Masteskuret er tømt for master og

forsøge at få medlemmerne til at vise

Der er afholdt førerprøve på sejler
skolen den 26. oktober, der var kun
1 elev oppe, han bestod.

ling.
Med hensyn til forhøjelse af plads

foreningen en græsslåmaskine.
Helsingør Amatør Sejlklub

forhøjelse af pladslejen til 6 kr. pr.
m 2 til den forestående generalforsam

haling af kortkølede både, denne man

ved foreslå Gøsta Øberg som kommen
de formand. Han er indforstået og
villig til at modtage valg.
På flere medlemmers og egne vegne
med hilsen
Aage Sejrbo.

gel vil nu blive afhjulpet.
Byggetilladelsen til den nye w.c.-

Mødet indledtes med, at bestyrelsen
med beklagelse måtte erkende, at der
ikke fra medlemmerne var indløbet
noget forslag til en ny formand, men
efter en opringning fra medlem Aa.
Sejrbo hvori det meddeltes denne,, at
der ikke var indløbet noget forslag om
en ny formand, foreslog denne Gøsta
Øberg. Forslaget afleveredes senere på
aftenen skriftligt.
Foreningens økonomi blev meget
indgående drøftet, og man så ikke an
den mulighed for at oprette en sund

bygning trækker i langdrag.
Et medlem, Hallgreen, har repare
ret drejeskiven på søndre plads samt
monteret smørekopper på den store
ophalervogn.
Vinduerne i gavlen i den store sal
i klubhuset er nu bragt i orden.
Klubhuset er blevet malet udven

Bestyrelsen

foreslår havneafgiften

forhøjet fra 1. april 1962 til 6,00 kr.
pr. m 2 med en mindste afgift på 50,00
kr. For joller indtil 4 m's længde samt
for slæbejoller og skydepramme beta
les 20,00 kr. årligt. Skabslejen for
højes til 10,00 kr. årlig.

digt, og vinduesrammerne er behand
let med konserveringsvæske.
Flere lister på taget skal fornyes,
Bestyrelsen foreslår kontingent for

økonomisk basis for foreningen, end

fordi de er revnede.
Andespillet afholdes lørdag den 18.

juniorer forhøjet fra 1. januar 1962 til

ved at fremkomme med forslag om en

november kl. 19.00 i klubhuset.

60,00 kr. årlig.
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RESERVER: Torsdagen den 26. oktober, det er den dag, der er generalforsamling!
Illllllll III

Juniorernes
sommerferietur

III
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fik vi til at gå med at kigge på byen.

se på, vi ville jo gerne se byen og købte

Nogle gik op for at blive klippet, andre

lidt souvenirs med hjem. Da vi havde

kørte på vandcykel, det var skægt. Om

kigget lidt på byen, gik vi ind i et stor

aftenen var vi ude at danse på alle ti

magasin og købte mascotter og fik en

ders sted, der hed Atlantic Bar.

»Limonade«. Nå, det var ikke, fordi vi

Næste dag skule vi sejle kl. 9 igen,

1961

in nu mm nm nm min

havde megen tid, vi skulle allerede mø

men det var dårligt vejr, så sejladsen

des ved bussen igen kl. 13,00. Det var

blev foreløbig udsat til kl. 11 og senere

ikke lang tid, vi havde til at se Rostock,

til kl. 13. I stedet for skulle vi så til

men lidt fik vi trods alt at se. Derefter

Rostock kl. 15, men ak oh ve, da vi

blev vi kørt tilbage til hotellet, hvor vi

(Fortsættelse fra sidste nummer)

kom op til middag kl. 13, fik vi at vide,

atter skulle hjem at have noget at spise.

Torsdag morgen skulle vi alle op kl.

at starten ville gå kl. halv tre. Men i

6, der var morgenmad kl. 7 på hotellet.

modsætning til i går, hvor vi startede

Ved Ebba

Desværre kom den gules besætning lidt

på den store bane, skule vi i dag starte

over halv otte; Olsen har heller aldrig

på jollebanen. Da vi kom ud til start

kunnet komme op til tiden, de andre

linien, var der temmelig megen luft og

peb, men hvad så længe kunne de vel

godt med sø. Kjeld havde dagen i for

undvære os, og for det første havde vi
intet ur nogen af os.

op og måtte udgå, da løjbommen sad

Efter morgenmaden skulle vi sejle

temmelig løs og var ved at blive revet

kapsejlads kl. 9. Vi blev trukket af

op af dækket på grnud af den høje sø.

vejen været ved at få revet sin løjbom

nogle marinefartøjer ud til startlinien,

Kort efter at vi var startet, flovede vin

da der ikke var så megen luft. Vi skulle

den, men en times tid efter kom den

sejle en olympiadebane, men med den

igen med dobbelt kraft. Olsen vandt

forskel, at vi startede ude ved et af

sejladsen igen. Frank fik andenpladsen

ydermærkerne, i stedet for ved nul

med J 142. Den aften var vi godt

mærket. Vi var kun fem juniorbåde i

trætte, så der sad vi bare og hyg
gede os i klubhuset.

den start, de havde ingen både, vi kun

(Fortsættes i næste nummer).

ne sejle mod. Vi sejlede kun en sejlads,

Om lørdagen skulle vi til Rostock,

da det blæste op under sejladsen, der

bussen ville komme og hente os ved

kom en ordentlig tordenbyge. Sejlad

hotellet kl. 9, men den kom først kl. 10.

sen sluttede ved 1-tiden og blev vundet

Endelig kom den så og hentede os, det

af 117 med Olsen som skipper og to

tog ca. 20 minutter at komme til Ro

HUSK!

dumme forgaster, som han selv sagde.

stock. Da vi ankom, skulle vi se en stor

at melde KØB og SALG af fartøj

Da vi kom ind, gik vi straks op for

svømmehal, hvor der var »Modeshow«,

at spise på hotellet. Resten af dagen

til havneudvalget.

men det havde vi ikke megen tid til at

H A V N E U D V A L G E T TRÆFFES H V E R T O R S D A G K L O K K E N 18-20!

CYKLEKØRSEL ER STADIG

FORBUDT PÅ HELE

HAVNEOMRÅDET!
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SSF's klubmester
skab for piratjoller

Afslutningsfesten
for sejlerskolernes fælles-ferietogt 1961
afholdes lørdag den 21. oktober kl. 19,00
i ØSF s klubhus. Denne aften moder vi
naturligvis allesammen, så vi kan

Den af SSF udsatte vandrepræmie
for piratjoller skal der sejles om een

snakke ferietur. Vi skal også se film og

gang årlig i alt 10 gange iflg. nedenende betingelser.

billeder fra turen (husk at tage dem
med), og I skal også have jeres »linie
dåbsattester« denne aften, og der er

Datoen fastsættes hver sæson af en
repræsentant for jolleejerne i samråd

meget andet. Desuden er der bal med

med kapsejladsudvalget senest den 1.

musik af den meget populære Poul

maj i hver sæson, der skal sejles.
I alle tvivlsspørgsmål, hvor enighed
ikke kan opnås, kan afgørelsen træffes
af kapsejladschefen alene.
I tilfælde, hvor der er tilmeldt tre
fartøjer eller mindre, udskydes sejlad
sen til efterfølgende sæson.
Startindskuddene er pr. jolle det sam
me som til SSF's aftenkapsejladser og
følger disse.
Det påhviler klubben hvert år at be
koste løbspræmier til hver sejlads for
hver 3. tilmeldte båd samt et afløsningsbæger til det foregående års vin
der med følgende indskrift:
Indehaver af SSF's klubmesterskab
for
piratjoller
19??
Ydermere tildeles forgasten for årets
klubmester en erindringspræmie.
Betingelsen for deltagelse er aktivt
medlemskab i SSF af såvel rorsmand
og forgast.
Hver jolle, som deltager, skal have
gyldigt klassebrev samt være i kapsejladsmæssig stand.
Præmien skal vindes tre gange (ikke
i træk) af samme sejler for at blive
ejendom. Såfremt dette ikke er opnået
efter ovenstående antal gange, tilfalder
præmien den sejler, som har vundet
den flest gange.
Skulle flere sejlere have samme re
sultat, er et 11. afgørende.
Der sejles efter K. D. Y.'s sidst revi
derede regler samt de internationale
regler (I. Y. R. U.).

Dommerkomiteen skal bestå af den
fungerende kapsejladschef samt to af
ham udvalgte meddommere.
Følgende
der:

sejladsbestemmelser

Reinhardts kvintet. I må gerne tage
jeres venner og bekendte med.
Eskadreud valget.

gæl

Hver sæson, der sejles, skal der gen
nemføres i alt fire sejladser (min. tre)
samme dag.

Aflyst
Old boys-sejladsen måtte desværre

Bådene fordeles blandt sejlerne ved

aflyses på grund af manglende tilslut

lodtrækning før første sejlads i tilrig

ning. Bente-Hansen var eneste tilmeldte,
men vi prøver noget andet næste år.

get stand, saledes at ingen sejler får
den samme båd mere end een gang.
Lodtrækningen skal finde sted, efter
at bådene er rigget til.
Pointberegning efter kapt. O. Arents
formel (A + 1
N) 2 .
Ændringer ved båd og besætning
(herunder sejlskiftning) mellem sejladladserne må kun ske med dommer
komiteens tilladelse.

Fint klaret
Til vores søndagsakpsejlads den 1.
oktober

blev

dragen

Nadja

S. S. F.s

hurtigste kutter og vandt dermed vores
vandrepokal for hurtigste kutter hjem
mehørende i S. S. F. til ejendom. Så nu
må vi ud og se, om vi kan redde nogle

I tilfælde af dårlige vejrforhold har

til næste sæson, da der i øjeblikket ikke

dommerkomiteen ret til at aflyse een
eller flere sejladser.

er flere vandrepokaler. Er du en heldig
eller en dygtig kartoffel?

Gennemføres fire sejladser, tæller
kun de tre bedste placeringer.
Ethvervt tvivlsspørgsmål vedrørende
disse

statutters

fortolkning, ligesom

mulige ændringer af disse, skal alene
kunne

foretages

af

SSF's

formand,

kapsejladschef og jollerepræsentanten i
fuld enighed.
For jollesejlerne
For SSF's bestyrelse
Sven Malm.
kapsejladschef.

Tak!
Da sæsonen nu er sluttet, vil jeg
gerne takke Harry med m/b Tomani,
fordi han igennem sæsonen har vist
stor imødekommenhed, hver gang vi
skulle bruge en dommerbåd.
Jeg vil også gerne takke alle, som
har stillet ledsagerbåd til

rådighed,

både om tirsdagen og til Kammerat
pokalen.
Sven Malm.

M Ø D O P på generalforsamlingen og afgiv din stemme, så har du gjort din pligt!
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\ye medlemmer ~~~~

Den nye farvehandel
GEMYNTHES

Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende nye medlemmer
Sundby Sejl-Forening:

velkommen

i

FARVE & TAPET

Aktive

ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

Søren Bråd-Sørensen,
Bagsværd Hovedgade 62 A,
u/b.
Jørgen Ricardo,
FÅ MINUTTER FRA

Kaprifolievej 12,
sp.-båd.

BÅDEPLADSEN

FAGMÆSSIG BETJENING

Juhiorer
Henrik Christiansen,
Amager Strandvej 196.
Hans Christiansen,
Amager Strandvej 196.

Forgastrace

Anne Marie Green Jensen,
Gullandsgade 33.

Ved et juniorrådsmode blev junior

Kjeld Alfred Sørensen,

rådet enige om, at forgasterne også

Kongelundsvej 32.
Flemming Olsen,

skulle prøve at sejle kapsejlads. Det
blev til søndag den 24. september. Om

Korfuvej 18.

lørdagen blev der trukket lod om bå
dene.

Passive
Ella Ellis Sørensen,

1. sejlads trak Anette J 91, Kurt J 92,

Vermlandsgade 70.

Frank Adrian J 117, Ulla J 142. Hvoraf
Ulla vandt og Frank nr. 2, Kurt nr. 3,

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

Anette nr. 4. Starterne var ikke særlig

søgning om optagelse aftrykkes i først

pågående, den første var over efter 15
sek., den sidste efter 60 sek.

udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

UHA..

Førerprøve
Der blev afholdt førerprøve lørdag
den 16. september. Olsen og Børge tog
med ud som censorer. Der blev trukket

det må man ikke

lod, hvem der skulle sejle først. Liv
nr. 1 efterfulgt af Henning, John og

Et af vore medlemmer har over for
redaktionen påtalt, at et par medlem

Jørn. Der var fin vind til at afholde
førerprøve, men desværre var der én,

mer har anbragt deres rundholter i be
plantningen ved mastekranen og knæk

der ikke kunne klare den, hvorimod de
andre bestod med glans.

ket grenene på buskene etc. Der er,

Mens førerprøven stod på, var de

siger han, dog ingen mening i, at vi

øvrige juniorer i færd med at luge
ukrudt foran klubhuset.

har al den ulejlighed med at gøre det
pænt ved vore både og så lønnes på
den måde. Der er jo rigelig plads på
pladsen til afrigning, og der hører det
naturligvis hjemme.
Vi kan give ovennævnte vor fulde
tilslutning.
Redaktionen.

2. sejlads trak Birte J 91, Jørgen Folnæs J 92, Lis J 142. Starten var lidt
bedre, og Lis berørte mærket og måtte
desværre udgå. Jørgen blev nr. 1, Birte
nr. 2, Folmer nr. 3. (Folmer sejlede
J 117).
3. sejlads var vinden frisket godt op,
og der var nogle af forgasterne, der
havde nerver. Per Siert trak J 91, John
Rasmussen J 92, Ebba J 142. Starten
heller ikke pågående, den første båd
var ovre på 12 sek., den sidste på 60
sek. J 117 var ikke med, da Gordon
ikke mødte. Nr. 1 John, nr. 2 Ebba,
nr. 3 Per.
Derefter tog vi ind og holdt frokost.
Den bedste fra hver sejlads skulle være
med i finalen, hvor Jørgen Folnæs trak
J 91, John J 92, Ulla J 142. Nu skulle
man regne med, at starterne var blevet
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bedre, men tværtimod. Den første over

nr. 5, John nr. 6, Hans nr. 7, Marianne

på 55 sekunder, den sidste på 2 min.

nr. 8, Tommy og Bjarne udgået.

Til den store overraskelse vandt den

Starterne

for

optimistjollerne

var

Kapsejlads i
K. S. U.

forhenværende optimistjollesejler Jør

gennemgående ret gode i forhold til

gen, der kun har sejlet juniorbåd en

juniorbådenes. Nr. 1 i det samlede blev

måned, langt foran John, der blev nr. 2.

Jack Hurtigkarl med 249 points, Niels

Juniorbådene blev sejlet derop om

Jønsson nr. 2 med 245 points, nr. 3

torsdagen, da vi ikke kunne nå at sejle

dommerskibet (ottemeteren) med kryds

Børge Hansen med 226, nr. 4 Marianne

derop om lørdagen, da der jo skulle

til tokoslen, agten for tværs til etko-

med 145, nr. 5 Hans med 129, nr. 6 Jørn

være kapsejlads. Ottemeteren tog med,

sten og så tilbage til dommerskibet.

Jensen med 108, Jens nr. 7 med 105,

så vi kunne tage med den hjem.

Banen gik fra et udlagt mærke og

Samtidig blev der udkæmpet en dyst
mellem juniorbådssejlerne og optimist
jollesejlerne i optimistjole, som hen

nr. 8 Henning med 81, nr. 9 Tommy

Om lørdagen mødtes vi så i Sundby

med 59, nr. 10 Bjarne Adrian med 18

ca. kl. 2 og tog et rugbrød derop alle
sammen. Første start for vort vedkom

points.

holdsvis bestod af 5 fra hver. Der blev

Om aftenen havde vi fælles kaffe

lagt et mærke ud inde under land. De

bord med præmieuddeling; vi var 31

startede ved domerskibet, med kryds til

mennesker.

Ebba.

mende skulle gå kl. 16,30. Vejret var
nogenlunde. Vi var 16 klubejede junior
både, der skulle starte. Vi startede på
olympiadebanen, og der var ikke me

kapsejladsbøjen, læns til det udlagte

gen vind, til sidst gjaldt det om, hvem

mærke og kryds tilbage til dommerski

der drev stærkest.
Nr. 7 blev J 91, nr. 9 blev J 92, nr. 4

bet. Fordelingen af jollerne blev fore
taget ved lodtrækning, der blev sejlet

N A V N O G S. S. F.'s

fire sejladser, hvoraf den dårligste blev

blev J 117, nr. 8 blev J 142. Ved syv

mærke i servicet

tiden var vi færdige og tog så ind at

udføres af

spise, derefter hyggede vi os i bådene.

trukket fra.
Første sejlads sejlede Jack Theil og
blev nr. 1, Niels Jønsson nr. 2, Jens

Amager Porcelaensbrænderi

kl. 10,30, J 117 kom for tidligt over og

Porcelæn modtages til indbrænding

måtte udgå. De andre blev: J 91 blev

Alt i guldpålægning

nr. 5, J 142 nr. 6, J 92 nr. 8. Den sej

nr. 3, Børge nr. 4, Henning nr. 5, Jørn
nr. 6, Bjarne Adrian nr. 7, Tommy nr. 8,

Om søndagen skulle første start gå

Luganovej 8, København - Su 3770

Marianne og Hans udgik. Midt under

lads var slut ca. 12,30, og næste start

1. sejlads sprang vinden, så de kunne

skulle så først gå kl. 14,30, så vi kunne

holde første mærke op. Derfor måtte

heldigvis nå at komme ind at spise.

man flytte både dommerskibet og det
udlagte mærke ind under land i anden

Et pift fra juniorrådet . . .

næste

Som alle ved, har Børge købt en mo

start skulle til at gå, var mærket dre

torbåd, som skal bruges som følgeskib

vet ind under benzinøen, så de ikke

til juniorbådene. Da den skal laves i

kunne runde det. Så den sejlads blev

stand i vinter, ønsker man, at det skal

tuttet af. Da de ikke kunne få fat i

gå på frivillig basis, og derfor kan de,

mærket, blev der lavet en anden bane,

der har lyst (forhåbentlig mange) mel

som gik fra dommerskibet til kapsej

de sig til Kjeld.

sejlads.

I

mellemtiden,

mens

Samtidig bliver der hver tirsdag af

kapsejladsbøjen igen og ind over mål

holdt kapsejladsundervisning kl. 19, da
juniorrådet har fundet ud af, det er

2. sejlads: Nr. 1 blev Niels Jønsson

hårdt tiltrængt efter sejladserne i søn

i Nøren, nr. 2 Børge, nr. 3 Hans, nr. 4

dags. Der er blevet sat en liste op i

Jack, nr. 5 Marianne, Tommy nr. 6,

juniorskuret, og de interesserede kan

Jens nr. 7, Henning nr. 8, Jørn og

skrive sig på.

Bjarne disket.
3. sejlads blev Marianne nr. 1 i
Daffy, Børge nr. 2, Niels nr. 3, Hans
nr. 4, Jack nr. 5, Tommy nr. 6, Henning,

Kjeld og Jens er gået af som båds
mænd og gået over i ledelsen af junior
afdelingen. De nye bådsmænd er John
og Jørn, på henholdsvis J 91 og J 92.

Bjarne, John og Jørn disket. Mellem

Juniorrådet vil gøre opmærksom på,

tredie og fjerde sejlads tog de ind og

at der sejles, så længe vejret tillader

spiste. Efter frokosten skulle vi til fjer
de sejlads. Jack blev nr. 1 i PG, Jørn

det. Øvelsesaftenerne starter kl. 17,30

nr. 2, Børge nr. 3, iNels nr. 4, Henning

Alle starterne var for vores vedkom
mende gode, men alligevel blev place
ringerne ikke gode nok. Vi blev: J 91
nr. 6, J 142 nr. 7, J 117 nr. 8 og J 92
nr. 9.
Derefter tog viigen ind at spise, og
ottemeteren, som havde været på Hven,
kom og hentede os, derefter fulgtes vi

ladsbøjen, ind om startmærket ud til
linien.

Efter vi havde spist tog vi så ud igen.

til kl. 18,45.
»Olsen«.

ad hjem.

Ebba.
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

sostserke

farver

ØRESUNDSVEJ 1 14
( h j ø r n e t af M i l a n o v e j ) A M

Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos MADSEN
malerudsalget på Søndre Plads

Alt til både!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R i i ØL

Riggerarbejde udfores!

Både modtages
i kommission!
Telf. 50 84 15

Køb og salg
af lystfartøjer
FORIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N
Balsamvej 8

D A N R I S
Telf. 50 86 36

Keers

BBÆGS®S

FARVE
ISENKRAM
RUlLtOARDINIR
V<UKTej »KlAt
i J PERSIENNER

IÆ

V0KSDU&

MATERIAL

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

GLAS PORCELÆN

SPORTS- 4, Flltfl RIART

Den rigtige tid til den rigtige pris

KØKKENUDSTYR

Kob det hos

Eneforhandler af CRESE^T påhængsmotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

Alle typer demonstreres uden forbindende
Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

Alt

FRANK S. LAURSEN
Øresundsvej 5 1

Asta 2929

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOALTH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

foto så gå til
FlSKEGR EI
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Amagerbrogade 142 - Asta 38- 1238
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 18.—10.—61.

NR. 10

S S F

SIDE 12

S&^po^-pcJcÉædnwQ.
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE

LINGERI OG KONFEKTION

HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER

KONFEKTION

NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Svære kvalitets
Holmens bukset

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

syes efter mål
også til damer

21,10

pr. stk

Yacht Club huer-*

Gummisko

JmcJc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

hvide - blå
khaki

4

rA

11,50

fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

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

rn

Køjesække
fra

43,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P. BACHER

T O R V E G A D E 22 . AM 4502 - 8635

r

Sejlsportshuer
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
tiI den BILLIGSTE pris!

SU 866

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

Næste nummer af bladet
udkommer
Cent. 14575 — Marskensgade 8

Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
Gumberlandsgade IS —

Amg IV OS

bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. novbr.

ASSURANCE - ØBRO 7515

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

i novbr. Stof til

/* GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6 .

Køhenhavn K.

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M.Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
Svanemosegaardsvej 4 - V
Luna 37 88
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20. ÅRGANG

Referat fra generalforsamlingen
Ca. 1(53 stemmeberettigede medlem
mer var mødt.
Formanden bod velkommen og bad
om forslag til en dirigent, Kaj Guld
bech foresloges og valgtes.

Ivan Lindquist havde foræret for
eningen et læs træ, og et andet medlem,
Hallgreen, havde repareret ophalervognen og drejeskiven på søndre plads.
Spunsvæklten på østmolens nordre

Navigalionsundervisningen, der i år
er henlagt til klubhuset, har 24 elever
og under
Unden.

ledelse

af

kaptajløjtnant

Der er nu 92 juniorer, hvoraf 60 er

Dirigenten konstaterede generalfor

side er i en meget dårlig forfatning,

samlingens lovlige indvarsling og bad

hvilket er meddelt kommunen, som har

Foruden navigations- og tovværks-

om nedsættelse af et 3 mands stemme

meddelt, at man i november måned har

undervisning er der nu oprettet kursus

påtænkt at begynde genopbygningen

i kapsejlads og et samaritterkursus.

udvalg, hvilket skete.
Formanden fik så ordet og sagde

af den. Formanden henstillede til med

blandt andet følgende i sin beretning.

lemmerne, at de allerede nu fjernede

2 medlemmer, H. Martekilde og rig

deres fartøjer og fortøjningssten.
Formanden henstillede til medlem

forsamling afgået ved døden, og for

merne, at de omgående meddeler hav

manden udtalte et
minde.

deres

neudvalget køb og salg af deres far

Sejlsæsonen har i år ikke været be

havneudvalget at holde orden i havnen.

være

tøjer, idet det ellers er umuligt for

gunstiget af godt vejr, og mange sej

Klubhuset er blevet behandlet ud

lere havde ikke fået det udbytte af
deres fartøjer, som de havde håbet.

vendigt med solignum, og felterne un

Den nye pram er blevet færdig.
Mange gamle skure er blevet ryddet
af vejen i forsøg på en oprydning på
pladsen.

Erik Hillers har i sommer hjulpet
juniorlederen med arbejdet i afdelin
gen.

ger A. Hansen, er siden sidste general
ære

aktive og 20 optimistjollesejlere.

der vinduerne er blevet malede.
Tage Woltemath har gennem sit fir

Juniorerne har selv indsamlet penge
til indkøb af nye redningsveste til bå
dene.
Der har været klaget over optimist
jollernes sejlads i havnen, og det på
tænkes nu at udlægge en flåde ud for
ostmolen til disse joller.
Der er i år syv 25 års-jubilarer:
E. Jørgensen,

ma skaffet et højttaleranlæg til klub

O. A. Øberg,

huset til en meget fordelagtig pris.

Erik Christensen,

Planeringen og rensningen af plad

Alf Kruøjser,

Sejlrenden var af havnevæsenet op

sen omkring klubhuset er blevet ud

Henri Madsen,

renset og formanden udtrykte sin glæ
de over det effektive arbejde, der var
gjort.

skudt på grund af pengemangel, men

Carl Hansen og

juniorerne har nu tilbudt at gå i gang

N. P. Olsen.

Gennem et medlem, Carl Ørvald, hav
de foreningen fået tilbudt nogle ud
mærkede brugte bænke til opstilling på
pladsen. Formanden
for assistancen.

takkede

Ørvald

Halvtaget på den søndre plads er ble
vet nedrevet, da det var livsfarligt at
have stående.

med arbejdet. Byggetilladelsen til den

Pinseturen havde god tilslutning og

nye toiletbygning er endnu ikke kom

gik i år til Sletten, hvor der var fælles
kaffebord og bal på kroen.

met.
Sejlerskolen har haft 22 elever, en
elev, Svend Jensen, har været til fører

Sankthansbålet måtte desværre afly
ses på grund af vejret, men kajakfak

prøve og bestod. Der er tilmeldt 14

keltoget og fyrværkeriet blev gennem

elever

ført.
Svagføreturen den 12. august blev en

til

tovværkskursus, der

som

sædvanligt foregår på skolen og ledes
af Ejnar Petersen.

stor succes, selv om der var mødt ca.
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Amager Strandvej, S — SU 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand : Gosta Øberg, Hvidovrevej 329 A, Hvidovre
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. .
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516....
Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S
og Tage Woltemath, Sv. Vonvedsvej 11, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Axel Christiansen, Grækenlandsvej 9 2 , th., S
E. Wesberg, Øresundsvej 41, S
Aksel Pedersen, Kastruplundsgade 54, Kastrup
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen, Kornskyldvej 67, S

K assereren

78 02 03
VA 533 x
55 05 73

træffes
liver fredag:
kl. 19-30,30

55 39 72

SU 276
50 72 98
AM 2352 y

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

AM 83 84 u
AM 7118 y
50 84 15
SU 3580
AS 3083

kan ikke lade sig gøre, men dette for

°o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

hold vil nu bedres betydeligt, når den

Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

Husk postgiroen 56516

uden for de almindelige åbningstider

nye toiletbygning bliver færdig.
30 % flere end i forvejen tilmeldt, fik
vi dog plads til alle, og formanden be

mente, at der ved klubhusets bygning

nyttede lejligheden til at takke restau

var budgetteret med sådanne indtæg
ter.

ratørparret og de medlemmer, der hav

Knud Andersen syntes, at restaura

de stillet deres fartøjer til rådighed ved

tionen lukkede for sent op om mor

arrangementet.

genen af hensyn til adgangen til toilet

Kapsejladserne har været dårligt be
søgt, hvilket vel skyldes det dårlige
vejr, men også det, at der ikke er så

tet. Efterlyste en lysekrone samt to lan
terner, der havde været ophængt i det
gamle klubhus.

mange kapsejlende fartøjer i forenin
gen mere.

reglementet var meget farlig, idet den

Formanden takkede til slut de med

kunne indebære, at havneudvalget kun

lemmer, der på en eller anden måde i

ne flytte fartøjerne i havnen uden sag

Niels Nielsen mente, at § 2 i havne

sommerens løb havde gjort en indsats

lig begrundelse. Var glad over, at flere

for Sundby Sejlforening.

medlemmer fra ekspetancelisten var til

Ordet blev nu givet frit til protokol

skrevet om plads i havnen.

og beretning, og dirigenten gav først

Hardy Christensen mente, at man nu

ordet til Knud Andersen, der ikke var

havde fået en restauration i stedet for

spor overrasket over det ringe besøg

et klubhus, og var meget fortørnet

i klubhuset, han mente, det var restau

over, at man skulle bære sit brugte ser

Parkering på pladsen af gæster til
restauratøren må ikke finde sted og er
påtalt over for denne.
Lejeafgift

af

klubhuset

tale for at låne deres eget hus.
Lysekronen og de to lanterner fra
det gamle klubhus var i sin tid købt
af foreningen og senere solgt igen.
Henstillede til medlemmerne om at
være behjælpelige med at se efter opti
mistjollesejlerne.
Havneudvalget skal og bør have ret
til at flytte fartøjerne i havnen.
Der foresloges nu afslutning, og pro
tokol og beretning blev sat under af
stemning og vedtoges enstemmigt ved
håndoprækning.
Bestyrelsen havde til pkt. 3, andre
forslag, indsendt følgende forslag:

ratøren, der ikke var sin plads voksen

vice tilbage til skranken. Omtalte, at et

Betegnes som forslag I:

og henstillede alvorligt til bestyrelsen

medlem var blevet afvist i klubhuset

Bestyrelsen

at søge efter en ny restauratør.
Sejerboe

ønskede

klubhuset

gjort

mere populært og følte sig uønsket i

opkræves

ikke, idet medlemmerne ikke skal be

foreslår

havneafgiften

på grund af udlejning af lokalerne.

forhøjet fra 1. april 1962 til 6,00 kr. pr.

Klagede over optimistjollesejlernes op

ni 2 med en mindsteafgift på 50,00 kr.
For joller indtil 4 m samt for slæbejol

førsel på pladsen.

klubhuset. Syntes at restauratøren var

Formanden fik så ordet for at imøde

ler og skydepramme betales 20,00 kr.

for forretningspræget og ikke gjorde

gå talerne til protokol og beretning og
sagde blandt andet:

årligt. Skabslejen forhøjes til 10,00 kr.

nok for medlemmerne.

årligt.

Guldbech ankede over, at porten til

Besøget i klubhuset er for ringe,

Formanden motiverede forslaget med

pladsen foran klubhuset stod åben om

dette skyldes flere forhold; henstillede

foreningens dårlige økonomi og påpe

hverdagen, fordi restauratøren havde
private gæster. Efterlyste betaling for

til den nye formand at tage dette
spørgsmål op.

reparationer eller nyanlæg i gang på

leje af klubhuset til sådanne gæster og

Adgangen til toiletterne i klubhuset

gede, at man ikke kunne sætte større
grund af pengemangel.
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Knud Andersen støttede formanden,

de berørt udgifterne til havn og plads,

men mente ikke, at det kun var fartojs-

hvorfor det var naturligt at forhøje
pladslejen nu.

ejerne, det skulle gå ud over og anbe
falede, at man i stedet forhøjede kon

Kassereren redegjorde for, at man
ikke i foreningen havde kunnet fore

Endvidere havde bestyrelsen fremsat
følgende forslag:
Bestyrelsen foreslår kontingentet for
juniorerne forhøjet fra 1. januar 19(52

tingentet.
Hardy Christensen syntes, at for
højelsen var for drastisk og foreslog,

fordi foreningens økonomi ikke havde

de stadigt stigende udgifter til junior

at man udskød det påtænkte toiletbyg

tilladt dette. Anførte, at pladslejen nu

afdelingen og mente, at juniorerne nok

geri. Var enig med Knud Andersen i,

målte stige for at udligne den skæv

kunne afse 5,00 kr. om måneden til

at kontingentforhøjelse var bedre.

hed i indtægterne, som de senere års

deres sport.

kontingentforhøjelser havde skabt.

Nielsen mente, forhøjelsen var for
kraftig og spurgte, om optimistjolle

Guldbech påpegede, at man ved kon

tage

tingentforhøjelsen for nylig løftede i

nogen

økonomisk

planlægning,

Påpegede, at kontingentforhøjelser er

flok og mente, at udgiftsfordelingen

et

var skæv, således at fartøjsejerne dæk

melde sig ud eller gå over som passive

kede for lidt af udgifterne.

medlemmer.

Formanden oplyste, at man for to år
siden havde søgt gennemført en plads

tveægget

sværd, idet mange

vil

Leif Halse stillede følgende ændrings
forslag.
Betegnes som forslag IV:

lingen dengang ændrede det til en kon

Ekstrakontingent på 25,00 kr. samt

denne

kontingent

forhøjelse havde medført, at mange
ikke-fartøjsejende

aktive

medlemmer

havde udmeldt sig eller meldt sig over
som

passive.

Kontingentforhøjelsen

havde således ikke indbragt det beløb,
der var beregnet. Kontingentniveauet i

P. Olsen ønskede

oplyst, hvordan

Uuran Høj lind er enig med bestyrel
Hansen

mente,

at

sidste

kontingentforhøjelse havde givet flere
penge end beregnet. Foreslår at man

lille i forhold til andre klubbers.

giver den nye formand en godt start

Knud Andersen stillede følgende æn
dringsforslag til bestyrelsens.

ved at vedtage pladslejeforhøjelse.

lejen.

ning. Besultatet blev 118 stemmer for

Valg.
Formanden, W. Tanggaard Basmussen, havde ikke ønsket genvalg.
Aa. Sejrbo havde indsendt forslag om
Ved den skriftlige afstemning afga
ves 123 stemmer for, 20 stemmer imod

sen i, at fartøjsejerne må betale.

SSF var ret højt i forhold til andre

Kontingentet

Da der ikke var flere talere til dette
spørgsmål, foretoges skriftlig afstem

at vælge Gosta Øberg til formand.

pensionisterne skulle stilles.

klubbers, medens pladlejen var meget

Betegnes som forslag II:

sejlerne betalte samme kontingent.

taget.

vedtagelse af bestyrens forslag om for
højelse af pladslejen.

Walther

Formanden motiverede forslaget med

og 33 imod. Forslaget var således ved

lejeforhøjelse, men at generalforsam
tingentforhøjelse;

til 60,00 kr. årligt.

og 0 ugyldige stemmer.
Gosta Øberg var hermed valgt som
formand.
Kapsejladschefen Svend Malm,
juniorlederen Børge Theill Hansen og

Formanden meddelte, at mange vin
teroplæggere var forbavsede over den

1 repræsentant Ivan Lindquist
genvalgtes alle med akklamation.
Næstformanden takkede Tanggaard

forhøjes, ikke

plads

lille pladsleje, man betalte her i for

medlemmer

betaler

eningen. Til slut meddelte formanden,

Rasmussen for det store arbejde, han

at bestyrelsen var enige om at stille

har gjort for foreningen i sin for-

deres mandater til rådighed, såfremt

mandstid, bl. a. fremhævedes den be

Samtlige

10,00 kr. mere pr. kvartal.
Østergaard mente, at pladslejen måt
te forhøjes og gik imod forhøjelsen af
kontingentet.
Halse tilsluttede sig bestyrelsens for

pladslejeforhøjelsen

Forslaget fra Reinhard C. Hansen

yderligere et ekstra kontingent.
Reinhard Hansen mente, at man både

dringsforslag.

Betegnes som forslag III:
Foreslår, at bestyrelsen udarbejder
en procentvis forhøjelse af såvel pladsleje som kontingent, således at alle
medlemmer med A-rettigheder må være
med til at betale.
Wesberg påpegede, at man for to år
siden ændrede en pladslejeforhøjelse
til en kontingentforhøjelse og mente, at
den almindelige prisstigning mest hav

ved

taget.
(betegnet som

tet en forhøjelse og fremkom med føl
gende forslag.

blev

forslag

III)

afvistes,

idet det ikke har karakter af et æn

hvorpå han udadtil havde fået skabt
respekt om foreningen.
Kurt

Fiitterer foreslog udbragt et

leve for den afgående formand.

Debatten afsluttedes så,
skriftlige afstemning gav

G. Øberg takede for valget og tilli

og den
følgende

den og var klart over, at det var en

(bestyrelsens) 118 stem

Tanggaard Rasmussen for den tid, han

stor opgave, han gik ind til. Takkede

resultat:
Forslag I

tydning, han har haft for byggeriet af
det nye klubhus og ved den måde,

slag og foreslog, at man pålignede

målte påligne pladslejen og kontingen

ikke

mer.
Forslag II (K. Andersens) 33 stem

havde siddet som formand.

mer.
Forslag III (udgår).

Nielsen henstillede til havneudvalget
at fare med lempe ved flytningen af

Forslag IV (L. Halses) 4 stemmer.
8 stemmesedler
ugyldige.

var

blanke

eller

Bestyrelsens forslag om pladslejeforhøjelsen var således vedtaget.

Eventuelt.

fartøjer i havnen.
Guldbech

roste havneudvalget

fol

den energi, hvormed de gik til sagen.
H. Jensen var fra flere sider blevet
spurgt, om han og hans kammerater,

S S F
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der bygger fartøjer i det gamle klub

Langelands nordspids rundede vi kl.

hus, betalte for lys og plads, og kunne

11,15 og stak kursen ud efter Omø

dertil svare, at man havde aftale med

tofte, som vi passerede kl. 12,30, her

bestyrelsen at svare 3 % af byggesum

løjede vinden, og vi sejlede plat for det

kasserer

helt døde hen, vi bjergede sejlene under

Sparre for hans store arbejde for for

broen kl. 18,40 og tøffede for motoren

eningen. Einar Olsen takkede Henning

ind til Vordingborg, hvor vi fortøjede

Nielsen for hans arbejde i bestyrelsen.

kl. 19,30. Det var herligt efter måltidet

Formanden takkede Henning Nielsen

og gevesenerne at strække sig i sove

Andersen

takkede

i SukJÉjj.

gat til Storstrømsbroen, hvor vinden

men til dækning af disse udgifter.
Knud

Nye medlemmer

for den tid, han havde siddet i besty

poserne.

Hermed har vi fornøjelsen at byde følgende
nye medlemmer velkommen i Sundby SejlForening:
Aktive
Ingolf G. Henriksen,

relsen, og takkede til sidst medlemmer

Søndag kl. 6,50 var båden atter un

ne for den tillid, de havde vist ham i

der sejl, og med meget frisk vind sta

Østrigsgade 3 4 ,

den tid, han havde været med i besty

dig fra NW var vi på vej ind i bøge

u/b.

relsen.
Dirigenten afsluttede derpå forhand

strømmen.

lingerne, takkede for god ro og orden

her

og udbragte til sidst et leve for Sundby

skummet fløj, hej, hvor den skar, fra

Sejlforening.

Nyord og til de fire koste var vinden

Skotlands Plads 2 4 ,

lige i øjet, så det var de eneste kryds,

u/'b.

Sekretæren.

Leif Christiansen,

Møns-broen passerede vi kl. 9,00, og
friskede

vinden

yderligere,

så

Kay Schmidt Jensen,
Milanovej 9, st.,

Roskildevej 114 5 ,

hvilket også senere viste sig at været

M/b »Ib«.
Kjeld Soelberg,

Bøgestrømstønden var tværs kl. 11,00,

Søndre mole, har anskaffet sig et nyt

og med stiv NW tW havde vi en fin

fartøj, nemlig en 30 m 2 østersøkrydser.

sejlads til Stevns. Fyret passeret kl.
12,45.
Vinden var stadig, men vejret blev

til hjemturen bestod af skipperen, vin

mere diset, i Køge bugt rullede en ret

handleren

som

grov sø, men båden bar sig fint, Drog

skulle løfte blikket på flaskerne og

den fyr tværs kl. 15,45. Omsider duk

konservesdåserne.

kede Dragør frem af disen, og med en

blikkenslageren,

Fredag aften ankom vi pr. tog til

stærkt strøm imod nåede vi SSF og

Svendborg og tog straks til lystbåde

havde fortøjet kl. 17,30, og endnu en

havnen, hvor vi tog båden i øjesyn,

herlig tur var afsluttet.

efterså grej og brændstof beholdning.
Lørdag morgen kl. 8,00 stod vi ud i
Svendborg sund, man skulle tro, det
var en sommermorgen og ikke midt i
oktober. Solen lurede bag disen over
det blanke sund.
Kl. 9,00 passerede vi Thurø Rev, og
vinden, vi håbede på, friskede fra NW,
så vi gjorde god fart, og kl. 10,15 røg
vi gennem Smørstakkeløbet ud for Lohals.
På Yresen puller stod en galease på
grund, men en af Svitzers bjergningsbåde lå i nærheden, så vi fortsatte med
god samvittighed.

Sallingvej 79 1 ,
u/b.
Gunnar Soelberg,
Harsdorfsvej 7 a,

og herfra sejles til SSF. Besætningen
og

M/b »Pilen«.
Poul Soelberg,

måtte der være buler på Faksebugten,
rigtigt.

Båden skulle overtages i Svendborg

Troels Andersen,

vi havde på vejen. Efter fire koste

kosten til, for med denne kraftige vind

Et af vore medlemmer, B. Johansen,

Pram.

løbet var der slæk på skøderne, så her
fik bliktuden travlt med at rigge fro

N/t skib i havnen

Husumgade 8 4 ,

Til sidst vil jeg ønske Johansen og
SSF til lykke méd det smukke fartøj.
J . Rosenberg,

»Bliktuden«, medl. nr. 375.

u/b.
Lars Pilegaard,
Sagasvej 4 1 ,
kutter »Swisser«.
Knud Erik West,
Bergtorasgade 26, st.,
M/b uden navn.
Bent Otto Nielsen,
Dronningensgade 47 2 ,
M/b »Vivi«.
John Zimmermann,
Strandvejen 229 c, Charlottenlund,
M/b »Rex«.
John Rasmussen,
Grøndals Parkvej 92,
M/b »Henny«.
Hans Terney,
Tomsgaardsvej 5 1 ,
M/b »Lom«.
Per Larsen,
Siciliensgade 13,
M/b »Ulk«.

Der blev afholdt juniorbal lørdag

Christian Meyer,
Formosavej 39,

den 21/10. Der mødte mange op, hvad
vi jo selv sørger for ved at lave pla

u/b.

kater, vi sender rundt til de andre

Hans Meyer,
Formosavej 39,

sejlklubber, og vi inviterer alle vore
venner og veninder.

kragejolle »Fut«.

Formålet med at holde juniorbal er
at få penge i kassen. Lidt overskud bli

Svend Aage Jensen,
Dalføret 4 :: ,
u/b.

ver der jo altid. Vi har efterhånden på
grund af den store tilslutning til vore

Junior

baller

Jan Schwartz Nielsen,

fået

købt

Elvstrøm-veste

til

juniorbådene.

Kurlandsgade 19 2 .

Vi synes, når vi holder sådan et bal,

Kjeld Hansen,

at de medlemmer, der kommer ud på

Bremensgade 09 1 .

aftenen, godt kunne betale, hvad alle

Flemming Routhe,

Sæsonen slut

Ungarnsgade 3 4 .
Birger Thamdrup,
Højdevej
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Ja, så er det desværre slut med sejl

14 1 .

sæsonen.
Som alle ved, er juniorbådene rigget

Kim Nymand,
Hindusstanvej 25.
Erik Terkelsen,
Burmestergade 20.
Passive

de andre gør, for vi holder det trods
alt for at få penge til grej og lign. til
bådene.
Så vil vi ellers gøre opmærksom på,
at næste juniorbal bliver afholdt lør

af og er søndag den 29/10 kommet på

dag den 9. december, hvor »Medley

land.
Nu, da bådene er kommet op, skal

Swingers« spiller ligesom sidst.

juniorerne møde om lørdagen kl. 14,00

og veninder.

I er alle velkomne med jeres venner
EBBA.

og kl. 10,00—15,00 hver søndag med

Poul Nymand,

madpakke og arbejdstøj under armen.

Hindustanvej 25.

Bådsmanden har pligt til at møde
hver gang og bl. a. sørge for, at for
gasterne kommer.
Hvis I bliver forhindret, skal I melde
afbud, enten ringe eller give besked til

O. B. S.
Fra I. oktober lakkes
Klubhuset mandag- og*
onsdag' k l . 1 8 .
IIIIIIIIII

Arbejdet vil ellers i vinter blive for
delt mellem juniorerne, nogle skal ar

spiller

bejde på juniorbådene, andre på motor
båden. Så skal vi også have gjort i
Vi håber, I alle vil arbejde med iver
hele vinteren.
Tirsdag den 24. oktober blev der

SKOVSHOVED HAVN

lørdag* den 9. december
kl. 20

en af juniorerne. Der gælder altså sam
me regel som for sommersæsonen.

stand uden om klubhuset.

FREYTAG SEJL

Husk juniorbal

ellers vist billeder fra ferieturen. Vi
takker Walther og Per, fordi de viste

J'luniorernes
sommerferietur 1961
Ved Ebba
(Fortsættelse fra sidste nr.)

billederne. Der var mange gode imel

Om eftermiddagen skulle vi mødes

lem. Så mangler vi at se Børges, men

ovre ved klubhuset »Yachthafen«, hvor

han kommer forhåbentlig med dem i

der var præmieuddeling. Det var øsen

løbet af vinteren.

de regnvejr, men hva' søren, det havde
Junior redaktionen.

vi efterhånden vænnet os til. Lidt før
præmieuddelingen blev

NB. Der er blevet valgt en kasserer
ske for juniorafdelingen, der i frem
tiden har pligt til at opkræve kontin

der stillet 6

mariner op i hvidt, de skulle hejse fla
get, hver gang en østtysker eller en
russer fik præmie. De hejste flaget ved

gentet. Vi henstiller derfor til alle

hjælp af en piben fra flagstangstoppen,

juniorer at betale rettidigt, ellers fal
der hammeren.

mens der lød en skratten eller eventuelt
en nationalsang i højttaleren. Efter

S S F
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hånden var det vor tur til at få præ

nogle store marinefartøjer et stykke

mie, »Olsen« blev hevet frem, mens

fra Warnemiinde, men det blev helt til

fotoapparaterne klikkede, han fik over

tre mile-grænsen. Der var ordentlig

rakt 6 pæne sølvskeer. Derefter hele

fart på, juniorbådene lå med hele hæk

bådeholdet, og så en journalist fik vi

ken i vandet. Der var ikke en vind, der

på nakken, han var fra Berlingeren.

rørte sig. Nu var det slut med tysk-

Frank fik andenpræmie, det var et sølv

landsturen, og marinerne vinkede til

bæger. Den præmieuddeling varede ca.

os, da de slap os, mens de råbte »Kom

2 timer, så nu var det snart spisetid

igen til næste år«.

igen.
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(Fortsættes i næste nummer).

Da vi havde spist, skulle vi hjem at

(^F

ul

klædes om. Der skulle nemlig være af
slutningsfest, »regattabal«, om aftenen
for alle sejlerne. Det begyndte kl. 20,00.

Se her!

Allerede da vi ankom, var der stop
fyldt, men der var heldigvis reserve

Rundkørslen skal planeres, pladsen

ret borde til os. I begyndelsen spillede

ved

orkestret jammermusik, så vi var lige

perne flyttes,

ved at forlade det hele. Hvert bord

opryddes,
og

asfaltklum

meget andet skal

gøres.

fik foræret 2 flasker hvidvin. Vi havde

Hertil søger bestyrelsen nogle med

også alle fået 25 D-mark foræret, så vi

lemmers arbejdskraft, så mange som

havde lidt penge. Efter lidt tid holdt

Gasolie

orkestret pause, og så gik det ellers løs
med moderne musik. Men, ak, som vi

til dieselbådene

danser herhjemme, de troede vi var
tosset, de stillede sig ligefrem op og

klubhuset

Vor udmærkede tankpasser, hr. Jør

muligt. Vi mødes i klubhuset kl. 9,30,
hvor værktøj uddeles, og arbejdet for
deles. Kl. ca. 12,30 er der fælles spis
ning

af

de medbragte madpakker i

klubhuset. Hertil gives gratis øl eller

kiggede. Men heldigvis vænnede de sig

gensen, påtænker fra næste sæson at

snart til det. Resten af aftenen gik det

forhandle gasolie til de dieseldrevne

Mød talrigt frem, alle er velkomne.

løs med dans; på et tidspunkt var der

både.

På forhånd tak.

en lang pause, der gik alle danskerne

sodavand.

Olieselskaberne betinger sig dog et

ind på gulvet, så gav vi opvisning i

vist årligt salg for at lægge en tank

boogie-woogie. De var vildt begejstre

ned, og det henstilles derfor til alle

de, de klappede og jublede af os. Ved ca.

NB. Hvis der skulle være nogle, der

interesserede at sætte sig i forbindelse

ikke har kræfter eller lyst, men allige

2-tiden var det slut, og vi vandrede alle

med hr. Jørgensen og meddele ham,

hjem efter endnu en dejlig dag og vid

vel gerne vil give deres besyv med,

hvor stort et kvantum de regner med

underlig aften.

kan disse jo give lidt øl til de arbej

at aftage fra tanken her i havnen.

A pro po Børge forærede en opti
mistjolle til klubben dernede, den kom

Hr. Jørgensens adresse er:

dende. Ivan og Tage modtager med tak
bidrag.

Grækenlandsvej 33 st. Tlf. SU 8231 y.

Bestyrelsen.

ind på dansegulvet og blev overrakt
derinde, mens en tysker fortalte, hvor
den kom fra. De var meget glade for
den og takkede mange gange.

Parkering

OBS!

Den søndag skulle vi først spise mor

Parkering af motorkøretøjer kan

genmad kl. 8,30. Det var dejligt at sove

finde sted på den store plads rundt

Masterne anbringes afriggede i ma

lidt længe for en gangs skyld. Tjah,

om krudthuset og må ikke finde sted

steskuret og ikke som sidste år rundt
omkring på pladsen.

HUSK

ærgerligt nok, men nu var det efter

på indkørselsvejen, da denne skal

hånden på tide, vi begyndte at vende

holdes fri, så udrykningskøretøjer

næsen hjemad. Vi gik så i gang med at

o. 1. i tilfælde af brand eller ulykke

skinner til ophaling, opfordres til efter

Medlemmer, der benytter

de

løse

pakke grejet sammen. Yi blev enige om

kan passere. Undgå ligeledes at køre

brugen at flytte skinnerne til side, så

at sejle kl. ca. 14. Vi skulle lige spise

over kantsten og fliser, da flere af

der bliver fri passage langs midter

varm mad for sidste gang i Warne
miinde. Vi fik en halv kylling hver den

disse på den måde allerede er knæk
kede.

sporet.

dag, det smagte dejligt. Ved 2-tiden tog

Alle cykler henvises til stativerne,

vi

så over til

tolderne, som skulle

stemple vore pas. Vi skulle trækkes af

også dem med støtteben.

Årsag: Et medlem er i mørket snub
let over efterladte skinner og kommet
frygteligt til skade.
Havneudvalget.
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FILMSAFTEN
Lørdag den 2. december kl. 19 vil der blive vist film i klubhuset af vort medlem Elof Borgstrøm
(sejlerfilm). Bagefter bliver der lejlighed til en svingom.
FESTUDVALGET

Entre kr. 1,—

Festudvalget

Entre kr. 1,—

påtænker

at

afholde

Du danskes vej

nogle filmaftener i vinterens løb. Med
lemmer, der har film eller farvebille
der, som de er villige til at vise os her
nede i klubhuset, bedes sætte sig i for
bindelse med

festudvalget. Eventuelt

vil der ind imellem også blive forevist
film andre steder fra.

( Fortsat)

Vi fik en god sejlads hele eftermid

Han strøg af sted, og jeg gik til køjs,

dagen med al den vind, potten kunne

for jeg havde det ærlig talt slet ikke

tåle, men det flovede noget, da vi pas

godt, og jeg ventede med både længsel

serede Refsnæs. Vi nåede dog frem til

og utålmodighed på det hovedpine
pulver, der skulle dulme smerterne i

Asnæs kyst, hvor vi ankrede op for
natten.
Katastrofe! Ikke mere tobak! Robert

Så til søs...
Som

medlemmerne måske

bekendt

udkommer det ganske fortrinlige værk
»Til søs« nu i andet oplag. Første op
lag blev formeligt revet bort. Det er

rodede hele båden igennem og fandt
en halv cigaret, som vi broderligt
delte.
Så til køjs. Jeg huvde svært ved det,
men faldt dog omsider i søvn og sov til

heri tanken at oprette et fuldstændigt
fartojsregister over alle danske lyst

næste morgen. Det friskede op, så vi

fartøjer.

gennem Storebælt.

kom hurtigt på vingerne med kurs ned

mit stakkels hoved, men det trak ud
og jeg blev mere og mere gnaven. En
delig efter en times forløb blev noget
tungt smidt ned i båden, og Robert
hoppede ombord og smed pulveret ind
til mig.
Jeg skulle netop til at give ham en
opsang for hans lange fravær, da han
sagde: Se, hvad jeg har hamstret til
dig, en kurv kirsebær, en halv sæk
kartofler og en spandfuld rødspætter.

udfyldning. Vi beder jer udfylde blan

Hen på formiddagen fandt vi et fle
re hundrede meter langt løsrevet silde
garn, som var fuldt af sild. Vi forsøgte

ketten så hurtigt som muligt og re

at tage det op, men Båden var for lille,

kunne han ikke have købt for vore 4

turnere den i den vedlagte svarkuvert.
Vi syntes ideen er så udmærket, at vi

så vi måtte lade det gå igen, og så
krydsede vi Reersøbugten op. Hen

kr. Jeg mistænkte ham for at have væ
ret på rov, og var det tilfældet, måtte

forventer 100 pet. tilslutning. Det må

mod aften passerede vi et helt spindel

han omgående levere varerne tilbage.

da være morsomt at slå ethvert fartøj,

væv af bundgarn. Det var, som at fin

— Ikke noget med at organisere,

man møder på sin vej, efter i registret.

de igennem en labyrint, men det lyk

sagde Robert, nej, han var klar over, at

Men som sagt det haster, så vi håber,
alle vil returnere blanketten hurtigst

kedes da omsider, og vi nåede ind til

vor økonomiske stilling var lige så

Reersø.
Undervejs havde jeg fået bommen i

sløj, som jeg i øjeblikket var, og han
havde derfor gjort sig gode venner

hovedet, så jeg havde opkastninger og

med købmandens pige, hvem han for

en forfærdelig hovedpine, så da vi

talte om sin syge kammerat, der lå

kom i havn, sendte jeg Robert efter et
aspirinpulver. Han skulle skynde sig,

nede i båden og led alle helvedes kva
ler. Pigen, der netop plukkede kirse

Hver enkelt fartøjsejer her i forenin
gen vil derfor modtage en blanket til

muligt.

Bestyrelsen.

Hvad siger du til det?
Jeg udbad mig en forklaring på,
hvor han havde det fra. For alt det

for han skulle også lave maden (vi

bær, blev så rørt, at hun gav ham både

ejede næsten intet spiseligt, så det var

bærrene og kartoflerne. Nu havde jeg

ingen nem opgave, og der var ikke me

værsgod at sluge de piller, så skulle

get tilbage af vore oprindelige 10 kr).

han snart få lavet maden.
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Det lød jo meget godt, det med den

lyn stak jeg armen ned i vandet og fik

pige, og det kunne jo godt være sandt,

fok og storsejl slået los, så sprang jeg

men hvad med rødspætterne? Hvor

op på siden af båden for at få den på

havde han dem fra? Dem havde pigen
vel ikke også foræret ham?

ret køl igen. Det hele varede kun se
kunder, men i den korte tid var båden

Ork nej. Rødspætterne havde han

fyldt med vand til kistebænkene, og

fået af nogle fiskere. Han havde afle

havde der været nogen sø, var vi gan
ske givet kæntrede.

veret sin lektie om den syge kammerat

og det var slemt, for intet forøger ens
tørst som en tom vandbeholder.
Det var mørk nat, da vi nåede ned
mod Masnedsund, for mørkt til at fin
de det afmærkede løb, så vi satte bå
den på grund og gik til køjs, sikre på,
at på så lavt vand ville ingen rende på
os. Næste morgen gik vi ind til Vor

og spurgt, om de ikke kunne undvære

Det var en skypumpe, vi havde væ

en rødspætte, så han kunne lave lidt

dingborg, fyldte vand på jungen, drak

feberkost til patienten. Fiskerne havde

ret ude for. Vi så den som en sort slan
ge forsvinde ind over land.

morgenkaffe og gik tur i byen. Vi kom

jo nok set lidt skeptisk på ham, men

i snak med en ældre lods, og da han

Vi fik båden lænset, men vi turde

da han fortalte om det løsrevne silde

hørte, vi skulle til København, rådede

næsten ikke sætte sejl igen, og hver

garn, slog de om. Det var flere tusinde

han os til at komme af sted snarest, for

kroner værd, havde de sagt, og tog af

gang vi så en sky, fik vi travlt med at
tage sejlene ned.

sted straks for at bjærge garnet, men

Der kom ikke mere vind den dag, så

det trak op, og det gode vejr ville ikke
holde næste dag. Vi fulgte hans råd og
stak af omgående.

forinden havde de vist ham et hytte

vi måtte stage os langs land det sidste

fad og sagt, at vi måtte tage alt det, vi
kunne spise.

Vi slap godt gennem Røgestrømmen

stykke vej til Korsør, hvortil vi ankom

bortset fra, at vi løb på grund en en

mandag aften. Næste morgen hørte vi

Det gjorde vi, og bagefter satte vi

kelt gang og på højde med Kallehave

efter post til os, men forgæves. Jeg

grammofonen i gang på kajen, for køb

fik en ordentlig regnbyge. I Faksebug

mandens rare pige var kommet på be

var skuffet, for jeg havde håbet, der
var sendt mig et par rugbrød.

ten stod der grov sø, og bedre blev det

søg, og da hun jo havde været så flink

Robert havde heldigvis bekendte i

næsvis, at den begyndte at hoppe in

ikke i Køgebugt. Her blev søen så

mod os, måtte vi da gøre lidt til gen

Korsør, det var en gammel lods, som

gæld. Men den hyggelige stund fik en

denbords agter fra. Jeg var slet ikke

vi blev inviteret hjem til, og af hvem

brat ende. Et kraftigt tordenvejr med

glad ved situationen, vi løb for stor

vi fik mange gode råd for resten af

lyn og masser af regn fik pigen til at

sejl alene, og jeg sad med skødet, som

turen. Tirsdagen gik,

om jeg kørte et par løbske heste, mens

stadig

ingen

løbe hjem, og jeg benyttede aftenen til

post, heller ikke onsdag morgen. Så

at skrive til kæresten om turen, om

Robert fløjtende — han fløjtede altid,

opgav vi håbet og forlod Korsør.

når han var nervøs — gik og bandt

vore oplevelser og om hvor kritisk vor

En time efter vor afsejling kom min

økonomiske situation tegnede. Jeg til

bundtøjet sammen. Han ville have no

kæreste med toget til Korsør medbrin

føjede, at vi ville anløbe Korsør om
mandagen.

gende både det længselsfuldt ventede

get at flyde på, for han kunne ikke
svømme.

brød og nogle saftige bøffer, men hun

Da Robert og jeg gik til køjs, var det

Jeg fik krampe i hånden af at holde

stadig uvejr. Det vedblev hele natten,

måtte desværre skuffet rejse tilbage
med fouragen.

skødet i det hårde vejr og den vold

og vi talte om, at det var godt, vi lå i
havn i det forrygende vejr.

Vi havde smukt vejr og god vind,

somme sø. Enkelte søer kørte vi side
læns ned ad, de var behagelige og til

mens vi sejlede langs land ned gen

Næste morgen tidlig stak vi til søs

syneladende ufarlige. Mørket faldt på,

nem Agersøsund, men hen på efter

hvad der gjorde det vanskeligt at be

igen, og sent skal jeg glemme denne

middagen fik vi en kraftig regnskylle,

dag. Sløj var jeg stadig, og hen på ef

regne søerne, og rent galt blev det, da

og kort efter bemærkede vi, at der var

termiddagen bad jeg Robert tage ro

vi fandt os sejlende mellem en masse

meget lidt vand under kølen. Det er da

ret, mens jeg hvilede mig. Jeg fik en'

lange bjælker, antagelig en dækslast,

let søvn, men vågnene med fornem

mærkeligt, sagde jeg til Robert, og det
har endda regnet saa meget.

som en damper havde måttet lade gå
over bord.

melsen af, at noget var galt. Det havde
været en trykkende varm dag, og uer

Vi fandt dog hurtigt udaf, at vi var

Omsider fik Robert øje på et fyr, og

kommet ind i bugten nord for Knuds-

da også jeg fik set det, følte jeg mig

farne, som vi var, havde vi ingen anel
se om, hvad vi kunne vente os. Det, der
gav mig fornemmelsen af, at noget var
galt, var, at det var blevet helt stille.
Jeg stak hovedet op af kahytten og
blev i samme øjeblik væltet om. Det
eneste jeg fik tid til at se, var Robert,

odde, og nu måtte vi på kryds tilbage
langs odden. Det blev til mange slag,
for båden var ikke særlig god til at

meget lettet, for nu vidste jeg, vi snart
ville være inden for Dragør og der
med i læ.

krydse, men hen mod aften slap vi

Omsider rundede vi da Dragørfor

dog forbi enden af odden, og nu gik

tet, og efter endnu en lille times sej
lads lå vi fortøjede på vor plads i S.S.F.
Vi havde da haft en 11 timer lang og

det strygende mod Vordingborg. Jeg

der sad helt oppe på essingen, medens

foreslog Robert at lave the, men det
viste sig, at jungen med vores vand

vandet væltede ind over cockspittet og
sejlene slæbte nede i vandet. Som et

beholdning var væltet og indholdet
løbet ud, så vi fik ingen the den aften,

spændende sejlads fra Vordingborg.
Min første langtur — Sjælland rundt
— var gennemført.
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

§ø§tærke farver
fås lios MADSEH
malcrudsalget på Sondre Plads

Alt til både!

ØRESUNDSVEJ 114
( h j ø r n e t af M i l a n o v e j ) A M - 1 3 - l 1 ?

Nærmeste forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R <fc OL

Riggerarbejde udfores!

"***

_ _ Båtle modtages
i kommission!
y~^r
Telf. 50 84 15

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

D A N R I S

Balsamvej 8
CJBfe \
K©crc
BBigCSØS

'FARVE
ISENKRAM
RUILIGARPINER
VMKlej »HU6

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

PERSIENNER

GLAS PORCEIM

MATERIU

KØKKENUDSTYR

VOKSDU&

Telf. 50 86 36

Den rigtige tid til den rigtige pris

SPORTS- V FI5ITI ti AKT.

ASTA 1 9 2 9

Køb det hos
»KLOKKEMAGEREN«

Eneforhandler af CRESENT påhængsmotor

Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

Nye og gamle maskiner haves altid på lager
Alle typer demonstreres uden forbindende

ALT I URE OG OPTIK

Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer

Alt

Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Asta 29,29

©resundsvej 51

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BOALTH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

foto så gå til
FISKEGREI
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

Amagerbrogade 142 - Asta 38- 1238

SUndby 4566
(pipaluk)

Afleveret til postvæsenet 20.—11.—61.
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R I G T I G E ]

Se^pohts-påldc^KWQ,

—
HOLMENS BUKSER

Alt i

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

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

Pi", stk

JmcJC

Gummisko

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

købes hos BACHER

hvide - blå
khaki

Svære kvalitets
Holmens bukset

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

Yacht Club huer•,

Køjesække
fra

43,50
A

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer
Største specialforretning* i arbejdstøj

•'*

•

•

B -A C I I E I I TORVE©ADE 32 . A M

Sejlsporfshuer

4S02

. s« 35

INDRAMNING
i moderne rammer

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Spejle i stort udvalg

BROZEK

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

AMAGERBROGADE 124

SU 866
tiI den BILLIGSTE pris!

Bådmotorer

Næste nummer af bladet

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

udkommer i decbr. Stof
Cent. 14575 — Marskensgade 8

til

bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. decbr.

ASSURANCE - ØBRO 7515

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
JVIELSE1V
Cumberlandsgrade 18 — Amg 1~ 03

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50,Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
^
kJ V ClilClllV
Svanemosegaardsvej
4- V
'"»<>43$ Luna 37

'/« GRØN & WITZKE
Assurance

B.

Kongens Nytorv 6 .
7M t

J

i)f }

t PPJ % 41 s ^ i S M*MM f

København K.

DECEJIKER 1961

4

JULETRÆSFEST!|
LØRDAG

D E N 6.

JANUAR

1962 KL.

afholder Sundby Sejl-Forening Juletræsfest for

2 O00

voksne i klubhuset

For at forhøje stemningen anmoder vi hver deltager i festen om at
medbringe en julegave, som lægges under hdetræet, og som så i løbet af
aftenen vil blive uddelt ved lodtrækning til deltagerne.

NISSEMOR OG NISSEFAR KOMMER PÅ BESØG
og leger med os!
TRUBERGS TRIO

SPILLER

ADGANGSKORT å KR. 3.00 FÅS I

TIL DANSEN!

KLUBHUSET!

KB. FESTIIIJMOR OBLIGATORISK ! !

FESTUDVALGET
?kp
^åV
^y/'' ^ ?ji 5>i* 1 vH &M*

^//'' ^'® 5j///' ^ 4y/l' £i) ] £)jJ' £j) s Zyjl* £/)* €y/l'

5y/>' €J> } 5y//'

€)/l'

€}/l' ~sfi €)lfi

%} kfe
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SUNDBY SEJL-FORENING f
Amager Strandvej, S — SU 35016
I

o

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION °

Formand : Gosta Øberg, Hvidovrevej 329 A, Hvidovre
Næstformand og sekretær: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Vlb. .
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S Postkonto: 56516....
Havneudvalg: I. Lindquist, Finlandsgade 28, S
og Tage Woltemath, Sv. Vonvedsvej 11, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

78 02 03
VA 533 x
55 05 73

Axel Christiansen, Grækenlandsvej 9 3 , th., S
E. Wesberg, Øresundsvej 41, S
Aksel Pedersen, Kastruplundsgade 54, Kastrup
Sejladschef: Orla H. Pedersen, Lyongade 8, 4. S
Juniorleder: Børge Thejl Hansen, Rodosvej 50, S
Kapsejladschef: Sv. Malm, Kretavej 43, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand Madsen, Kornskyldvej 67, S

55 14 04
SU 276
50 72 98
AM 23 52 y

Bestyrelsesværelse
Restauratøren privat

3

°
°
S
S
°
§
o

55 39 72

træffes
hver fredag:
kl. 10—30,30

g

Husk postgiroen 56516

§
o

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

O
°
°
2

AM 83 84 u
AM 71 18 y
50 84 15
SU 3580
AS 3083

K assereren

o
o
°
o
0°

"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000°

Jo vist nytter det...

Illill

Arbejdet med at gøre det pænt omkring klubhuset fortsættes i det nye år, hver søndag kl. 9,30, første gang den
7. januar 1962. Husk madkurven. Klubben giver øl og kaffe.

Også du er hjertelig velkommen!
SÅ TIL SØS
Medlemmer, der den 20. decbr. 1961
endnu ikke har modtaget de i novem
ber omtalte skemaer til fartøjsregistret
i bogen »Til søs«, bedes henvende sig
til sekretæren (adressen i bladet) sna
rest belejligt.

HUSK!
at tømme brændstoftan
ken inden båden dækkes
til.

O.B.S.
Jollebyggerne gøres opmærksom på,
at det ikke er tilladt at hente vand fra
håndvaskene på toiletterne i klubhuset.
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^esfyrefsen og

bladudvalqd

ønsker Tnedfemmer og deres famifier
en rigEig gfædefig juf
og e[ godf nijfar

Nye medlemmer SutuMy. SejåpJMMnq.

KLUBHUSET
Hermed har vi fornøjelsen at byde føl
gende

nye

medlemmer

Film

Film i februar

Lørdag den 16. dec. kl. 19 p. c.

Lørdag d. 10. februar kl. 19 kommer

F ø r s t f å r v i e n af d e v e r d e n s b e r ø m t e

hr. kaptajn A. Brettschneider og viser

tjekkoslovakiske dukkefilm

sin pragtfulde farvefilm med Barken

Prøvestens Allé 2, S.

Josef Conrad på jordomsejling med

Jolle.

og

velkommen

i

Sundby Sejl-Forening:

i

farve,

derefter viser hr. maskinmester

E. L y n g k j æ r f a r v e f i l m f r a s i n f e r i e t u r

I må ikke snyde jer selv for denne

i den svenske skærgård.

Kaj Hougaard,

Otto Nielsen,
Nordre Allé 13, Valby.
M/b »Tommy«.

aften. Hr. Brettschneiderer en meget

Aftenen sluttes med dans.

Film i Januar

benyttet og skattet causør i klubberne

Udebliver bladet

i Svanemøllen.

bør man henvende sig til distriktets
postkontor med sin klage. Hjælper

Hold jer nu godt fast!

D a k l u b h u s e t e r l u k k e t f r a d. 15. ja

nuar til d. 4. februar har vi syntes vi,
måtte tage lørdag d. 13. januar kl. 19
fil filmaften.
Denne aften har vi formået

ledsagende foredrag.

Aktive

hr.

Det er lykkedes os at få hr.A. Petersen
fra ,,Marco Polo" Single Hand sejleren

baniensgade 2, tlf. AM 7118 y).
I nødstilfælde kan et eksemplar fås

fra New-Zealand til Danmark. Han

hos kassereren i dennes normale træffe

kommer og holder foredrag med lys

tid.

billeder for os lørdag d. 24.febr. kl. 19

Fischer Hansen fra „Frem" til at vise

p. c., og der bliver tid tilen svingom

sin farvefilm fra sejlerskolernes ferie

bagefter.

tur til Slien sidste sommer med led

dette ikke, bor man henvende sig til
bladets ekspedition (E. Lorentzen, Al-

Entre til filmaftnerne er 1 kr.

sagende foredrag.
Samme aften viser juniorleder Børge
Hansen sin farvefilm fra juniorturen
til WarnemLinde, og så er der bal bag
efter.

N. B.
Klubhusets lukketider jul og nytår
Juleaften, den 24. december, lukkes
kl. 14. 1. juledag, den 25. december,
lukket hele dagen. 2. juledag, den 26.
december, åbent fra kl. 10—16.
Nytårsaften lukkes kl. 18.
Eventuelt interesserede i nytårsaften
bedes henvende sig hos restauratøren.

Køb, salg 1 o g bytte

SKUR KØBES
Helst Søndre Plads
MØLLER, Tlf. 50 8520

få.

/JULEGAVER
/

f

i
I
i

I
I
I

se^Éspohtsfxf-^lc

BACHER

JT

-Stærke blå
HOLMENS BUKSER

- den originale

s$i«.
/i^w~
«yfe.
?(P

H

ENGELSKE GENSER

É

49,SO

I
I
I1
!te

Ekstra svære HOLMENS
BUKSER
39,85

^

I

leveres i

I FIKSE

GAVEÆSKER!

•?$-

Iil

Leveres med påsyet
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- drejer det sig om en virkelig god

Orig. Grimsby
HOLMENS BUKSER
fin kvalitet. 59,50
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VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene tilbage!
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Se vor
KONFEKTIONSAFDELING

TORVEGADE 3 8
Tlf. C 8714

Tlf. C 8714

BACHE!
- den gamle Christ/anshavnei
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Alt i

§ gi. håndstrik.

TRETORNS

"ÆRØ TRØJER
nnge mønstre

68,OO

Ternede bomulds
SPORTSSKJORTER
Alle størr
14.85

GUMMISTØVLER
på lager.

Norske uldne
VILDMARKS
SWEATERS

Ensfarvede
SKJO RTE R
Prima poplin . . 19.85

Stort udvalg

29,85

i alle arter af
SWEATERS

Fine strygefri
SKJO RTE R
Lys- og mørktern.

29,85

merikanske
RANGLERS BUKSER

Vi fører alt indenfor

28,50

HERRELINGERI

*

irede blå
I »PLIN VINDJAKKER

34,85

Vi sælger
GODE VARER

med strikket krave
og håndled 43,50

b'dne patentstrik.
HALSTØRKLÆDER
11,50

coderne stribede
PYJA MAS

19,85

til små priser.

Flotte prima
RUSKINDS CARDIGAN

m/strik, ærmer og ryg
Fra
88,Blå og olivengrøn 3/4 lang
SPORTSF RAKKE
m/ strikkrave og imit.
lammefoer fra . . 148.-

Alt i I MAK
GUMMITØJ
GUL SEJLERJAKKE m/sluselukning
m/hætte og- vindfang i ærmer 39,50

do. BENKLÆDER m/eiastik 28,00

- de originale

ELVSTRØMS
FLYDEVESTE
i alle størrelser

Fin poplin
PYJAMAS
ensfarv.. . 29.85

den rigtige
IMAK JOLLEBUKSE
Se vore
udstillingsvinduer i nr. 22 og 28

| TORVEGADE 22
j.

TLP. A)I(;. 45 OS - S« 35

Filial: GRØNTTORVET 79 -TLF.VA 238*

T/*> med de gode traditioner
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SIDE 6

Ang. klubhus
vil jeg foreslå, at bestyrelsen foranle

resultat, men jeg skriver ovenstående

vore egne vinduer. Både det om vore

efter min bedste mening og overlader

»kloge hoveder«, klargøring af både og

resten til bestyrelsens afgørelse.

meget andet. Det var en god film, og
det var Borgstrøms første, så vi har

Venlig hilsen.

diger forsøgsvis for en sæson fra 1.

Aage Sejrbo.

maj til 1. oktober 1962 at lade toiletter

noget at glæde os, når han, hvad jeg
håber, viser os de næste, han laver.

ne være tilgængelige for de medlem

Pianisten til underlægningsmusikken

mer, som måtte ønske at gøre brug

under filmen samt til dansemusikken

deraf, således at de mod pant, 5—10
kr., samt navneopgivelse hos kassere
ren kan erholde nøglen til hoveddøren
for sæsonen eller aflevere, når det øn
skes. Restauratøren har pligt til at af
låse salen og de øvrige rum, når re
staurationen er tom for gæster eller
efter eget skøn.
Restauratøren og familie sover jo i
klubhuset i sommertiden, der kan såle
des ikke blive uro i forrummet, og jeg
synes, det skulle prøves, det kan kun
gavne os alle. Dernæst vil det være rig
tigst, at de penge, som er indbetalt til
bygning af nye toiletter, bliver sat på
en bankbog, og påbegyndelsen af de
nye toiletter bliver udsat, når ovenstå
ende forslag er forsøgt, da først tage

ANDESPILLET

var Gunnar Johansen. Det ligger ikke

tør man ikke anmelde for ikke at risi

til mig at være musikanmelder, men

kere, at der kommer flere gæster næste

efter min mening var det god danse

gang, for så er klubhuset simpelthen

musik og tilpas diskret musik under

for lille.
Det var mig en gåde, det kunne give

filmen.
Alt i alt en god aften og en tak til

så stort et overskud med alle de store,

Borgstrøm og festudvalget for det store

flotte gevinster, der var. Foruden præ

arbejde med at arrangere den.

mier til sidemændene var der et gratis

Der er bare et spørgsmål, jeg gerne

spil til sidst til alle i salen om en kurv

vil have besvaret: Hvorfor kom der

fyldt med alverdens delikatesser for

ikke nogle medlemmer fra den nordre

ikke at tale om, hvor smukt præmierne

kaj? Min kone og jeg var de eneste til

var arrangerede med røde sløjfer m. m.

at repræsentere denne kaj.

Aftenen sluttede med dans; da klok

Næste gang kan vi godt rykke sto

ken var 12, var stemningen så høj, at

lene tætter

vi måtte have ekstratime.

blive plads til jer også.

sammen, så der skal nok
Gubbefar.

Det bliver svært at overgå denne
aften.

En af dem, der var med.

*

endelig beslutning til nye toiletter eller
tilbagebetale indbetalte 25 kr. med ren

Juniorerne

ter pr. medlem.
Det ville dog være ærgerligt at op
føre nye toiletter og kort tid efter se,

Hvis I ikke kan møde om søndagen,

FILMAFTENEN

SKAL i melde afbud til klubben mel

DEN 2. DECEMBER

at det ligner en ruin, alt, hvad der er

Når man her i bladet læser om fester

blankt og af værdi, ville blive stjålet,

og lignende, arrangeret of foreningen,

pærer fjernet og ruderne ituslået, ingen

træffer man altid på denne udtalelse:

toiletpapir, men masser af griseri og

Det var synd, at der ikke var mødt

tegninger overalt. Og hvem skal holde

flere op. Ved denne aften må jeg skrive:

rent. Det kræver daglig vask, atter en

Gudskelov, at der ikke var flere. For

udgift.
Måske det er sat lidt stærkt op, men

var der kommet flere, kunne vi ikke

lem 9,45—10,15.
Hvis I møder efter kl. 10,00 om søn
dagen, vil det kun blive regnet for en
halv dag. Der er mødepligt hver tredie
søndag; vi bliver delt op i hold, men
det vil der komme nærmere besked om.
Tre gange uden afbud, så vil der blive
slået hårdt ned. Fem gange med afbud

have været i klubhuset.

er tilladt. Hvis I ikke kan komme en

der er noget om det, og hvorledes vil

Jeg tror, det er en god idé, vor fest

man forhindre de mange os uvedkom

udvalg har fået med at lave filmaften

mende, som telter og parkerer uden for

om lørdagen med dans bagefter. De

hegnet i sommertiden, i at ødelægge og

unge møder op, og vi lidt ældre morer

Så er der ellers blevet lavet en ny

benytte vore toiletter. Mange af disse

os ved at se på. Ja, det sker jo også,

ordning. Hver båd vil komme til at be

brugte flittigt af vores vand lige inden

at selv vi springer ud på gulvet, man

står af: en bådsmand, en fører og 6

for lågen ved Madsens skur. Ingen af

må jo vise, man alligevel ikke er så

forgaster. Der vil komme 18 nye juni

foreningens medlemmer ønsker at op

gammel endnu. Man må sige til medlem

orer ind, 10 optimistjollesejlere og otte

træde som vagtmand, og lågen går hele

mernes ros, at trods dårligt vejr, fjern

juniorbådssejlere. Grunden til dette er,
at vi så vil få mere gavn af junior

tiden.
Nu ved jeg, at på forårsgeneralfor-

syn og hvad der ellers
holde sig indendørs, så

får folk til at
mødte de op og

let, at dete nye toilet skulle bygges,

fyldte hele klubhuset.
Der var ingen, der kom

men mon ikke. det var lidt forhastet;

tryde det.

samlingen blev det vedtaget af flertal

søndag, skal I for så vidt muligt finde
en afløser.

bådene, så de aldrig kommer til at
ligge stille.

til at

for

jeg tror det. Skal byggeriet trumfes

Det var en dejlig film, Borgstrøm

igennem, så må vi jo vente det bedste

havde lavet fra vor havn. Vi så ind ad

Førerprøven vil ellers næste år kom
me til at ligge i midten af juni, datoen
vil senere blive fastlagt.
Juniorredaktionen.
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Cigarforretningen

De helt rigtige

I. Jensen

sø§tserke farver

ØRESUNDSVEJ 114
( h j ø r n e t af M i l a n o v e j )

AJJI -13 4T

Nærmeste forretning ved havnen!

fås hos 1ADSEN
nialerudsalgret på Søndre Plads

Alt til både!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
C I G A R E T T E R & ØL

Riggerarbejde udføres!

Både modtages
i kommission!
Telf. 50S4 15

Køb og salg
af lystfartøjer
FORIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N
Balsamvej 8

D A N R I S
Telf. 50 86 36

BBS.

Kecre

BB£CS®S

FARVE
ISENCTAM
RULLEGARDIN!<?
VAAKTCJ IKLAFC
PERSIENNER

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

GLAS PORCELÆN

V0KSDU&
SPORTS-1 TULFL RIART
MAT ERI AL
KØKKENUDSTYR
ASTA 2929

Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos

Eneforhandler af CRESE1VT påhængsmotor
Nye og gamle maskiner haves altid på lager

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

Alle typer demonstreres uden forbindende
Her er stedet hvor sejlsportsfolk mødes - Stort udvalg i fiskegrejer
Alt i farver og lakker til båden

FRANK S. LAURSEN
Ø r e s u n dsv e j 51

Asta 2 9 2 0

Alt

bådebyggerarbejde
udføres

JØRGEN BØALTH

Drejer det sig om

Træffes på pladsen, eller henvendelse
hos Mads!

foto så gå til
FISKEGR EI
og alt til

SPORT OG CAMPING

KAI's SPORT
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Amagerbrogade 142 - Asta 38- 1238
(pipaluk)
Afleveret til postvæsenet 15.—12.—61.
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N A V N O G S. S. F.'s

Den nye farvehandel

mærke i servicet
udføres af

Amager Porcelænsbrænderi

GEMYNTHES

Luganovej 8, København - Su 3770
Porcelæn modtages til indbrænding

FARVE & TAPE

Alt i guldpålægning

ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

FREYTAG SEJL
FÅ MINUTTER FRA BÅDEPLADSEN

SKOVSHOVED HAVN

FAGMÆSSIG BETJENING!

V i gør endnu engang opmærksom på

Der må IKKE P A R K E R E S p å d e n venstre side
af indkørslen !
HAVNEUDVALGET

Sejlsportshuer

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

EMBLEMER OG OVERTRÆK
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 1Z4

SU 866

tiI den BILLIGSTE pris!

Bådmotorer

Næste nummer af bladet

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

udkommer i januar Stof
Cent. 14575 — Marskensgade 8

til

bla

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 .

N I E L S E N

Cumberlandsgade 18

—

img IV OS

'/. GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6 .

København K.

„ i£ .

Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M.Andreasen,
Nyrnberggade 50,Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Tryk: Karl Povlsen,
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Luna 37 88

