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Nye medlemmer ~~~~

som søger optagelse
L Simd&y,

Sa^OÅmu^,

Aktive:
Erik Schmidt,
O.B.S.

Et spark bag i

Torsdag den 7. februar 1963 kl. 19,30
mødes alle jollesejlere i klubhuset til et
orienteringsmøde vedr. byggeplanerne på
nordre mole.

til de to piratjollesejlere, der har smidt
et gammelt dæk samt et par halvrådne
karme på vor jolleplads; det må være
i vor egen interesse, at vi alle hjælper til
med at holde pænt rent på vor plads.

Arresøgade 9, N.
Mb. »Gitte«.
John Jacobsen,
Tingvej 43, S.
Krgj. »Amigo«.
Kai Ole Pedersen,
Vinkelager 54, Vanløse.
Pth. i »Tar«.

Hatten af

XXXX

for vor kapsejladschef og hans imødekom

til alle »storvildtjægerne«, der til stadig

menhed overfor kapsejlernes meninger og

hed bruger jollesejlernes private jollevog
ne, til trods for det gentagne gange er

ideer.

blevet påpeget, at de ikke skal bruges til

Vi efterlyser samtidig en mand, der vil

pramme og speed-både. Det henstilles til

hjælpe til på dommerskibet under som

d'herrer fremover at bruge klubbens jol

merens kapsejladser.

levogn.

Klubhuset er lukket
til tirsdag den 5. februar

Juniorer:
Frank Jensen,
Skotlands Plads 8, S.
Carsten Bohn-Hansen,
Gladiolusvej 14, S.
Georg Irdahi,
Skotlands Plads 6, S.

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.
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Ved årsskiftet
Det gamle år er sejlet agterud, forude
toner vort fyrretyvende jubilæumsår
frem. Lad os gøre sejladsen op, og se

gravet med gravko og tipvognstog. Det
skete dog ikke uden uheld, nordre bas

til oktober 1948, derefter kom Einar Niel

sin brød igennem den nuværende midter

son fra 1948—1952, derefter igen Sv. Å.

lidt tilbage og gøre bestik af fremtiden.

bro og der skete en del skade på kuttere

Rasmussen til oktober 1954. Så fulgte

Der er sket en del i vor forening i de

og en lille kutter »Nokton« blev næsten

Thorkild Langelund fra 54 til september

fyrretyve år. Vi startede som bekendt

suget med igennem, og gravkoen kom til

i afvandingskanalen og vor første leje

at stå i vand til skorstenen. Trods alle

1958, hvor vor nuværende redaktor over
tog jobbet.
Der har været megen bølgegang og

Bladet blev redigeret af Sv. Å. Rasmussen

til kommunen var 20 kr. og 83 øre, men

besværligheder og med velvilje fra kom

ved fælles hjælp og sammenhold fik vi

munen, kunne vi i 1937 tage det søndre

svære storme i årene, der gik, en af de

efterhånden en lille havn ud af renden.

bassin i brug. Nu kom det store opsving

sværeste var opgøret med erhvervsfisker

Det hus som vor benzinmand Jørgen
sen har i dag var S.S.F.'s første klubhus.

i medlemstallet og samme år startede for

ne i 1943, hvor en enig bestyrelse fik

eningen sejlerskolen med hr. Jocumsen

erhvervsfiskeriet forbudt og kunne fore

Det blev, da det gamle klubhus blev byg

som første skolechef. Skolebåden »S.S.F.

foreningen videre som sejlsportsforening.

get i 1932, sat i forbindelse med dette

I« ankom til havnen på standerhejsnings-

Krigsårene fra 1940—45 var svære år,

og fungerede som køkken. Året efter blev

dagen, den var bygget hos Thomsen i

også for vor forening. Sejladsen var me

verandaen bygget til, og det var dengang

Kalundborg, prisen var dengang 2.350,00
kroner.

stille. I året 1945 blev S.S.F. sejlerskole

store forhold. Her blev Martin Jørgen
sen vor første marketender.
I 1933 kom den første store udvidelse,
da kommunen nedrammede en spunsvæg

På

forårsgeneralforsamlingen

i

1942

get begrænset og motorsejlerne lå helt
anerkendt af ministeriet for handel, in

blev der af de herrer Viggo Nielsen og

dustri og søfart. Samme år blev bygnin

Sv. Å. Rasmussen foreslået udgivet et

gen af juniorbådene påbegyndt, pengene
indkom ved indsamling blandt medlem

til indhegning af lossepladsen, den nu

medlemsblad. Forslaget blev vedtaget og

værende nordre mole. Den næste udvi

første nr. af bladet udkom i maj 1942

merne og den første juniorbåd »Peter«,

delse var i 1937, da søndre bassin blev

med Sv. Å. Rasmussen som redaktør.

opkaldt efter vort daværende æresmed-

eJIledferrimerne i <§>. <§>. ef.

ønskes, et
glædeligt

godf

og

nytår med

tak for året der gik.

^fadsmand, førgen eJJIunl?
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lem, fhv. finansborgmester Peter Hede

endvidere at bygge et tosporet jolleslæbe-

bol, blev søsat St. Hans aften 1946. Vort

sted ved sluseporten i nordre mole, hvor

medlem, Vivi Olsen, var den dygtige le

vi udnytter en del plads, som ellers ikke

der af byggeriet. Den sidste af vore 4

kan bruges som liggeplads for lystfar
tøjer.

juniorbåde, »Klaus«, blev søsat den 17.

Forsøgsvis

afholdt

vi

en

havnefest;

Nytårsaften
Klubben afholdt i år nytårsfest i klub
huset. Vi var ca. 100 medlemmer sam

maj 1957.
I 1946 startede 3 medlemmer af S.S.F.

tidspunktet var ikke det rette, men vi

en jordomsejling med lystyachten »Nord

gentager havnefesten St. Hansaften i år.

kaperen«, som ejedes af Carl Nielsen.

Nu står vi foran vor jubilæumssæson,

rende øl og snaps. Stemningen var god

Skibets klokke blev skænket foreningen af

der vil i løbet af året ske en del. Program

og da orkestret ankom kl. 10, steg den

ejeren og er ophængt i klubhuset. Med

met følger andetsteds i bladet.

yderligere. Kl. 12 blev det nye år budt

2 mands besætning startede turen under

Der vil i år, som før omtalt, blive ind

S.S.F.'s stander. Turen strakte sig over 2

købt en kran, så medlemmerne ikke skal

år og var rig på mange og spændende

slæbe sig en pukkel til, når de skal have

oplevelser. Det var Knud og Poul Larsen,

deres motor ind i skuret til reparation.

der var besætning på den begivenheds

Der vil blive søgt Københavns Kom

lede, og der blev indledt med et fint sil
debord, derefter smørrebrød med tilhø

velkommen ved et glas vin, skænket af
klubben. Ved tærskelen til det nye år
holdt formanden en tale, og han sagde
blandt andet:

munes Idrætsfond om 10.000 kr. til et

—- Kær sejlsportsvenner! De fleste af

I 1948 havde S.S.F. sit 25 års jubilæum,

blokhus, som skal benyttes til omklæd

os har et eller andet nytårsforsæt, som

der blev fejret i Håndværkerforeningen;

ning for jollesejlerne, det tænkes anbragt

vi prøver at holde i det nye år. Jeg har

blandt de indbudte gæster var daværende

på den nordøstlige mole. Vi har også

overborgmester H. P. Sørensen.

søgt om 12.000 kr. fra tipsmidlerne til

rige tur.

Byggefondet, med byggefondsmærker på

den nye toiletbygning. Fra Bøgelund Jen

også et, som ikke skal være nogen hem
melighed. Jeg vil fortsætte det nye år,
som jeg slap det gamle.

frivillig basis, blev startet i 1944, da vi

sen Fondet er der søgt om tilskud til ju

allerede den gang ville have et nyt klub

niorsejl. Dansk Idrætsforbund er ansøgt

Med jeres og den øvrige bestyrelses

hus. Byggefondsmærkerne blev afløst af

om tilskud til redningsmateriale til sejler

hjælp vil jeg forsøge at skabe en stærk

en fast ydelse af 10 kr. årligt pr. med

skolen. Vi påtænker at søge Tuborgfon

enhed

lem, som dog senere blev forhøjet til 20

det om en ny juniorbåd.

blandt

medlemmerne i

Sundby

Sejl-Forening. Hvis I sammen med mig

kr. årligt. Da byggeriet af det nye klub

I det hele taget bliver det et jubilæums

hus tog sin begyndelse, rådede klubben

år hvor der skal arbejdes meget og jeg

over 105.000 kr. Byggesummen androg

forventer medlemmernes støtte og hjælp

vi stærkt på vej til at skabe en forening,

ialt 324.000 kr. Det blev indviet på stan-

somhed. Jeg vil herigennem takke alle

som vi med god grund kan være stolte af.

vil indflette dette i jeres nytårsønsker, er

derhejsningsdagen d. 18. maj 1958 med

de medlemmer, der i årets løb har gjort

Til slut vil jeg ønske jer alle, også de

Egon Kjeldsen som restauratør. De fine

en indsats for vor forening, for det viser

medlemmer, der er forhindret i at være

ure, vindmålere og vindretnings visere kan

sig jo stadig, at når der løftes i flok, så

vi takke urmager A. Hansen, også kaldet
»klokkemageren«, for.

når vi langt.

Ved standerhejsningen i maj 1961 blev

Jeg vil slutte med at ønske alle venner
og medlemmer af S.S.F. glædeligt nytår 1
«Sv. Larsen.

der søsat en stor flåde af optimistjoller,

til stede her i aften, et godt nytår og
en god jubilæumssæson.
Talen sluttede med et leve S.S.F.
Det blev den helt store aften, godt

skænket af foreningsmedlemmer og for

humør og et dejligt orkester sørgede for

skellige firmaer. En del af denne flåde

at stemningen holdt sig til de små ti

blev bygget af Børge Teil Hansen og
takket være hans store interesse har vi
i dag en stor optimistjolleafdeling. I 1962

SHORT STORY
Kværulanten.

blev den sidste jolle søsat, den var skæn

Hvorfor er det ikke,

ket af 4 medlemmer og fik navnet »Firekløver«.

vi skulle have dit,

Året 1962 har vejrmæssigt ikke været

forbyde dat,
hvor er bestyrelsen,

sket en del, både foreningsmæssigt og

flytte det,

på pladsen. Mange gamle vrag er brændt,
nordre plads fremtræder pæn og ryddet;

ændre dette
gøre det,

dette arbejde fortsættes i år på den søn

generalforsamling,

dre

den tavse mand,
ak jal

Endvidere

vil

jollepladsen

yderst på den nordre mole blive anlagt
efter jollesejlernes behov, det påtænkes

Ref.

hvorfor er det sådan,

nogen god sæson, men derimod er der

plads.

mer. Siegfred havde begået en sang, der
gjorde stor lykke.

Haveleje
Havelejen skal være indbetalt senest
den 8. februar, da haverne ellers overgår
til andre lejere.
autor.
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Program for

J

U B I L Æ U M S Å R E T 1 9 6 3
Søndag d. 24. februar

Fastelavnsfest

Lørdag d. 11. maj

Standerhejsning

Lørdag d. 1. juni

Pinsetur

Søndag, d. 2. juni

Pinsetur

Mandag d. 3. juni

Pinsetur

Onsdag d. 5. juni

Grundlovsdagen lukket sejlads

Fredag d. 21. juni

Havnefest

Lørdag d. 22. juni

Havnefest

Søndag d. 23. juni

Havnefest

Lørdag d. 17. august

Jubilæumssejlerfest i klubhuset

Søndag d. 18. august

Jubilæumssejlads

Lørdag d. 24. august

Svagførertur og old boys sejlads

Lørdag d. 14. September

Mannetur

Lørdag d. 5. oktober

Afriggergilde

Søndag d. 13. oktober

Sydhavnstur

Lørdag d. 2. november

40 års stiftelsesfest

Lørdag d. 30. november

Andespil

Ret til overraskelser og forandringer forbeholdes
FESTUDVALGET

O
>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Maling til båden!
Selvfølgelig

S.S.F. har igen mistet et af de gode
medlemmer. Jonas var kendt af de fleste
medlemmer; han hjalp vor gamle plads

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556

mand Madsen gennem flere år. Hans
båd »Lotte« solgte han i sommer og tog
hyre for igen at komme ud og se sig
lidt om. På en tur til Østen blev han
syg og blev fløjet hjem; det viste sig
desværre, det var uhelbredeligt, og han

Forretningen De k e n d e r

sov stille hen den 14. december.
Vi har i Jonas mistet en god kamme
rat, altid hjælpsom, altid med et godt
humør.

Søndagskapsejlads.

Meddelelser fra

Ære være hans minde.
Sv. Larsen.

Som slut på en forhåbentlig god sæson
fyrer vi det sidste krudt af søndag d. 22.

Kapsejladschefen

september med første start kl. 10,00.
NB. Sidste frist for indtegning til søn-

I år bliver det onsdagene vi bruger til

dagssejladserne er foregående mandag kl.

aftenmatcherne med start kl. 19,00 i maj

19,00. Der er ingen pardon; er I ikke på

og juni, og kl. 18,30 i august. Vi bibe

listen, kan I ikke deltage.

holder startpengene kr. 4,—, men indteg
ningen slutter tirsdag kl. 19,00.
Første aftensejlads onsdag d. 15. maj.

TAK!
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Sejlermødet vi havde i december vil
blive refereret i februarnummeret.
Aksel Petersen.

Søren Poflers begravelse.
Magda Pofler Andersen.
Grethe Pofler Hansen.

Hveen rundt.
Søndag d. 26. maj kl. 10,00. Startpenge
kr. 12,—.
Distancesejlads.
Mandag d. 3. juni, 2. pinsedag, benyt

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING

ter vi hjemturen som distancesejlads. Nær
mere om denne sejlads fremkommer se
nere.

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

Søndagskapsejlads.
Søndag d. 23. juni går 1. start kl. 11,00.
Indskud kr. 12,—.
Havnefest — Skt. Hansbål — festfyr
værkeri.
40 års jubilæumskapsejlads.
Successen fra i fjor i Dragør, arrange
ret af de tre amagerklubber Dragør, Ka
strup og S.S.F., skal vi prøve at leve op
til i år, og det sker søndag d. 18. august
med første start kl. 11,00. Mere om den
ne fælleskapsejlads kommer i julinumme
ret af bladet.

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184
Telefoner:
SUNDBY 4820
SUNDBY 62 20
SUNDBY 70 20}
f« o ™ r efter kontortid
50 85r 20 J

Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
, ,
samt efter aftale

S S F

N R . 1

S I D E 7

Salg af
Albin marine motorer

Angående

medlemsbladet

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Udebliver medlemsbladet, skal
du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

lænsepumper føres

skal du henvende dig t i l bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

ØRESUNDSVEJ 114
(hjornet af Milanovej) AM 43 -4V
Nærmeste forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER
OL

Køb og salg

Drejer det sig om

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

foto så gå til

J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566
(pipaluk)

Den rigtige tid til den rigtige pris
Køb det hos

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

Jeg ønsker hermed mine kunder i S. S F.

GODT NYTÅR
og takker samtidig for den tillid De viste min
forretning i det forløbne år.

m

KAFs SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

G EMYNTH ES
FARVE & TAPET
0RESU NDSVEJ 92
S U. 21 85

Sport - Jagt - Fiskeri
Camping
Hundeartikler
Rideudstyr

S S F
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Se^po^-pcLkÉædmj^.
—

k

ø

HOLMENS BUKSER

b

e

s h o s B A C H E R

Alt i

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

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

JmaJc

Gummisko
hvide - blå
khaki

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

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

11,50

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

11,50

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

Køjesække
fra

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning1 i arbejdstøj

J. P. BACHER

Sejlsportshuer
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

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

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

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

STØT

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

vore annoncører,

til den BILLIGSTE pris!

de
Næste nummer af bladet

støtter os!

udkommer i februar. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

senest

1.

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

XIEL.SEW

Cnmberlandsgade 18

— A m g r 17 O S

% GRØN & WITZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6 .

København K

februar.

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

Telf. 35 67 88
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Husk
den ordinære
halvårlig
general

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Følgende er på valg:
Sekretær K. Lindholm Andersen
Skolechef Arendt Adrian

forsamling
torsdag: den 28. mart* 1%3
k:l. 10.30 præcis

i klubhn§et

2 repræsentanter Carl Pedersen
(modtager ikke genvalg)

Rasmus Bech
2 suppleanter til bestyrelsen
Kasserer Arne Møller
(modtager ikke genvalg)

Kasserer suppleant Hardy Christensen
Revisor G. Østergaard

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest
torsdag den 14. marts kl. 19,30.

(modtager ikke genvalg)

Revisor suppleant Folmer Larsen
2 målere Bille Hansen
Leif Lindeman
2 optimistjolleledere

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
AS 1169
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
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Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Vi har modtaget en indbydelse fra Ber
lin, som frit oversat lyder som følger:
Sportssammenslutningen Chemie Schmo
chwitz

indbyder

her

sportsvenner

fra

Danmark til en venskabssejlads i Berlin
på Seddin sø. Det vil glæde os at kunne
hilse på sportsvennerne der, i året 1963.
Vi foreslår at gennemføre den venska
belige sejlads indenfor piratjolleklassen og
foreslår:
2 både m. juniorer
23.—30. juni: Kieleruge — »Kiel«.

2 både m. seniorer

holdt diskussion om kapsejladsregler og

4.—7. juli: Øresundsuge — »Skovshoved«.

2 både m. piger.

taktik i klubhuset; i egen interesse beder

6.—11. juli: Østersøuge — »Warnemiin-

Torsdag d. 21. feb. vil der blive af

vi jer medbringe de nye kapsejladsregler.
Operation »Condi«.

de«.

Bådene bliver stillet til rådighed af
Chemie Schmochwitz og vil blive udskif

28. juli: Jollestævne -— »Rungsted«.

tet efter hver sejlads.

Søndag d. 10. marts arrangerer vi en

4. august: Jollestævne — »Espergærde«.

Kost og logi vil blive betalt af BSG

fællestur til Hareskoven, hvor vi med

10.-—-11. august: Jollestævne — »Lim

Chemie Schmochwitz. I alle tilfælde rej

bringer kærester, gåmeder og koner samt
en solid madpakke og træningstøj.
Tilmeldingen kan ske senest den 1.
marts i klubhuset, hvor der bliver op
hængt en tegningsliste.
Alle er velkommen til at deltage.
Kære gymnaster!
Vi efterlyser de eks-gymnaster, der en

sepenge på D.D.R.'s regning (ud- og hjem

hamn«.
12.—20. august: Finn Gold Cup, Holland.
18. august: Jubilæmssejlads — »S.S.F.«.
31. august—1. sept.: Jollestævne — »Hel

rejse).
Som tidspunkt foreslår vi 9 eller 14
dage før Østersøugens begyndelse 1963.
Selvfølgelig er vi indstillet på at acceptere

lerup«.
7.—8. sept.: K.S.U.'s jollestævne •— »Sva
nemøllen«.
6. oktober: Jollestævne — »Limhamn«.

et andet tidspunkt.
Det vil glæde os snarest muligt at mod
tage besked.

gang har tegnet sig på listen, men ude
bliver fra jolletræningen. Kontingentet er
endnu kun 2 kr. pr. måned.
Vi har nedenfor anført en liste over
de kapsejladser, der kan have interesse

VI BESØGER

JACOB HOLM & SØNNER %

for jollesejlerne i den kommende sejlersæson:

Medlemmerne indbydes til at besøge firmaet Jacob Holm & Sønner

19. maj: Jollestævne -— »Frem«.

torsdag den 14. marts kl. 19,30. — Adgangskort udleveres hos

8.—9. juni: Jollestævne — »Skovshoved«.
15.—16. juni: Jollestævne — »Limhamn«.

skolechefen Arnt Adrian og hos portvagten, Reberbanegade 3.
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Tuborgfondet er ansøgt om 15.000 kr.
til ny juniorbåd.

indkøbes inden bådene kommer i vandet.

Lovformeligt udmeldte medlemmer skal

sig bundvask, isning og presenningpålæg

stå i bladet adskilt fra dem, der af en

ning; pengene går i den slunkne junior
kasse.

eller anden grund er slettet af foreningen.
Klubhusets vinduer er meget utætte.
Klubhusets beholdninger skal optælles og

Det oplystes, at juniorafdelingen påtog

Materialer til jolleslæbestedet blev be
vilget.

kontrolleres. Der skal males og ferniseres,

Modet hævet kl. 24,45.

gøres rent og meget andet, men alt vil

Ref.

blive gjort i de tre uger klubhuset er
lukket.

(Tja.
Bestyrelsesmodet den 10. januar 1963.
Formanden aflagde beretning. Mindedes

Benzinskemaerne

Fastelavns- og havnefest blev fastlagt
og gennemgået.

De udsendte skemaer skal være tilbage

Nye standere og flag til flagmasten
indkøbes.

sendt eller afleverede senest lørdag den
23. februar.

vort medlem Johannes Kofod, der var

Lysstofror ved klubhuset opsættes.

afgået ved døden. Oplyste, at Stefansen

Der skal sættes advarselsskilte på el

at få så stor en tildeling som mulig, må

bekræftede at give 4.000 kr. til havne

masterne mod at anvende defekte og ikke

alle, der modtager benzinskemaet, udfylde

festen mod at opstille sit Tivoli o.s.v.

godkendte maskiner; de skal være dobbeltisolerede.

og returnere det til klubben.

Der indhentes tilbud på opgravning af
renden.

af både med dieselmotorer vil ikke få til

Formanden havde været til møde med
hr. Erlandsen,
Idrætsfond.

Københavns

Kommunes

Tegningerne til det blokhus, som for
eningen havde ansøgt om, skulle ind
sendes.

I din egen og klubbens interesse, for

Ejere af sejlbåde u. motor og ejere
sendt skemaet.

Der laves kartotek over haveejerne.
Juniorafdelingen blev drøftet og det lov
pligtige materiale skal bringes i orden og

Har du modtaget skemaet, så sæt dig
ned, udfyld og tilbagesend det med det
samme — gor det nu!

FASTELAVNSFEST
Søndag den 84. februar kl. 13
afholdes TØNDESLAGNING både for voksne og børn.
Musik og* underholdning' i klubhuset fra Icl. 10.

SHORT STORY

Lav selv jeres
spartelfarve!

Den ukyndige.
Spare penge,

Har I brændt jeres båd af eller har I

kobe båd,

en nybygning, der skal males, er det bil

sejle lidt,

ligere og bedre selv at udrore sin spartel

pumpe meget,

farve.

båden på land,

meget det kan opsuge og hælder det
overskydende vand bort.
Dette vandmættede pibeler rorer man
lidt efter lidt op i ovenstående blanding
til man får den konsistens, man ønsker.
Får man en rest tilbage, må man sørge
for at den står under vand for ikke at
indtørre.

åh! min gud!

Man tager H4 kg kridt og blander med

et år på land,

% kg tort zinkhvidt, som man så rorer

tre år på land,

op i J /4 kg farveblandingslak. Har man

petroleum og pladsmand,
brænde af,

en rest bådelak eller mor har noget gulv

falder garanteret aldrig af hverken fra

ingen båd,

lak stående, kan det også bruges; det

huller eller plane flader.

ingen penge,
ak ja!

behøver ikke at være noget dyrt.
Tilsidst tager man % kg pibeler og
autor.

kommer i en dåse, hælder vand over, så

Denne spartelfarve brugte vi, da vi i
sin tid byggede de fem folkebåde i S.S.F.
Den er dejlig at vandslibe på og den

Husk at grunde med en mager oliema
ling først.
»Bedste«.
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Kystskipper
laug

Maling til båden!

Forslag om oprettelse af et kystskipper laug i Sundby Sejlforening.

Selvfølgelig

Laugets formål er at vedligeholde de
erhvervede kundskaber i navigation og
sejlads, dels ved afholdelse af praktisk
sejlads, dels ved foredrag m. m. I lauget

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL

optages kun medlemmer af Sundby Sejl
forening, som har bevis for bestået kyst-

Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556

skipperprøve.
Undertegnede beder indtrængende inter
esserede kystskippere møde op på gene
ralforsamlingen for derved at støtte mit

Forretningen De k e n d e r

forslag.
Såfremt forslaget bliver godkendt, vil
der blive nedsat et udvalg, som skal va
retage

kystskipperlaugets

interesser

og

ligeledes vedtage love, så der fra starten

Optimistjollesejlere.

kan lægges en fast ramme om laugets
Så nærmer vi os sejlsæson 1963 og

fremtidige virke.

jollerne skal gøres i stand, så de er klar

Arndt Adrian, medl. 530.

til standerhejsningen. Derfor vil jeg gerne
se jollesejlerne nede i klubben, men det

TAK!

er jo en betingelse at dit medlemsskab
er i orden. Januar kvartal skal være i

Venner og kammerater i Sundby Sejl-

orden.
Vi starter med klargøringer lørdag den

Forening bedes herigennem modtage vor

23/2 — og søndag den 24/2 i det gamle

hjerteligste tak for udvist deltagelse ved

klubhus.

min mand Johannes Kofods død.
Skolechefen.

Sejlerskolen 1963.

Dora Kofod og børnene.

1) Indmeldelse til sommerens øvelsessejladser finder sted hos skolechefen hver
fredag aften kl. 19,00—20,30.
2) Sejladserne begynder ca. 1. maj og
der sejles ugens første 5 dage med 1 hold

VILLA OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

hver aften kl. 18,00—21,00.
3) OBS. Af hensyn til planlægninger
af skoleplanen for klargøringen og sej
ladsholdene vil jeg bede om hurtig til
melding.
4) Sejladslærerne bedes, såfremt de har
lyst og tid til atter i år at ofre et par
timer om ugen på sejlerskolen, sætte sig
i forbindelse med skolechefen.
5) Afslutning af vinterens tovværk- og
navigationshold bliver sidst i marts må
ned. Herom nærmere i næste nr. af
S.S.F.-bladet.
Skolechefen.

ttuEjj

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184
Telefoner:
SUNDBY 4820
SUNDBY 6220
SUNDBY 70201
efter kontortid
50 85 20J

Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
sam( rft(Jr
af(a , e
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Anne-Marie Jensen, John Desideriussen og Lotte Weber: 10/2 — 24/2 —
10/3 — 24/3 — 7/4.

Det blev henstillet til dommeren at
få anskaffet en elektrisk megafon for at
komme på prajehold af alle bådene, bl.
a. ved omstart og banen to gange rundt.

Juniorkassen!

Begrænsningsmærket på startlinien bli

dre, håber vi vinteren vil vare ved lidt

ver sløjfet.
Indtegningen til aftensejladserne, der i

endnu, så der bliver en masse både, vi

år finder sted om onsdagene, slutter tirs

skal hugge fri for isen. Det giver jo lidt

dag kl. 19,00. Indskud kr. 4,—.

For at være lidt på tværs af alle an

ekstra til den ellers så tomme junior

Til sondagssejladserne er sidste frist

kasse.

for indbetaling fredag kl. 19,00. Indskud

Kapsejladsundervisning!

kr. 1,2—,
Aksel Petersen.

Så har Vilh. Lindemann været ude med
snoren igen, og har denne gang fået Åge
Hvass til at komme hver fredag kl. 20,00

Bedre sent end aldrig!
På grund af

juniorspaltens udebliven

de sidste måneder, vil jeg begynde med
at rette en forsinket tak på juniorernes
vegne til vores forhenværende juniorle
der Børge Teil Hansen og hans mod
hjælper Erik Hillers, vel bedre kendt un
der navnet »Olsen«, for det store arbej

og undervise juniorerne i kapsejladsteori.
Vi håber alle juniorer (og ledere) moder
op; vi skulle jo gerne kunne gore os
ved de store kapsejladser til sommer. Vi
starter fredag den 1/2 kl. 20,00.

gennem flere år, og samtidig byde vores

kammerater i juniorafdelingen vil gore

nye

deres yderste for at skaffe den helt store

juniorleder, Vilh. Lindemann, vel

tilslutning.

kommen.
Tornelisterne.
hver især har fået opgivet nedenfor. Er

19,00.
Lis.

ringe afbud til klubbens bestyrelseslokale
(Su 3580) på søndagene mellem 9,45—

10,00.
J. 91. Hans Erik Vollertsen, John Han
sen og Jan Skinder: 3/2 — 17/2 —
3/3 — 17/3 — 31/3.
Mogens

Holbøl

Andersen,

marines?
4) Har det noget på sig, at man kun må
spise torsk i månederne med R?
lighed med orlogsskibene?

Næste juniormode fredag den 22/2 kl.

I forhindrede, må I sende afbud. I kan

3) Hvad forstår man ved ordet sub

5) Har »Dannebrog« noget nummer i

OBS.

Husk, I skal mode på de søndage I

1) Har en torsk over- eller underbid?
Øresund?

Vi håber at kunne afholde juniorbal
lørdag den 2. marts og forventer, at vore

udfort for

15 sporgsmål til sejlerne:

2) Hvad forstås ved »Indfødsretten« i

Juniorbal.

juniorafdelingen

de de har

15 spørgsmål
til sejlerne:

6) Kan man sejle syd om Tærø, øen
lige syd for Petersværft-broen?
7) Hvor mange orlogskibe har Danmark
— 85 — 93 eller 112?

Meddelelser fra
Kapsejladschef en
Sejlermodet lørdag den 15. december.

8) Hvad forstår man ved det engelske
ord Jetty?
9) Hvilke farver får de kommende somærker i danske farvande?

Carsten

På mødet i klubhuset i december ene

10) Danmarks Radio har 12 vejrberetnin

Bohn-Hansen og Frank Jensen: 10/2

des man om at rette lidt i vort kapsej

ger i døgnet. Hvilke har særlig in

— 24/2 — 10/3 — 24/3 — 7/4.

ladsprogram.
Sejrbo ankede over, at benævnelserne

J. 92. Jørgen Tolnæs, Lis Jensen og Per
Siert: 3/2 — 17/2 — 3/3 — 17/3 —
31/3.

i banefortegnelsen og banekortet ikke var

Kim

Nymand, Hanne Hylsberg og

de). Hvilket herefter bliver bragt i or

Gert Carlsen: 10/2 — 24/2 — 10/3

den.
Sejlerne ønskede krydsstart, som jeg

24/3 — 7/4.
J. 117. Henning Olesen, Jens Jensen og
Torben Nielsen: 3/2 — 17/2 — 3/3

enslydende. Bane 2 (Sønderhoved Tøn

kan gå med til, hvis jeg får den fornød

— 17/3 — 31/3.

ne hjælp til dommerbåden.
Der var et udbredt ønske om, at joller

Mimi Sørensen, Ole Lindberg og Ge

ne skulle starte før de store både. Vi

org Irdahi: 10/2 — 24/2 — 10/3 —

prøver til sommer og ser hvordan det går.

24/3 — 7/4.
J. 142. Frank Olesen, Ib Sørensen og Ma
rianne Nielsen: 3/2 — 17/2 — 3/3
17/3 — 31/3.

Det blev forlangt, at både junior- og
jollesejlere skal være iført godkendt red
ningsvest. D.S. arbejder i øjeblikket med
godkendelse af redningsveste.

teresse for sejlere?
11) Må vi på vor flagmast i havnen vise
fremmede nationers flag uden særlig
tilladelse?
12) Hvem og hvilken båd har vundet
flest sejladser i »Sjælland rundt«, ar
rangeret af H.A.S.?
13) Gælder den almindelige forsikring og
så når man transporterer sin båd over
land?
14) Hvad får man når der observeres
spindelvæv i riggen?
15) Hvor har jeg skrabet alt det sam
men, der står her oven over?
Svarene findes side 6
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11) Ja. Som almindelig regel kan det an

Svar på spørgsmålene fra side 5

føres, at sejlklubber skal forholde sig

1) Torsken har overbid, medens gråsejen

nøjagtigt, som var de et »indregistre

har underbid.

ret dansk lystfartøj«.

2) En fiskeplads i Øresund i mærkerne

12) Det har Sejrbo med 45 kvm spids

Grundtvigskirken gemt bag Middelgrundsfortet og trekost i Hollænder

gatteren »Fri« af Sundby Sejlforening

dybet overet med Vor Frelsers kirke.

i årene 1947, 1952 og 1956.

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

13) Kun for sænkekøls- og sværdjoller,

3) Undervandsbåde.

som er godkendt af Dansk Sejlunion.

4) Nej, blot fisken er friskfanget kan

14) Det varsler søndenvind.

den spises hele året.

15) Dette og meget mere kan I finde i

5) Ja, det har nr. A 540; det er blot

sejlernes håndbog »T?7 Søs«, udgivet

ikke påmalet.

af Dansk Sejlunion.

6) Ja, hvis man ikke stikker over 1%

»Til SØS« kan købes hver fredag aften

m. Der findes nogle fine pejlinger i
»Til Sos«, side 62—63.

N

fra 19—20 på kontoret for en favørpris

7) 85.

på kun 55 kr. Den koster i boghandelen

8) Anløbsbro.

kr. 75.

9) Styrbord sort og Bagbord rød. Mili

Kapsejlads for skoleskibe.
Statsskoleskibet »Danmark« vil i som
meren 1964 deltage i en stor international
kapsejlads for sejlskoleskibe. Starten vil
foregå enten i Lissabon eller fra en en
gelsk kanalhavn og med New York som
mål.
Man regner med, at der ialt vil deltage
20 skoleskibe fra 15 lande.

Aksel Petersen.

tære områder (skydebaner) gul—sort.
10) Vejrberetningerne kl. 8,45, 11,50 og
18,05. Langbølge 1225 m og mellem

Blandt de andre deltagende lande kan
nævnes

U.S.A.,

England

og Portugal,

Tyskland, Sverige, Norge og Sovjetunio
nen.

bølge 210 m.

»Bedste«.
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Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.

*
Alt i bådudstyr og
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Husk nyt telefonnummer 559180
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Salg af
Albin marine motorer

Angående

medlemsbladet

S I D E 7

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Udebliver medlemsbladet, skal
du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

lænsepumper føres

skal du henvende dig t i l bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M 4 3 4 7
Nærmeste forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

Køb og salg

Drejer det sig om

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

foto så gå til

J Ø R G E N

Balsamvej 8

D A N R I S

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCI SIO NS-UR ET

Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566
(pipaluk)

Den rigtige tid til den rigtige pris
Køb det hos

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

De gode materialer til båden

har

GEMYNTHES

FARVE & TAPET

KAI's SPORT
Amagerbrogade 142

ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

Telf. ASta 38 - 12 38

Få minutter fra bådepladsen!

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Sport - Jagt - Fiskeri
FAGMÆSSIG BETJENING!
BESTILLINGER MODTAGES!

Camping
Hundeartikler
Rideudstyr

S S F
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Se^poxts-påldceAnwo.
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

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

HERREEKVIPERING
LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

JMAA
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer

11,50

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

11,50

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

Køjesække
fra

43,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning' i arbejdstøj

J. P, B A C H E R

Sejlsporfshuer
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU 866

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

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

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

STØT

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

vore annoncører,

de
Næste nummer af bladet

støtter os!

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

B. NIELSEN
Cumberlandsgade 18

— Amg

IV02

udkommer i marts. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

Direkte fra værksted

til den BILLIGSTE pris!

senest 1. marts.

Afleveret til postvæsenet den 14.=2.4963

/. 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

•vwmj Telf. 35 67 88

SUNDBY SEJL
FORENING

sx

CO gn CZ2

NUMMER 3
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Skoleskibet „Georg Stage"
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
AS 1169
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Arne Møller, Tønnesvej 39, S

50 85 20

Carl Pedersen, Burmeistergade 8, K
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S

Havneudvalg:

Bestyrelsesværelse
Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2
Restauratøren privat
)

asserer

formanden og
havneudvalget
træffes

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

K

AM 9247 y
AS 4924
AM 92 56
50 72 98
AM 83 84 u
AM 7118 y
SU 3580
559180
AS 3083

hver fredag*
kl. 10—20,30
i klubhuset
tlf. $u 35 80
Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Pladslejen skal være betalt senest 15. april

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
Alt i bådeudstyr og
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

F o r h a n d l e r af G I B B k å d e u d s t y r
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PROTOKOLLEN
Bestyrelsesmode 2/11-1962.

Bestyrelsen vil lade afholde nytårsaften

Dagsorden:

for interesserede medlemmer; nærmere vil
fremkomme i medlemsbladet.

1. Beretning.

2. Regnskabet.

Skolechefen oplyste, at tovværkskurset

3. Sejlerskolen.

formentlig ville blive aflyst, da deltager
tallet var for lille.

4. Havn og plads.
5. Klubhus.

Navigationskurset, herunder

Eventuelt.
Hele bestyrelsen samt kasserer og re

undervis

4. Bevilling af midler.
5. Program for 1963.

ningsmaterialet, blev diskuteret, og skole
chefen oplyste, at Guldhammers praktiske

7. Klubhuset.

var obligatorisk i henhold til loven.

1. Beretning.

3. Sejlerskolerne.

6. Planlægning, havn og plads.

navigation for kyst- og sætteskippere nu

daktør var mødt.

Dagsorden:
1. Beretning.

3. Sejlerskolen.

2. Fester.

Bestyrelsesmode 4/12-62.

8. Eventuelt.

Formanden bod velkommen, specielt til

Kursernes betaling blev eenstemmigt an

Hele bestyrelsen samt kasserer og re
daktor var mødt.

Rasmus Beck, der var mødt for første
gang.

sat til kr. 15,00 pr. medlem. 3 elever til
øvelsesbåden er tilskrevet til ophaling af

Formanden bør velkommen. Siden sid

ovelsesbåden, da de ikke har reflekteret på

ste bestyrelsesmode har vi mistet et af

meddelelsen i medlemsbladet.

vore ældste medlemmer, nemlig Soren
Pofler.

Formanden oplæste forskellige skrivel
ser, der blev taget til efterretning.
Man diskuterede Jan Nordhocks for

4. Havn og plads.

nyede anmodning om optagelse som med

Der er søgt om tipspenge, kr. 12.000,00

lem af SSF. — 5 medlemmer stemte for

Henning Sørensen påtalte, at en rød

forslaget. 3 stemte imod, nemlig Axel Pe

skærm på standerlampen i klubhuset skul

tersen, Henning Sørensen og Knud An

le udskiftes med en gul skærm, da den

dersen, medens een, nemlig Carl Petersen,

røde skærm i visse tilfælde kunne forveks

undlod at stemme.

les med havnefyrene.

Henning Sørensen, der også var imod
forslaget, ønskede m.h.t. lignende tilfælde,
at afstemningen fortes til protokol.

grej. Eenstemmigt vedtaget.

om de måtte leje en gymnastiksal i SSF's

med gummihjul til transport

le selv betale omkostningerne. Bestyrel
sen

tiltrådte eenstemmigt

anmodningen

imod, at andragendet indleveredes skrift
ligt. Dette skete omgående efter samtale
med Leif Guldbech.
Fælles jubilæumskapsejlads
sondag den 18/8 1963.

afholdes

Havnefesten afholdes den 21/6, 22/6
og 23/6 1963.
2. Fester.
Andespillet

drøftedes

og

forskellige

praktiske arrangementer desangående blev
gennemgået og vedtaget.

af

Pladsmanden vedligeholder vognen og
har ansvaret.

navn i Østrigsgade skole. Jollesejlerne vil

til toiletter. Kommunens Idrætsfond er
søgt om kl. 10.000,00 til omklædningsrum
til jollesejlerne.
Formanden, Lindemann og Axel Peter
sen til mode i Dansk Sejlunions sejlerdag

Formanden foreslog køb af en lille lad
vogn

Jollesejlerne havde indsendt anmodning

1. Beretning.

i Fredericia. Vi havde den glæde, at vores
formand blev indvalgt i bestyrelsen.
Formanden oplæste brev fra et med
lem, Preben Wilhjelm, der ankede over,
at han var utilfreds med det af ham på

5. Klubhus.
Adrian anmodede klubhusudvalget om

lignede beløb for pladsleje m. v. Besty
relsen

kunne

ikke

godtage

Wilhjelms

snarest at nedtage lamper og ledninger.

anke, idet ethvert medlem har pligt til at

Formanden foreslog, at man indkøbte

ordne sine økonomiske affærer. Han be

flere stole, bl. a. af pengene fra havne

bragtes som udmeldt pr. 1/10 1962.

festen. Videre foreslog han indkøbt flere

Forsikringsselskabet Gron &. Witzke har

bordplader. Foreslog 1/3 af pengene til

overladt SSF en reproduktion af et sø
kort fra 1775.

klubhuset (indkøb), 1/3 til havn og plads
og 1/3 til skolearbejdet. Formandens for
slag vedtaget.
Forslag af indkøb indkøb af blomster
løg til anlæggene, ialt kr. 100,00, vedto

Forskellige skrivelser tages til efterret
ning.
2. Regnskab.
Formanden takkede Arne Møller for det
pæne regnskab, der opvises. løvrigt frem

ges.
6. Eventuelt.

kom intet særligt under dette punkt.

Lørdag den 8/12 påtænkte festudvalget
at afholde en filmsaften med bal. Linde-

Knud Andersen påpegede de unge men

Adrian anmodede om, at SSF ansøgte

mann oplyste, at han havde aftalt med

neskers dårlige disciplin og henstillede,

»Gubbefar«, at denne skulle vise film ca.

at de, der havde ansvaret, sørgede for,
at de unge blev opdraget til en ordentlig

Dansk Sejlunion om tilskud til idrætsmateriel. En sådan ansøgning vil blive ud
færdiget.

sportsånd, og at tonen blev betydelig mere
»neddæmpet«.

Videre oplyste Adrian, at man i lighed
med foranstående også kan søge K.D.Y.,

14 dage efter andespillet. Festudvalget
ville søge kontakt med »Gubbefar« og
søge at få denne til at vise sin film den
8/12.

Mødet hævet kl. 0,30.

3. Sejlerskolerne.

hvilket også vil blive gjort.
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5. Program for 1963.

Lindemann oplyste, at juniorbådene ab
solut skal have nyt lærred. Påtalte skade,
der var overgået een af

juniorbådene.

Denen skade vil snarest blive udbedret.
Lindemann oplyste, at han af sekretæ

Søndag den 24/2 1963: FASTELAVNS
FEST.
Standerhejsning foreslås den 11/5.
Pinsetur til Helsingør den 2/6.

Mødt var hele bestyrelsen samt kasse
rer og redaktør.
1. Beretning.
Formanden bød velkommen og takkede
for godt samarbejde i året, der er gået.

ren har fået overladt 2 tinsmykker som

SSF's lukkede sejlads den 5/6.

Håbede på fortsat loyalt samarbejde i

flidspræmie, beregnet for pigerne. Smyk

Havnefest den 21/6, 22/6 og 23/6.

det kommende år til gavn for vor for

kerne er givet til sekretæren af dennes

Jubilæumssejlerfest den 17/8.

ening. Mindedes Johannes Kofoed (Jo

svoger til det anførte formål, idet han,
uagtet han ikke er medlem af SSF, in
teresserer sig for ungdommens sunde fri
luftsinteresser.
4. Bevilling af midler.

Svagføretur samt Old Boys-sejlads den
Lørdag den 14/9: MANNETUR, med

ges kr. 200,00 som bevis for bestyrelsens
tilfredshed med hans arbejde. Man ene
des videre om, at vort medlem Harald
Henriksen får tildelt 2 billetter til nyt
årsfesten for hans beredvillighed overfor
SSF.

forseglet ordre.
Afriggergilde den 5/10.
Stiftelsesfest den 2/11.
Andespil 30/11.
6. Planlægning, havn og plads.

i

Københavns

Kommunes

Idrætsfond. Erlandsen ville gerne se teg
ning af det blokhus, som foreningen har

en kragejolle uden navn tilhørende Georg

gå videre til højere instanser til udtalelse.

Hansen, »Det lille Apotek«, Store Kan

Resultatet ville blive tilskrevet SSF.

nikestræde, skulle henvises til sagfører,
idet der på båden skyldes kr. 294,00 for
pladsleje. Båden ligger på land. Brev til

Vedr. lysanlægget på pladsen har Hen

Formanden havde været til møde hos
Erlandsen

søgt om. Erlandsen ville lade tegningen

ning af renden.
Arbejdshalvtag og skraldebøtterum på
få løst problemet på bedst mulig måde.

m. v. til havnefesten.

Bestyrelsen enedes om, at sagen vedr.

Tilbud vil blive indhentet til udgrav

sdr. plads diskuteredes. Man enedes om at

phansen, der bekræftede, at han ville give
kr. 4.000,00 for opstilling af luftgynger

Sydhavnstur den 13/10.
Man enedes om, at Carl Hansen bevil

nas), der nu er død. Formanden oplæste
forskellige breve, herunder brev fra Ste

24/8.

pågældende er forblevet ubesvaret.
Samme forhold vedr. piratjollen »Mads«
vil ligeledes blive indgivet til sagfører.
Man enedes om at engagere Irs. Borck.

Tuborgfondet er søgt omkr. 15.000,00
til en ny juniorbåd.
Det vedtoges enstemmigt, at medlem
mer, der udmelder sig lovformeligt, skal
stå i bladet for sig selv, og slettede med
lemmer skal ligeledes stå for sig selv.
2. Klubhus og fester.

ning Sørensen talt med fa. »Lyspunktet«

Forskellige problemer vedr. skabe toges

Klubhusets rengøring diskuteredes. Man

på Amagerbrogade. Bestyrelsen drøftede

til efterretning, og disse spørgsmål ville

enedes om, at rengøringen skulle være

forholdet indgående, specielt de til Hen

blive løst snarest.

ning Sørensen opgivne priser. Man tog
forholdet til efterretning og enedes om, at
der skulle mere lys på pladsen. Man vil
ligeledes søge at få ordnet denne sag hur
tigst muligt. Man vil først og fremmest
bede vort medlem Henriksen se på for
holdet.
Jollebeddingen blev diskuteret. Efter af
stemning blev det med 7 medlemmers ma
joritet vedtaget. Henning Sørensen und
lod at stemme, og Vilhelm Lindemann var
grundet pluselig sygdom taget hjem.
Man diskuterede en kran til kørsel fra
kaj til motorskur. Hvis penge kunne rej
ses til en sådan kran, ville man indkøbe

7. Klubhuset.
Sekretæren gjorde opmærksom på, at
metalpanelerne på svingdørene til klub
huset snarest bør opsætter, idet der er be
talt for disses opsættelse incl., da sving
dørene blev repareret. Klubhusudvalget vil
sørge for, at dette blev bragt i orden.
8. Eventuelt.
Sekretæren ankede over, at bestyrelses
møderne varede for længe. Han henstil
lede til formanden, at der blev holdt nogle
flere bestyrelsesmøder, således at man
kunne slutte til anstændig tid.
Mødet hævet kl. 0,40.

Bestyrelsesmøde 10/1-1963.

Havnefesten diskuteredes grundigt og
rammerne fastlagdes u.h.t. indhøstede er
faringer fra sidste år. Man enedes om et
havnefestmøde senere. Der vil blive ind
købt 2 stk. 3 meter-standere og 2 stk. 1
meter-standere.
3. Havn og plads.
Flagningen vedrørende fremmede natio
ners skibe i havnen diskuteredes, og se
nere vil man drøfte de bestemte retnings
linier for flagning.
Formanden oplæste skrivelse fra lands
retssagfører Borch vedrørende båd tilhø
retssagfører Borch søgte yderligere op
lysninger, hvilket allerede er tilstillet ham.

foretaget afstemning, hvilket resulterede
i, at bestyrelsen ville lave cementbanen

i h. t. kontrakten med restauratøren.

rende restauratør Georg Hansen. Lands

en sådan, men først ville man støbe en
bane mellem kran og motorskur. Der blev

bedre. Der vil blive foretaget optælling af
inventaret hurtigst muligt i januar måned

Dagsorden:

Videre oplæste formanden tilbud fra
fa. Aarø^Hansen på lysrør til opsætning

og købe den omtalte kran, idet man gjor

1. Beretning.

de gældende, at motorbådsfolkene også

2. Klubhus og fester.

på pladsen. Tilbudet er på ca. kr. 700,00,

skulle nyde godt af de penge, som de selv

3. Havn og plads.

hvilket tiltrådtes at bestyrelsen. Lysrørene

var med til at skaffe.

4. Sejlerskolen.

vil snarest blive opsat.
Carl Petersen oplyste, at sejlbåden »Pju

Forslag fra Carl Petersen vedr. repa
ration af trådnettet på lågerne vedtoges.

5. Bevilling.
6. Eventuelt.

ske« stadig ligger på land, og at der
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skyldes pladsleje for 1 år. Ejeren har

Hansen, Bogø, der ville uddybe renden

skriftligt anmodet om henstand til 1/2

for en pris af kr. 5,00 pr. m 3 , målt i ski

skal anvendes, kan umuligt siges på nu
værende tidspunkt.

1963. Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at

bets last. Øvrige tilbud lå fra ca. kr. 1,00

3. Juniorafdeling.

pågældende medlem er slettet pr. 31/12

til kr. 2,00 højere pr. m 3 . Bestyrelsen ene

1962, da han trods flere skrivelser ikke

des om at antage Theodor Hansen, for

har ordnet sit mellemværende.

udsat at han omgående ville gå i gang,
lige så snart isen forsvandt.

Der er indkøbt 1 isøkse og 1 issav til
brug for pladsmanden.
4. Sejlerskolen.
Herunder intet særligt at bemærke ud
over, at Lindemann ønskede samtlige ska

Lysstofrørene har kostet 724,00.

Dansk

Sejlunion

forelå

skriflig

be i bestyrelsesværelset aflåsede, hvilket

meddelelse om, at der fra Dansk Idræts

bestyrelsen tiltrådte.

forbund ville blive tilsendt foreningen kr.

Lovpligtig materiale skal være i orden.
5. Bevilling.
Intet særligt at bemærke af interesse.
6. Eventuelt.
På grund af det fremskredne tidspunkt
foreslog formanden under henvisning til,

500,00 til indkøb af redningsmateriel, som
bestyrelsen havde ansøgt om.
Derimod fik man afslag fra Bøgelund
Jensen Fondet, idet man ikke kunne få
tilskud fra både Dansk Idrætsforbund og
Bøgelund Jensen samtidig.
Formanden

oplæste

brev

fra

Viggo

at ingen havde noget af væsentlig inter

Hind, Kingosvej 54, Tåstrup, der ansøgte

esse at fremføre, at mødet blev hævet.

om fornyet optagelse i foreningen. Han

Mødet blev herefter hævet kl. 0,30.

unge mennesker, der frekventerede kur
ser på Lergravsvejens skole. Han ville
have møde med juniorerne i morgen, den

Københavns Sejlunion bekræftede skrift
ligt SSF's udmeldelse.
Fra

Vilhelm Lindemann oplyste, at der des
værre havde været vrøvl med nogle af de

er indforstået med, at al restance og nyt

22. ds., og der forsøge at få klarhed på
forholdene og de skyldige trukket frem.
Vrøvlet bestod i, at de unge mennesker
havde tilsidesat skolens ordensreglement,
bl. a. tobaksrygning på gangene og cykel
kørsel i gården trods klart forbud. Besty
relsen vil tage standpunkt, når Lindemann
har talt med juniorerne.
Formanden foreslog, at der indkøbtes
et stel sejl. Pengene tages af en del af
overskuddet fra havnefesten. Tiltrådtes af
bestyrelsen.
4. Sejlerskolen.
Intet særligt at bemærke.
5. Fester og klubhus.

indskud skal betales. Bestyrelsen enedes
Bestyrelsesmøde 21/2-1963.

om at optage anførte Hind igen på de af

Det oplystes, at vort medlem Vinholdt

ham selv foreslåede betingelser. Han vil

havde givet en kasse appelsiner til faste

meldt lovligt forfald, var bestyrelsen sam

blive gjort

lavnsfesten og at Egon Kjeldsen (Pløk),

let. Kasserer og redaktør var ikke mødt.

nøje må overholdes og at hans båd skal

der ligeledes er medlem, havde givet 200

være i vandet senest 15. juni d. å. Videre

fastelavnsboller til børnene. Harold Peter

vil han blive gjort bekendt med, at han

sen,

ikke i år kan påregne plads i havnen.
Forskellige tilbud er indhentet på løfte

75, der ikke er medlem, har skænket 2
fastelavnsris som præmie til børnene ved

kran til bådmotorerne. Priser og løfteka

tøndeslagningen.

Bortset fra Aksel Petersen, der havde

Dagsorden:
1. Beretning.
2. Havn og plads.
3. Juniorafdeling.
4. Sejlerskolen.
5. Fester og klubhus.
6. Eventuelt.
1. Beretning.

opmærksom

på, at lovene

»Chokoladehuset«,

Holmbladsgade

pacitet varierede en del, og bestyrelsen

Bestyrelsen har indkøbt præmier m. v.

enedes om, at man ville bese nogle af

samt lejet films specielt for børn til brug

krantyperne hos de forskellige firmaer

ved fastelavnsfesten.
Arbejdet vedrørende havnefesten er al

for at finde den bedst egnede.

lerede nu lagt i faste rammer.

Formanden bød velkommen og oplyste,

Det oplystes, at prisen på nyt ståltråds

at næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag
den 14. marts.

hegn er kr. 27,00 pr. lobende meter, der
til kommer port og låge, der vil koste kr.

6. Eventuelt.
Intet særligt at bemærke.

Formanden oplæste skrivelse fra Grøn

1.900,00. Sagen vil blive taget under over

Mødet hævet kl. 0,15.

&. Witzke vedrørende reparation af ju
niorbåden »Klaus«, der i sommer havde

vejelse og senere drøftet.
2. Havn og plads.

være ude for uheld. Forsikringsselskabet
Under dette punkt drøftedes skydepram

godkendte foreningens skrivelse og ville
have regningen tilsendt til godkendelse,

me og joller. Disse skal være mærkede

når reparationen var udført. Bestyrelsen

med

diskuterede forhøjelsen af forsikringspræ

Henning Sørensen vil gå samtlige pramme

mierne for juniorbådene og øvelsesbåden

igennem, og forholdet skal bringes i or

og vil senere tage sagen under over
vejelse.

den snarest og senest 1. april.

Videre oplyste formanden, at han hav
de fået tilbud på opgravning af renden

medlemsnummer

på

synligt

ADVARSEL! ?!

sted.

Der vil blive sat sikringsdåser på hav

Til stikkene på Elmasterne
må kun tilsluttes dohbelt-

nefyrene, således at disse i fremtiden er

isolerede maskiner, der er

sikrede på bedst tænkelig måde.

mærket således

fra tre forskellige firmaer. Det billigste

Isningen i havnen vil formentlig i år

tilbud er skriftligt indgået fra Theodor

blive ret dyr. Hvor stort et beløb, der
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Slettede medlemmer

John Sidal, Elbagade 16, 4.

Aktive:

Kurt Jørgensen, Øresundsvej 17, 1. tv.

Kurt Lund, Højdevangs Allé 6 A, 2.

Tage Kjær Poulsen, Lillegrund 10 B, 1.

Ulla Pedersen, Lyongade 8, 4.

Kaj Chr. Pedersen, Olfert Fischersgade 44,

Kai Bendix Andersen, Østrigsgade 4,

2. tv.
Lyngh Sørensen, Kongevej 20, Virum.

Jan Kristensen, Østrigsgade 4, st.

Carlo Herman Svendsen, Gårdfæstevej 3.

Torben Biilow, Lyongade 15.

Gunnar Biilow, Lyongade 15, 4., S.

Asger Muller, Tjørnelunds Allé 6, st.

Nye medlemmer
som søger optagelse

3. th.

Vagn Bach Sørensen, Lyongade 32, st. tv.

Aktive:
Åge Jensen,
Udbygade 7, N.
u/Bd.

Alfred Holst, GI. Kirkevej 32.

Oluf Lindqvist,

Per Andreasen, Sirgræsvej 61, Kastrup.

Moselgade 28, S.

Axel Christensen, Adriansvej 13, S.

Parth. Folkeb. »Pan«.

Jørgen Danum, Sankelmarksgade 30, 4.
Juniorer:

Ole Blomberg, Bremensgade 83, 1. th.
K. Søe Jensen, Lillegrund 4, S.

Erik Frandsen,

Henning Nielsen, Cumberlandsgade 4, 3.

Luganovej 4, S.

H. Holck, Lemchesvej 5, Hellerup.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an

Otto Heininge Thomsen, Rodosvej 50.
Bent Larsen, Randersgade 42, st., 0.

søgning om optagelse aftrykkes i først

Kaj Weng, Sdr. Boulevard 51, 3.

udkomne nummer af SSF. Protest skal

Alfr. V. Nielsen, Meinungsgade 30, N.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

Carl Eriksen, Prags Boulevard 6, 2.

dage efter offentliggørelsen.

Chr. Wolff, Milanovej 47.
Egon Mikkelsen, Hessensgade 1, 1. th.
Fl. Bruun, Humlebjerg 21, Brh.
Orla Verner Mortensen, Istedgade 115,
4., V.

Sejlerskolen 1963.

Benzinskemaerne

1) Indmeldelse til sommerens øvelsessejladser finder sted hos skolechefen hver
fredag aften kl. 19,00—20,30.

Anders Sørensen, Kapervænget 14,
Dragør.
Finn Arne Madsen, Langagervej 13 A, 1.,
Valby.
Poul Mønster, Hvidovre Enghavevej 24.
Johan Weber, Ungarnsgade 19, S.
Hans Aage Møller, Qvintus Allé 14.

medlem nr. 330, 364, 382, 417, 490, 509,

der sejles ugens første 5 dage med 1 hold

527, 548, 571, 626. Det bemærkes, at samt
lige 10 medlemmer benytter havn og plads.

hver aften kl. 18,00^21,00.

af skoleplanen for klargøringen og sej

Preben Egon Petersen, Hovedgaden 19,

melding.

Nærum.
Passive:
Johanne Rasmussen, Holmbladsgade 80, S.
Jytte Lubbers, Østrigsgade 15, S.
Arno Vilh. Rasmussen, Rødegaard 12, 1.
Poul Saulsberg, Ove Billesvej 9.
Arthur Jensen, Bulgariensgade 6, 4.
Juniorer:
Chr. Holm, Skotlandsgade 1, 2.

Havneudvalget.

3) OBS. Af hensyn til planlægninger

ladsholdene vil jeg bede om hurtig til

V. H. Lindgren, Nærum Vænge Tors 21,

lede der skemaer fra 10 medlemmer. Det
var:

2) Sejladserne begynder ca. 1. maj og

Holger Jensen, Kurlandsgade 10, 4.
St. Magleby.

Af de udsendte benzinskemaer mang

Festregnskab
Underskud:

4) Sejladslærerne bedes, såfremt de har
lyst og tid til atter i år at ofre et par

Juletræsfest

297,30

Filmaftener

113,90

Fastelavnsfest

289,35

timer om ugen på sejlerskolen, sætte sig

Flæskespil

542,40

i forbindelse med skolechefen.

Langfredagsfest

3,38

Standerhejsning

1.033,25

Afslutningen på Sejlerskolens vinterun
dervisning foregår i klubhuset.
Tovværksholdet har afslutning mandag
d. 25. og Navigationsskolen har afslutten
de prøve onsdag den 27. marts.
Skolechefen.

Pinseturen

602,68

Set. Hansfest

195,50

Invalideturen

44,70

Af riggergilde

763,20

Sluseturen

24,00

Nytårsaften

175,00

Eilif Møller, Byglandsgade 8.
Jørn Nielsen, Brysselsgade 1.
Bjarne Wahlgreen, Lemberggade 18.
John Rasmussen, Mågevej 63, NV.
Benny Nielsen, Estlandsgade 9, V.
Gert Curt Nielsen, Drogdensgade 15.

4.084,66 4.084,66
Overskud:
Havnefesten
Andespil

2.884,18
729,66 3.613,84
470,82
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Husk generalforsamlingen, torsdag den 28. marts kl. 19,30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Følgende er på valg:

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

Sekretær K. Lindholm Andersen
Skolechef Arendt Adrian
2 repræsentanter Carl Pedersen
(modtager ikke genvalg)

Rasmus Bech
2 suppleanter til bestyrelsen
Kasserer Arne Møller
(modtager ikke genvalg)

Kassereren har åbent generalfor-

Kasserer suppleant Hardy Christensen
Revisor G. Østergaard

samlingsdagen fra kl. 18,30, men
lukker kl. 19,30 præcist. Den efter
følgende dag, fredag, er der lukket
for indbetaling.

Juniorerne

(modtager ikke genvalg)

Revisor suppleant Folmer Larsen
2 målere Bille Hansen
Leif Lindeman
2 optimistjolleledere

FASTELAVNSFESTEN
fole, når medlemmer på denne måde hjæl
per. Ideen var god, tak for din bistand,
Lorentzen.

Kapsejl adsundervisningen!

I øvrigt vil vi ikke i bladet undlade at

Det går fint og modeprocenten er egent

bringe en tak til vor gamle restaurator

lig rigtig god. Nu har vi da chance for

Pløk, som altid har været en stor børne

at lære noget; om vi gør det vil vel vise

ven — ved denne lejlighed var det Pløk,

sig til sommer. I hvert fald bliver det

der gav fastelavnsboller til alle ungerne,

banket ind med syvtommersøm, men hvad

og der var bestemt ingen mangel. Der

— det er vel nødvendigt.

manglede heller ikke appelsiner, som vort
Som en årlig tilbagevendende begiven

Juniormoderne.

hed afholdt S.S.F. fastelavnsfest sondag d.

medlem Winholdt skænkede til samme
gode sag.

Til vort sidste mode d. 22/2 var der

24. februar 1963. I år var kulden mere

for lidt juniorer, der mødte op. Vi skulle

mærkbar end sædvanlig — så man havde

Forst og sidst er det jo en fest for vore

jo have været færdige med ferieproble

fundet det formålstjenligt at lade tønde

børn, og vi vil gerne herigennem rette en

met, men måtte udsætte dette til et ekstra

slagningen for de mindste børn foregå in

tak til alle, der var med til at gøre dagen

juniormode fredag den 8/3 kl. 7. Men

dendørs i vort gamle klubhus. Gubbe Far

til en oplevelse for vore små.

husk nu det sædvanlige mode d. 29/3

havde født denne gode tanke og videre

kl. 7, hvor vi bl. a. får tørnelister for
påsken og den sidste del af sæsonen.

givet den til festudvalget. Det er rart at

Havnefesten!
Tiden går og inden vi ved af det er
det St. Hans, d.v.s. havnefest. Vi skulle jo
finde en genial ting til vores egen lille
private bod, som kunne give masser af
penge. Prøv nu at sætte tænkeren i gang,
og find en løsning til næste møde.
Lis.

Med sejlerhilsen
Festudvalget.
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f o r t i d e n l . - l . t i l 3 1 . - 1 2 . 1962

Transport

Indtægter:
319,55
6 761,73
2.995,04

Kassebeholdning pr. 1/1 1962
Bankbeholdning pr. 1/1 1962
Girobeholdning pr. 1/1 1962
Ydelser fra medlemmerne:
Indskud

4.725,00

Kontingenter:
Aktive
Passive
Juniorer
Indgåede restancer
Pladsleje:

35.468,50
2.712,00
3.415,50
1.461,50

43 057,50

Aktive
Vinteroplæggere
Indgåede restancer

34.247,50
2.985,80
749,00

37.982,30

Afgift skabe
Salg af emblemer
Salg af klubmærker

2.355,00
229,50

102,00

-r- Lejeafgift, klubhus

Kr.

28.190,21
21,60
834,58
24,00
382,10
969,50
72,45
788,35
50,70
6,96
182,00
17.453,48
106,13
674,32
111,00
1.087,20
22.764,37
5.250,00

17.514,37

117,45
1.354,24
11.692,08
26,01
13.189,78
2.120,00

11.069,78

88.451,30
307,66
306,89
475,00
11.240,75
44,00
110.901,92

Indvundne renter
Indvundne renter (toiletfond)
Indbetaling vedr. Toiletfond ..
Benzinpenge
Indtægter vedr. nøgler

Klubhus:
Skorstensfejer
Ejendomsskatter
W.C .-afgifter
Eftersyn og reparationer af olie
fyr
Maling af lokaler
Indsætning ruder
Hovedrengøring
Diverse
Rengøringsartikler
Vask gardiner
Ydelser på lån
Reparationer
Diverse forsikringer
Reparation af døre og inventar...
Nyanskaffelser, bl. a. stabelstole

Bladet:
Bladmøder
Porto, forsendelse af bladet
Trykning af bladet
Diverse
Indgået for annoncer
Fester:
Underskud

470,82

Udgifter:
Havnen:
1 stk. oversigtstavle
Reparation af store pram
Reparation af vandrør
Udsætning og reparation af bøjer
Indkøb af træ og reparation af
broer
Diverse
Pladsen:
Lejeafgift kommunen
Vandafgift
El-forbrug
Løn pladsmand
5.733,10
Erstatning
1.512,00
Dag- og natrenovation
Annoncer vedr. ny pladsmand ...
Reparation af vandrør
El-reparationer
Indkøbt sand, grus m. m
Indkøbt vogn, stige,
redskaber m. m
Nøglepenge, flytning af både,
søm, jordarbejde, tovværk, op
rydning, ruder, reparation af
vogn og spil
Kartotekskort og stempelmærker
Rotteudryddelse, ukrudtsdræber
Blomster, løg, gravning af anlæg
Forsikringer
Diverse
Købt skur
Transport

Sejlerskolen:
Fortæring
Forsikringer
Undervisningsmaterialer
Kartotekskort
Stander
Malervarer

187,50
206,35
91,00
75,00
645,90
36,60

1.242,35

10.267,25
2.020,92
1.321,16

Administration:
Kørsel
Administration
Telefon
Revision
Frimærker
Telefon
Blomster
Fagblade
Kontingenter
Kontorartikler
Tryksager
500 stk. emblemer
Nøgler
Generalforsamlinger
Advokatbistand
Møder
Giro- og checkhefter

4.221,10
620,00
609,40
957,69
1.004,95
925,13
628,66

2.285,70
55,50
198,00
322,00
239,75
570,65
700'00

Indgåede bidrag fra elever

Kassedifference
26.947,86
28.190,21

Transport

79,35
195,00
373,55
56,00
9,70
174,92
888,52
715,00

173,52

31,75
1.200,00
279,90
269.35
584,34
470,10
267,05
96,60
1.898,00
578,92
808,29
1.480,91
135,00
279,00
350,00
788,00
5,00
9.522,21
9,90

9.512,31
66.931,01
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Transport
Kapsejlads:
Indkøb af præmier
Startpatroner m.m
Kursus og fortæring
Tryksager m.m
Startpenge

66.931,01
1.760,40
73,75
317,10
288,01
2.439,26
1.277,55

Bestyrelsesmøder:
Juniorafdelingen:
Udbetalt startpenge
Optimistjollestævne
Malervarer
Gave, dommere m.m
Forsikringer
Udgifter vedr. rejse til Warnemiinde m.m
Diverse reparationer og udskift
ninger
Bygning af optimistbro
Standere og tovværk
Presenninger og reparation af sejl
Kontorartikler
Diverse
Gave

1.161,71
1.447,55

109,00
207,00
665,50
76,25
460,00

PASSIVER
Prioritetsgæld
Lån, Dansk Idræts-forbund
Toiletfonden:
Saldo pr. 1/1 1962
Indbet. 1962
Renter
Overfort

186.045,08
14.000,00
11.675,00
475,00
306,89
1.600,00

Forudbetalinger:
Kontingenter
Pladsleje

14.056,89

1.172,00
0,00

Foreningens formue

150.987,29
366.261,26

Kr

267,22
1.673,81
649,76
134,00
532,05
21,25
51,05
4.846,89
20,00

Sparekassebog (toiletfonden)
Sparekassebog
Bankbeholdning
Girobeholdning
Kassebeholdning
Kr

4.826,89
14.056,89
10.000,00
9.758,21
2,656,37
63,29
110.901,92

Medlemstal:
Aktive 495 — passive 55 — juniorer 55
A. MØLLER

Status pr. 1. januar 1963
Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse
AKTIVER
Kasse- og bankbeholdning
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåd
Juniorbåde
Optimistjoller
Skure
Spil
Klubhus, inventar m. m
Flagmast
Deposita: Kobenhavns Kommune
Københavns Belysningsvæsen
Restancer: kontingenter
pladsleje
Kr

med foreningens boger og bilag.
36.534,76
1,00
1,00
1,00
3.200,00
3.000,00
3.000,00
3.600,00
312.000,00
1,00
3.000,00
2.100,00
273,50
549,00
366.261,26

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

København i februar 1963.

G. ØSTERGAARD (sign.)

G. ØBERG (sign.)
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Bestyrelsens lovændringsforslag
samling i marts.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger bestyrelse,

Genvalg til alle tillidsposter kan finde

Tilføjelse til love og regle
menter i S. S. F.

sted.

der består af:
1 formand

For at være valgbar til tillidsposter skal

1 sekretær

vedkommende have været aktivt medlem

1 kapsejladschef

i mindst 2 år umiddelbart før valget.

i afsnittet »Havnen«, § 2, hvor der bl. a.
står:

særskilt

I tilfælde, hvor der ved omplacering kan

1 juniorleder

kassereren og medlemsbladets redaktør,

skaffes bedre plads, har havneudvalget ret

4 repræsentanter

der begge vælges i marts. Endvidere væl

til at anvise det enkelte medlem anden
havneplads.

1 skolechef

Generalforsamlingen

Konstitutionen af de 4 repræsentanter
foretages af bestyrelsen.

vælger

ges en suppleant for kassereren. For at
være valgbar til disse poster skal vedkom

Arbejdet for repræsentanterne fordeles
således:

mende have været aktivt medlem af Sund
by Sejlforening i mindst 2 år.

2 havneudvalgsmedlemmer
2 klubhusudvalgsmedlemmer.

Kassererens valgperiode er fra 1. april
til 31. marts.

Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder
er formandens stemme afgørende. Besty

Kassererens vederlag fastsættes på gene

Mener medlemmet flytningen usaglig,
har han ret til skriftligt at indanke afgørel
sen for den samlede bestyrelse, som der
efter træffer den endelige afgørelse.
Med sejlerhilsen

ralforsamlingen i marts.

relsen vælges for eet år således:
Oktober

(Herefter foreslås tilføjet):

Kassereren skal føre en kontingentind-

Niels O. Nielsen, medl. nr. 431.
Bestyrelsen tiltræder.

betalingsbog — kassebog og hovedbog,

Formand

samt opbevare bilagene for de sidste 5 år.

Kapsejladschef

Generalforsamlingen vælger 3 optimist

Juniorleder

ledere, nemlig een i oktober og to i marts.

2 repræsentanter

Formand, kasserer, redaktør samt besty

Marts

relsesmedlemmer og revisorer er kontin

Sekretær

gentfrie. Sammen med de valgte repræsen

Skolechef

tanter nedsætter bestyrelsen et kapsejlads-,

2 repræsentanter.

et skole- og et festudvalg.

Bestyrelsen foreslår:
Til generalforsamlingen den 28. marts
1963 har bestyrelsen følgende forslag:
1. Bestyrelsen anmoder generalforsam
lingen om at tage stilling til, hvorvidt den

Herudover vælger generalforsamlingen

Til medlemmer af disse udvalg kan for

vil have en statsautoriseret revisor ved si

2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer

uden de valgte repræsentanter vælges med

den af de af foreningen valgte. I denne

samt en revisorsuppleant. Revisorerne væl

lemmer udenfor bestyrelsen. Disse udvalg
er kun rådgivende.

forbindelse skal oplyses, at bestyrelsen har

ges for 2 år med en ved hver generalfor

modtaget tilbud fra statsautoriseret revisor
på 500 kr. årligt.
4

2. Vinterpladslejen fra 1/10 til 1/5 for

Maling til båden!
Selvfølgelig

fremmede fartøjer foreslås ansat til kr. 8,00
pr. kvadratmeter.

3. Man foreslår, at en del af klubhuset
kan udlejes i vintersæsonen fra kl. 19,30
i tiden fra 1/9 til 1/5 til følgende priser:

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL

Skipperstuen

20 kr. pr. gang

Store sal

50 kr. pr. gang

Halvdelen af store sal ... 30 kr. pr. gang

Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556
4. Bestyrelsen foreslår et ekstra-kontingent på 10 kr. pr. fartøj i anledning af om
kostningerne ved isningen.

Forretningen De ken d er
5. Kassererens løn foreslås ansat til kr.
2.800 pr. år.
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6. Som repræsentanter foreslås medlem
nr. A 368 Henning Jensen og A 630 Rein
hardt Hansen.

Så

4

7. Som kasserer foreslås passivt medlem
nr. 1, fru Edith Høeg Dreyer. Bestyrelsen

åkeA deA rwyet iqen!

anmoder samtidig i den anledning general
forsamlingen om dispensation fra lovenes
§ 10, da fru Dreyer ikke har været aktivt
medlem i 2 år, men har været passiv med
lem i 10 år. Efter et evt. valg vil hun
overgå som aktiv medlem.
4

'JuMjOAj&ina

påskebal i klubhuset, påskelørdag kl. 20.

8. Som suppleant for kassereren fore
slås medlem nr. 136, Ib Schultz.
24-

9. Medlem nr. A 75 Hardy Christensen
foreslås som revisor.

Sømk O&vilwis Qyjwtet spudd&K
der er blevet os lovet, at der også bliver noget
for de unge på 40.

10. Medlem nr. A 447 Alfred May Jør
gensen og medlem nr. A 346 Ib Elis Søren
sen foreslås som optimistjolleledere.

'p.hise.n. ox lam. 3,50 bi.

Forhåbninger
i

så vi imødeser een af de store aftener, hvor både
unge og ældre møder talrigt op.

jubilæumsåret
»Foråret så sagte kommer«, således er
titlen på en af Kaj Munks velskrevne bø
ger, og mere nu end tidligere er ikke

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER

alene vi i SSF, men folk over hele landet

OMPRIORITERING

klar over, at foråret netop i år kommer

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

sagte. Vinteren og kulden har bidt sig fast
og gjort det så grundigt, at der vel endnu
går en rum tid, for vi kan tage fat på
alt det arbejde, der nu engang hører
foråret til.

tUf

Netop i går, den 5. marts, begyndte
regnen at falde. Samtidig forandredes mi

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere

nusgraderne til plusgrader, og man håber,

AMAGERBROGADE 184

at varmegraderne nu vil holde sig, og at
vi atter snart kan se ikke land, men vand.
Mange tanker strejfer een ved forårs-

Telefoner:
* 55 70 20

tide, og i år, hvor vor forening har 40
års jubilæum, trænger de sig endnu mere
på. Specielt har jeg nogle ønsker for vor
forening i den kommende sæson, ønsker

55 62 20 1
50 85 20/ efterkontortid

Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
samt efter aftale
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der kan opfyldes, hvis hvert eneste med

ville blive meget »forskellig i ansigtet«.

lem vil tage sig ganske alvorligt sammen

Som et kuriosum vil jeg lige anføre, at

og samle dem op, men pas på, siger jeg.

og virkelig i handling vise, at de holder

måtterne ikke ligger til pynt. Jeg skal dog

Vores formand har lige mistet sin cykle.

af deres forening og vil være med til

i denne forbindelse indrømme, at det

Politiet kan ikke finde den til ham, så

at værne om den og bygge alt det op,

ikke er medlemmernes pligt at banke måt

det kunne jo være, han kunne bruge en

der på så skammelig en måde er brudt

terne, og at måtterne måske ikke altid er

af de henkastede, der for eftertiden vel

ned. Nu er det jo let nok at skrive sådan

i en sådan stand, at man virkelig føler

må betragtes som hittegods.

som her, og mange medlemmer vil straks

trang til at bruge dem.

spørge, men hvad er der dog i vejen,

pladsen. Formanden kan jo bare gå rundt

Jeg kunne skrive meget mere, men vil

Endelig må jeg vel lige påpege, at klub

nøjes med dette. Jeg imødeser gerne, at

og hvad er det, der skal rettes, det går

huset med dets stander m. v. ikke er byg

andre medlemmer anker over fejl, der

jo glimrende altsammen, fred og fordrage

get som skydeskive for snebolde og an

vitterlig kan rettes.

lighed og overskud (omend minimalt) i

det skyts. Husk på, at vort klubhus er

Jeg vil slutte med at udtrykke håbet

kassen; lad os bare blive ved med at lade

guld værd i ordets bogstaveligste for

om, at alle — også juniorer- og optimist

fem være lige og ti en snes, og lad dem

stand, og værdien forringes næppe, når

sejlere — må kunne enes om, at vi i ju

bare pukle, der gider. Nej, mine venner,

de nye »lokummer« bygges til eller byg

bilæumsåret først og fremmest stiler efter

nu er tiden inde til at tage fat, og jeg

ges ved siden af.

fuldendt kameratskab, dernæst at vi alle

vil da efter fattig evne opridse enkelte

Se det var lidt om klubhuset. Vi går nu

sørger for at holde orden og passer på

punkter, hvor der virkelig bør ske ændrin

rundt på havn og plads og konstaterer,

vort grej til gavn og glæde for os selv og

ger.

at der på denne tid af året er nogenlunde

vor forening, der udadtil viser, hvad vi

ryddeligt, men inderst inde ser man jo

selv indeholder.

Husk først og fremmest på, at SSF til
hører alle os medlemmer (ganske vist

det syn for sig, at der om føje tid er en

også kommunen), men klubhuset og en

skrækkelig uorden. Bukke og klodser er

Knud Lindholm Andersen,

hel del grej er delvis vort eget, og noget

henslængt hid og did, gamle malerbøtter

medlem nr. 353 m. v.

vi skal passe på. Kort sagt er SSF vort

og pensler flyder overalt, specielt på plad

andet hjem, når vi skal nyde vor fritid,

ser, hvor der har stået både, og det des

og vi bør behandle klubhuset som et

uagtet, at der er anvist pladser til hen

sådant.

kastning af affald.

København, den 6. marts 1963.

Hvor mange af jer ville, når I er hjem

Skydepramme ligger hulter til bulter,

me, drømme om at henkaste og udtræde

selv om der er henvist til speciel plads,

cigaretskod på et nyferniseret gulv?

og desværre mangler mange af pramme

Når jeg nu, efter i 23 år uafbrudt at

ne det obligatoriske påmalede medlems

have fungeret som den ene af forenin

nummer.

gens revisorer, har besluttet mig til at

Hvor mange af jer ville på grund af
en eventuel spiritusforgiftning grise jert
WC til over både døre, kumme og væg
ge?

Forbud mod cykle- og knallertkørsel
ignoreres

fuldstændig, idet

trække mig ud af dette arbejde, vil jeg

parolen er

gerne ad denne vej sige tak til alle de

Hvor mange af jer ville hjemme skylle

denne, at må de medlemmer, der er dår

medlemmer, som i denne lange årrække

beskidte malerpensler i vaskekummen el

ligt gående, køre, må vi selvfølgelig køre

har vist, at de havde tillid både til mine

ler tørre snavsede hænder af i rene hånd
klæder?

allesammen. Denne indstilling skader de

evner og min redelighed ved uden dis

handicappede medlemmer. Tænk over det.

kussion stadig at genvælge mig, når jeg

Hvor mange af jer ville tage sæbe med

Jeg holder specielt meget af dyr —

hjemmefra til klubben? (desværre er det

herunder også af bestyrelsesmedlemmer

Når jeg selv har været villig til at på

omvendte ofte tilfældet).

nes og andres hunde — men hverken

tage mig opgaven i alle disse år, har det

flertallet af medlemmerne eller min ring

sin grund i, at jeg har fundet arbejdet

hed holder af at se, at hundene gennem-

interessant. Mange vil vel næppe kunne

graver anlæg og bede — selv nyistand-

finde nogen interesse i at kontrollere

Hvor mange af jer ville hjemme bræn
de hul i dugene?
Hvor mange af jer ville sætte sig med
rent ud sagt møgbeskidt olieplettet ar
bejdstøj på stole, hvor eventuelle gæster
med pænere tøj skal sidde 5 minutter se
nere?
Hvor mange af jer ville hjemme henka
ste vådt olietøj på entrégulvet og vade

gjorde bede.

var på valg.

bunker af bilag, varierende i pålydende

Affaldsposerne kan benytes, da vi nu

og varierende i format fra kassebon til

har fået en pladsmand, der både kan og

folioark, eller i sammentælling af lange,

vil tømme dem.

tørre talkolonner, men gennem dem har

Parkeringen er under al kritik. Man ge

jeg haft rig lejlighed til at følge forenin

nerer sig ikke for at køre op over for

gens vækst og udvikling, ligesom arbejdet

ind i stuen med plørede og våde sko eller
andet fodtøj?

tovet, som vi selv skal betale og vedlige

har vist både glædelige og tragikomiske

holde. Det ville jo være som bare f...,

Sådan kunne jeg blive ved, men hvis

hvis man skulle gå ti skridt længere, og

sider.
Udvikling? Jo, også rent regnskabsmæs

I gjorde alt det, jeg foreløbig har nævnt

hvad pokker betyder det, at man smider

sigt.

hjemme, vil jeg gætte på, at »lillemor«

sin cykle i anlæggene eller rundt om på

Det første årsregnskab jeg som supple
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Jeg har bragt i erfaring, at man har

aldrig plejet selskabelig omgang med de

ant blev tilkaldt til at gennemgå i 1940,
var ført på en meget primitiv måde. Selv

villet gøre mig ansvarlig for, at bilag m.

tvivler jeg ikke på, at vor daværende kas

m. for de seneste regnskabsår er bort

Det, at man ved den nu rejste kritik af

serer gjorde det, så godt han kunne, og

komne, og endnu engang spørger jeg da:

revisionen, vedblivende retter denne mod

ingen kan jo som bekendt forpligtes ud
over sine evner, men min tillid til regn

Med hvilket ret?

skabsføringen var absolut minimal, og den

at gennemgå de

fik sit grundskud, da jeg konstaterede, at
der ikke fandtes nogen medlemsliste. Fak
tisk vidste man ikke, hvem der var med

forsamlingen i foråret 1941 i foreningens

min udøvelse af revisorgerningen som det

protokol) og jeg har aldrig påtaget mig
hvervet som arkivar.

er min person, man fra en bestemt kreds

Lad mig tilføje, at når et regnskab er

fremgangsmåde jeg på det skarpeste må

lem af foreningen.
Mine erfaringer lod jeg gå videre til
den siddende bestyrelse, hvad der natur

nævnte, end ikke for at dyrke kortspil.

mig — og mig alene —, skønt der til

Mit arbejde som revisor har bestået i

stadighed i min funktionstid, som fore

førte regnskaber som

skrevet i foreningens love, har fungeret

talrevisor (ikke som kritisk revisor, hvil

2 revisorer samtidig, giver mig uvilkårligt

ket skulle fremgå af referatet af general

den opfattelse, at det ikke så meget er

er ude efter med slagterkniven; hvilken

ligvis var min pligt, og jeg vedlagde ud

godkendt, er der ingen juridisk pligt til at

kast til en medlemsprotokol, som med en

opbevare bilagene, at jeg aldrig har op

kelte tilføjelser vedtoges, og som resul

bevaret bilag, at jeg end aldrig har været

terede i den protokol, der siden har væ

i besiddelse af nogen nøgle til bestyrel-

lige kritik, der er årsag til, at jeg nu øn

sesværelset eller de skabe, der findes der,

sker at fratræde, men det, at jeg, der nu

ret os til megen nytte.
Da bogholder Sparre kort tid senere

påtale.
Det er imidlertid ikke den rejste usag

til brug for kassereren, og at for der fo

har passeret de 65, efter disse mange år

valgtes til foreningens kasserer blev regn

religger uomstødelige beviser for, at vor

ønsker at disponere mere over min fri

skabssystemet omgående ændret, idet Spar

tidligere kasserer Sparre har fjernet de

tid, og med min seneste medarbejder fin

manglende bilag, nægter jeg at tro herpå.

der det fuldt forsvarligt overfor forenin

Losningen på dette spørgsmål skal man

gen at trække mig ud af revisionsarbej

re lagde sit regnskab an som rufboghol
deri, en form, der anvendes af adskillige
firmaer, og som virkede fuldt ud tilfreds
stillende i de efterfølgende år.
Kritik er udmærket. Vel at mærke, hvis
den er berettiget, d.v.s. kan påvise be
gåede fejl eller unøjagtigheder, eller kan
anvise forbedringer. Og naturligvis er
hverken Sparre eller jeg gået fri for kri
tik.
De skiftende formænd og bestyrelses

det.

efter min mening søge andetsteds.
Det er vel muligt, at en og anden vil
betragte mine ord som et forsvar for en
»personlig ven«. Til orientering for disse
skal jeg oplyse, at når jeg har været i
såvel Sparres som vor tidligere formand

Det synes at være en regel — næsten
en naturkraft — at den, der viser sin
foreningsinteresse ved at påtage sig et
foreningshverv, altid skal mistænkeliggø

Tanggarad Rasmussens hjem, har det altid

res. Tænk på det, alle I, der nu og i
fremtiden påtager jer et arbejde for Sund

været i tjenstligt ærinde, enten som revi

by Sejlforening.
G. Østergaard.

sor eller medlem af en komité. Jeg har

medlemmer — bl. a. vor nuværende for
mand — har alle været kendt med eller
burde i hvert fald være det, den i Sparres
funktionstid anvendte regnskabsform, uden
at disse på noget tidspunkt har fundet

nu skal vi snart til det igen-

anledning til nogen indvending. Ikke de
sto mindre rejste der sig ved Sparres af
gang som kasserer sidste forår røster, der
kritiserede Sparre for hans måde at føre
regnskabet på, og mig, fordi jeg som re

GEMYNTH E'S
FARVECENTER

visor ikke havde påtalt det.

ØRESUNDSVEJ 92 — SU 2185

Lad mig dertil bemærke, at der blandt
mine medrevisorer gennem årene har væ

(FÅ

ret handelsuddannede forretningsfolk —

MINUTTER

FRA

BÅDEPLADSEN)

Har hele striben af bådmaling, samt

en enkelt endda med HD-eksamen —, og

alle de øvrige ting der skal bruges til

ingen af disse har heller fundet anledning

klargøringen.

til at kritisere den af Sparre anvendte
regnskabsform.

FAGMÆSSIG BETJENING

Med hvilken ret man da nu bebrejder

GOD SERVICE OG RIGTIGE PRISER

mig, at også jeg har følt mig fuldt be
trygget ved regnskabsformen, kunne jeg
ønske at få oplyst.

GÅ

TIL FAGMAN DEN!

S S F
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Hvad gør folk til
sejlsportsfolk

N R . 3

mende med fingrene i bordet, anstren

Han kommer med små smigrende ord

gende mig for at vise en interesse for

om, hvor godt lakken står; det behøver

familiens anliggender, som jeg alligevel

du da ikke at røre ved i år, og sikke

ikke føler, er der ikke meget ved, og
bla, bla, bla; man tager ikke diskussionen

pænt der er spartlet, »det skal der da
ikke gøres mere ved o.s.v.«

Båden er kommet på land. Man skyn

op, man har tabt på forhånd, lister stille

Man gennemskuer hurtigt fyren, han

der sig ned på pladsen og skrubber den

af og forsøger uden meget held, at se
brødebetynget ud.

båd, når han er færdig til at gå ud. Man

grej. Vasker og spuler indvendig, samler

Så hænger man hver lørdag—søndag

saver, høvler og maler og sveder og ban

hele sommerens affald af tomme dåser,

nede ved båden hele vinteren, tilsidst lø

der, ruf taget står kønt og nymalet en

ukurante flasker, papir og meget andet,

ber man træt og sur, og får selvmedliden

aften man går hjem og næste dag er det

bærer det hen i affaldskassen, dækker

de anfægtelser. »Æv, aldrig en fridag, nej,

strimet af sod fra en nærliggende fa

båden til, og vender dødtræt hjem. Ens

det er ikke umagen værd, den smule som

briksskorsten, det er ikke til at mane af

søde kone spørger, om vi ikke skal gå

mer vi har og så alt det pukleri, hvorfor

på besøg hos gode venner. Man er så

pokker har man også fået sig en sådan

— om igen — med mange forbandelser
så der lugter af svovl i luften.

i bunden og tømmer den for det sidste

er bange for, at man skal blokere hans

træt, at man vil se alle gode venner

hobby, man skulle hellere samle på tænd

Nu er de første både kommet ud, de

hængt i deres egne tarme — men det tør

stikæsker eller venstre ben af selvdøde

ligger og vugger yndefuldt på vandet,
som kokette piger, der kender dexes egne

man altså ikke sige — og indvilliger;

julefluer eller brodere pudestramaj, så

men først skal man vaskes og have noget

kunne man sidde lunt inden døre uden

dejligheder; lyset spiller i den skinnen

at spise.

at få sorte hænder, knækkede negle og

de lak og strålende maling, endnu har

hold i ryggen.«

de ikke fået master på, så de ligner bare

Midt under kærnemælkssuppen begyn
der man at nikke. »Men mand dog! Du

Foråret kommer, der bliver liv på plad

kønne misforståelser uden mening eller

sidder jo og sover!« Hva' ba mig? vist

sen, solen begynder at afgive lidt varme,

mission, ligesom korpiger; de har også

ikke nej, jeg - æh - lugtede bare til ma

ægtehalvdelene kommer om søndagen på

navne ligesom korpiger, de klukker og

den, den smager så godt; og man labber

besøg i fineste stads, de ligner de kunst

pjatter også ligesom korpiger, deres ved

i sig med en energi, man absolut ikke fø

færdigt striglede heste, man ser i cirkus,

ligeholdelse er dyr, ligesom — — nå,

ler. Efter maden skal man lige kigge lidt

men hvad de synes vi ligner! Lad os gå

man skal ikke henfalde til abstraktioner,

i avisen, medens overkommandoen rydder

let hen over det, det mildeste min »fedt

der kan skade den hjemlige fred og idyl.

op i køkkenet.

perle på livets suppe« har brugt, var no

Vejret er blevet køligere, og man blivel

»Se så at vågne op og gå rigtigt i seng.«

get i retning af skabet navlevortesvin på

enig med naboen om, at der må være

Det giver et voldsomt spjæt i een. »I
seng? Skal vi da ikke gå?« »Gå! Hvor

en mødding, men lad os ikke fortabe os
i kæleord og -navne.

get bedre her i læ, og så meget jager det

vil du gå hen klokken elleve om afte

Samtidig med solen, stiger humøret,

nen!« — og så kommer hele den vel

man bliver grebet af febrilsk energi, ar

koldt at ligge derude, og vi står da me
vel heller ikke. — Bar' misundelse! Men
det røber man altså ikke for hinanden.

kendte melodi om at være mere gift med

bejder hurtigere, bliver varm, smider no

den dumme båd end med — o.s.v., ak

get af tøjet, så falder man i snak med

kigger på vejret, det ser ud til regn. Ork

kompagneret af stilethælenes tappenstreg

en kammerat, og ahtish! ahthis! Hjem og

nej, ork nej! siger sidemanden. Radioen

over gulvet. Man lusker skyldbevidst i

høre gardinpræken — kamillete og bullent

har lovet opklarende vejr og barometret

seng. Det gode forhold genoprettes i lø
bet af ugen.

hoved. Der nedlægges skarpt veto fra

stiger.

Nu er man snart færdig udvendig. Man

højeste sted mod at tage i havnen så

Så lakerer man — det står flot —; me
dens man gør penselen ren falder de

igen. Der skal tages mål til både det ene

længe man er forkølet. Man bliver pilleæder.

og andet, der er også et par spant, der

Efter et par dages forløb forsøger man

skal ses efter og motoren skal ordnes for
vinteren, og, og, og, og -—.

at spille friskfyr, men forgæves — den

En venlig sjæl — af dem findes der

bedre halvdel har argusøjne, og i dem

så mange — oplyser med et sødt smil

Lørdag middag iler man ned til båden

første dråber, inden man får set sig om
styrtregner det.

Hver lørdag og søndag går på den

kan man ikke putte blår. Når man atter

om, at nu må det hele slibes af

måde, indtil livsledsagerinden en dag slår

er blevet rask — det er noget konen af

gøres om; man værdiger ham ikke et
svar, men trøster sig med, at man måske

og

i bordet, så må man i en weekend give

gør —, iler man atter ned til båden; nu

rollen som god ægtemand og fader; det

skal den have et ordentligt pulver efter

om et par dage kan fortælle ham, hvad

lykkes ikke helt, for ens tanker kredser
stadig om hvad man kunne have fået

den ufrivillige pause. Man skotter til de

han må lave om. Det regner i dagevis,

andre i rækken, hvor langt er de kom

på båden kan man ikke lave noget; nok

lavet. Kvinder er meget fintmærkende væ

met? for man skulle jo gerne følges ad

er der flere ting indvendig, der skal la

sener, som ekkolod —. Næste lørdag si

i vandet. Manden, der har båden bagved,

ves, men man kan ikke stå i regnen og

ger mit ekkolod, at jeg hellere må gå ned

ånder lettet op, da han ser man er vendt

save og pudse —værktøjet ruster.

til båden, for sidde og se på mig trom

tilbage og kommer hen for at hilse på.

Fortsættes
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Salg af

Angående

Albin marine motorer

medlemsbladet

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Udebliver medlemsbladet, skal
du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

lænsepumper føres

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M lli *1?

Nærmeste forretning ved havnen!
llar alt i

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER A OL

Køb og salg

Drejer det sig om

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

foto så gå til

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Den rigtige tid til den rigtige pris
(pipaluk)

Køb det hos
»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG

OPTIK

De gode materialer til båden
r

har

GEMYNTHES

FARVE & TAPET
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

Få minutter fra bådepladsen!

KAI's SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Sport - Jagt - Fiskeri
FAGMÆSSIG BETJENING!
BESTILLINGER MODTAGES!

Camping
Hundeartikler
Rideudstyr
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HOLMENS BUKSER

købes hos BACHER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

JmaA

Gummisko

KØJETÆPPER

hvide - blå
khaki

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

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

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække
fra

43,50

Bukser
Jakke m. hætte

11,50

28,50
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
TELEFON 50 87 68

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
B. NIELSEIV
Gumberlandsgade 18 — Anis 17OU

TORVEGADE S S . AM 4503 - 8635

INDRAMNING
i moderne rammer

STØT
vore annoncører,

Spejle i stort udvalg
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til den BILLIGSTE pris!

de
Næste nummer af bladet

støtter os!

udkommer i

april. Stof til bla

det skal være redaktøren i hænde
senest 1. april.

Afleveret til postvæsenet den 21.#3.4963
Udg. Sundby Sejl Forening
Ansvarshavende redaktør:
M. Andreasen,
Nyrnberggade 50, Am 8384u
Ekspedition: E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, Am 71 18 y
Assurance
Tryk: Karl Povlsen,
Kongens Nytorv 6 . København K
Svanemosegaardsvej 4 - V
9 Telf. 35 67 88

'/. GRØN & WITZKE

NUMMER 4

APRIL 1»(>3

Jollepladsen planeres

22. ÅRGANG

o
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SUNDBY SEJL-FORENING
y"
\

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

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
AS 1169
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49
SU 61 63
Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

K

a§§erer

*

formanden og;
havneudvalget

og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S
træffes

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
AM 9247 y
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
AS 4924
Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S
Skclechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
AM 92 56
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup. ... 50 72 98
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
AM 83 84 u
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
AM 71 18 y

hver fredag:
kl. 19-30,30
i klubhuset
tlf. $u 35 8©

Bestyrelsesværelse

SU 3580

Husk postgiroen 56516

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2
Restauratøren privat

55 9180
AS 3083

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

°000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000° C

Husk!!
Pladslejen skal være betalt senest 15. april

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
&
Alt i bådeudstyr og
tovværk.
Til dagens billigste
priser.

F o r h a n d l e r af G I B B b å d e u d s t y r
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Fra Generalforsamlingen
torsdag den 28. marts 1963 kl. 19,30.
Mødt var 152 medlemmer.

medlemmer, der siden sidste generalfor
samling var afgået ved døden, nemlig Soren Pofler og Johannes Kofoed.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

Efter beretningen fik Niels Nielsen or

Pkt. 3 (regnskabet).
Kassereren fremlagde regnskabet, men
advarede mod for stor optimisme, da ud
gifterne stadig er stigende.

2. Protokol og beretning.
3. Regnskabet.

det. Han udbad sig nærmere oplysning

Hardy Christensen havde kun et en

om diskussionen vedrørende Jan Nord-

kelt spørgsmål, nemlig hvorfor bestyrelses

4. Lovændringsforslag.

hoeck. Omtale flagningen og ville gerne

5. Andre forslag.

have retningslinierne desangående nær

6. Valg.

mere trukket op. Savnede nogle flere

7. Eventuelt.

filmaftener og beklagede videre, at ikke

moderne ikke var anført under admini
stration. Påpegede det ret store underskud
ved kapsejladserne, men glædede sig over
den anskuelige regnskabsopstilling. Tak
kede iovrigt Arne Moller for hans store
arbejde.

Eormanden bod forsamlingen velkom

alle medlemmer havde indsendt de til

men og udbad sig ad. pkt. 1 forslag til
dirigent.

sendte benzinskemaer. Glædede sig over

Kassereren svarede Hardy Christensen

fastelavnsfesten og håbede, at de voksne

og oplyste, at han havde trukket bestyrel

næste år ville klæde sig ud til denne fest

sesmoderne ud for sig med forsæt, idet
medlemmerne gerne måtte se, hvad der

Kaj Guldbeck blev som eneste emne
foreslået og valgt, hvorefter han takkede
for valget og konstaterede generalforsam
lingens lovlige indvarsling.

for at få lidt kolorit på tilværelsen.
Sigfred Christensen svarede, at angå

specielt bruges til disse moder.

ende filmaftener havde festudvalget grun

Dirigenten takkede kassereren, hvoref

Pkt. 2.

det det dårlige vejr, kulde og føre været

ter regnskabet sattes under afstemning.

Under dette punkt blev referatet fra
sidste bestyrelsesmøde den 14/3 d. å. op

bange for at arrangere flere sådanne afte
ner end den ene, man havde haft, og

Regnskabet godkendtes herefter af for
samlingen uden kommentarer.

læst af sekretæren, da referatet ikke var

hvor der havde været dårlig tilslutning.

nået at komme med i medlemsbladet.

Fmd. svarede Niels Nielsen, og da ikke

Pkt. 4 (lovændringsforslag).
Formanden

gjorde

rede

for

lovæn

Fmd. berettede derefter om foreningens

flere ønskede ordet til protokol og beret

dringsforslagene. Dirigenten foreslog, at

virksomhed gennem det sidste halve år

ning, blev begge dele taget under afstem
ning og eenstemmigt vedtaget.

ændringsforslagene, hvilket skete.

og indledte med at mindes de to af vore

han oplæste lovens ordlyd og derefter

STAN DERH EJSN I NG
finder sted

Lørdag den 11. maj 1963 kl. 16
MUSIK OG DANS I KLUBHUSET
4 mands orkester
H U S K ! Hvide huebetræk til standerhejsning
FESTUDVALGET

NR 4

S S F

SIDE 4
Der blev nedsat et stemmeudvalg be
stående af: Vagn Preisler, Wolthermat og
Harald Henriksen.

vintersæsonen redegjorde fmd. for besty

valg som repræsentanter og suppleant for

relsens synspunkter.

bestyrelsen. Der blev foretaget skriftlig

Egon Kjeldsen gik imod forslaget og

afstemning, der resulterede i, at Rasmus

ønskede oplyst, hvem der skulle betale

Bech fik 98 stemmer, Henning Jensen 65

for rengøringen. Erik Larsen gik imod

stemmer og Reinhardt Hansen 49 stem

Bestyrelsens lovændringsforslag ad. §

med de anførte priser, som han fandt for

mer. Rasmus Bech forbliver således i be

10 vedtoges med 121 ja-stemmer, 5 nej

lave. Dirigenten, Kaj Guldbeck, og Niels

styrelsen, medens Henning Jensen er ny

stemmer, medens 3 stemmesedler var ugyl

Nielsen gik ind for forslaget og Hardy

valgt i stedet for Carl Petersen. Rein

dige.
Niels Nielsens forslag oplæstes og Niel

Christensen kunne delvis gå ind for det,

hardt Hansen indgår som suppleant.

men han ønskede udlejningen udsat til

Under valg af kasserer havde besty

sen redegjorde nærmere for det på fyl

efter af rigger gildet. Bestyrelsens forslag

relsen ansøgt generalforsamlingen om dis

destgørende måde.

blev vedtaget ved håndsoprækning.

pensation for fru Edith Høeg Dreyer,

Efter anmodning af E. Lorentzen fore
toges skriftlig afstemning.

Ved den påfølgende skriftlige afstem

Videre redegjorde fmd. for forslaget

da hun ikke var aktiv medlem, men pas

ning blev Nielsens forslag vedtaget med

angående ekstra kontingent på 10 kr. pr.

siv medlem af S.S.F. Bestyrelsen har selv

124 ja-stemmer, 1 nej-stemme, medens 1

fartøjsejer i anledning af omkostningerne

foreslået fru Dreyer som kasserer.

stemmeseddel var ugyldig.

ved isningen omkring broerne.

Pkt. 5 (andre forslag).
Dirigenten oplæste forslagene, hvoref
ter fmd. redegjorde for disse og oplæste
skriftligt tilbud på 500 kr. fra statsautori
seret revisor, der skulle hjælpe de af
foreningen valgte revisorer. Formanden
anbefalede medlemmerne at stemme for
forslagene.
Angående ansættelsen af statsautoriseret
revisor anbefalede Hardy Christensen for
slaget, medens Vagn Preisler gik imod.
Poul Christiansen kunne anbefale forudsat
det drejede sig om en kritisk revision.
Lorentzen mente, at forslaget var løst og
redegjorde for sine synspunkter. Frederik
Dreyer udtalte, at spørgsmålet vedr. statsaut. revision tidligere har været fremme
på generalforsamlingerne, anbefalede for
slaget. Preisler gik imod Lorentzens ud

Medlem nr. 409 E. Lorentzen indgav

Medlem nr. 409 E. Lorentzen indgav

skriftligt ændringsforslag til bestyrelsens

skriftligt ændringsforslag ad. dette punkt.

forslag pkt. 7. Forslaget lyder i sin fulde

Forslaget lyder ordret: Ændringsforslag

ordlyd: Dispensationen

til bestyrelsens forslag nr. 4. I stedet for

skilt og skriftlig afstemning foreslås.

fartøjsejere sættes »Alle aktive medlem

behandles sær

Da ingen havde noget at indvende mod
Lorentzens forslag gik man over til skrift

mer«.
Da ingen indsigelser kom imod Lorent

lig afstemning, der resulterede i 89 ja-

zens forslag, stemte man om dette, og det

stemmer for dispensation, 11 nej-stemmer

vedtoges herefter ved håndsoprækning, at

og 1 blank stemmeseddel.

alle

aktive

medlemmer

bliver

pålignet

ekstra 10 kr. i april kvartal i år til dæk
ning af de anførte udgifter.
Ad. forslaget om kassererens løn spurg

Fru Edith Høeg Dreyer blev derefter
valgt til kasserer.
Som kasserersuppleant blev Ib Schultz
valgt.

te Lorentzen, om fru Dreyer var bekendt

Til revisor valgtes Hardy Christensen

med denne, hvilket fmd. bekræftede. For

i stedet for Gunnar Østergård, der ikke

slaget vedrørende kassererens løn på kr.

ønskede genvalg.

2.800,— pr. år vedtoges ligeledes ved
håndsoprækning.
Arnt Adrian redegjorde for sit forslag
oprettelse af

Folmer Larsen genvalgtes som revisor
suppleant.

et

kystskipperlaug i

Bille Hansen og Leif Lindeman gen

talelser. Knud Andersen gik ind for for

om

slaget. Kurt Fytterer og Arne Møller gik
imod.

Sundby Sejlforening. Finn Korup Hansen

optimistjollesejlere, nemlig Alf May Jør

gik stærkt imod forslaget.

gensen, Poul Christiansen og Allan Pe

Man gik over til skriftlig afstemning,

Lorentzen ønskede ført til protokol, at

der resulterede i 72 ja-stemmer for be

et evt. sådant laug ikke må virke imod

styrelsens forslag, 57 stemte imod, medens

foreningen eller dennes interesser og gik

2 stememedier var blanke. Forslaget om

iøvrigt imod forslaget. Fmd. gik ligeledes

statautoriseret revisor blev således ved

imod og udtalte, at det ikke var fra be

taget.

styrelsen, at forslaget var kommet. Adrian

Angående forslag om nedsættelse af
vinterpladsleje for fremmede sejlere, re

trak derefter sit forslag tilbage.
Pkt. 6 (valg).

valgtes som målere og nyvalgt blev 3

tersen.
Pkt. 7 (eventuelt).
Ryfeldt henstillede ikke at afbrænde af
faldet, men lade dette køre bort. Knud
Andersen takkede Carl Petersen og Arne
Møller for deres store arbejde for forenin
gen. Fmd. takkede redaktøren, Carl Pe
tersen og Arne Møller. Bød velkommen

degjorde fmd. for forslaget og herunder

Da der ikke var opstillet modkandida

til den nye kasserer og iøvrigt til alle

oplyste han, at Sejerbo skriftligt havde

ter til sekretær- og skolechefposten blev

de nyvalgte. Vagn Preisler ville gerne

anmodet bestyrelsen om at se nærmere

Knud Lindholm Andersen og Arnt Adrian

have oplyst, om man havde antaget ny

på dette forhold. Da ingen ønskede or

genvalgt til deres tidligere poster.

restauratør. Svend Petersen ønskede dis

det til dette spørgsmål, blev det taget

Carl Petersen ønskede ikke genvalg,

pensation for brug af slibemaskiner i

under afstemning og vedtaget ved hånds
oprækning.

hvorefter Rasmus Beck samt de to af

nogle af påskedagene. Niels Nielsen om

bestyrelsen foreslåede, nemlig Henning

talte Østergårds modvilje mod statsauto

Vedrørende udlejning af klubhuset i

Jensen og Reinhardt Hansen kom på

riseret revisor.
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Flere talere havde korte indlæg hoved
sagelig om forholdene i S.S.F. for ca.
1 år siden, men der fremkom intet af in
teresse.
Generalforsamlingen

blev

hævet

kl.

23,45, efter at dirigenten havde takket
for god ro og orden og slutteligt udbragt
et leve Sundby Sejlforening.
Kaj Guldbeck,

Afslutning af gymnastikken!

dirigent.
K. Lindholm Andersen,
sekretær.

Vi har nu afsluttet gymnastikken for

trængte til lidt motion oven på vinterens

i vinter, men for jollesejlernes vedkom

dovnerier, så vi blev alligevel en 20 styk
ker.

mende fortsættes den og konditionsopbygningen på nordre mole, hvor redska

Vejret dagen i forvejen lovede ikke
godt, men da week-end'en kom lagde sne

get revers, 1 m. rustfri aksel m. skrue,

berne denne gang vil blive skovle og spa
der.

udstødningsrør og lydpotte kan med

4 Hk. totakt Solo Motor m. indbyg

en sig tyk sa det kunne jo ikke være

Vi takker de ældre medlemmer for den

bedre. Vi startede kl. 11 fra Holmblads-

følge, motoren er køreklar og kan

interesse de har udvist ved at mode flit

gade og korte i sporvogn til Hareskov

beses hos Jørgensen, benzintanken.

tigt på vores træningsaftener og håber, at

banen, hvorfra vi fortsatte med toget til

Pris 700,- kr.

de har fået noget ud af det.

»Skovbrynet«. Herfra gik vi, i sne til

Forår!

knæene, gennem skoven til »Bondernes

E. Madsen
„Eika"

Efter at vinteren er trukket lidt i lang

t

Vort

mangeårige

drag og vort arbejde på jollepladsen er
blevet forsinket, har vi den gode nyhed,
at klubben har ofret to traktorer på pla
neringen, som er foretaget. Vi takker

medlem

Eskild

Wessberg er afgået ved doden.

klubben for dens velvillige holdning over
for jollesejlerne.

Budskabet kom overraskende og be

Nu da jorden er plojet og dette hårde

virkede, at man for et ojeblik måtte

stykke arbejde er blevet os frataget, har

stoppe op i det daglige jag for at lade

vi så mange flere kræfter til at så græs,

tankerne kredse om Wessberg og hans

lave bede, rive, lægge grus o.s.v. Vi har

virken

vor forening, både

skrevet en liste over de jollesejlere, der

som menigt medlem og medlem af be

kan blive tale om og hver enkelt har

styrelsen.

fået en lille indbydelse fra os, som vi

indenfor

I kraft af sin altid noble optræden,

håber de tager imod med glæde.

sit stilfærdige og kultiverede væsen,

Jollepladsen og bedding skal være fær

havde han den gave såvel på vore ge

dig til standerhejsningen og alle jollerne

neralforsamlinger som på bestyrelses
moder at kunne dæmpe gemytterne og

helst ude at sejle, hvis ellers isen er væk
til den tid.

jævnligt finde frem til det kompromis

Bygning af jolle- og materialskure er

forslag, som de stridende parter kun
get af Wessbergs store menneskelige

desværre blevet forsinket på grund af, at
vi endnu ikke har modtaget godkendelse
fra kommunen.

forståelse og hans saglige indstilling
til problemerne.

nye jolleplads kun er for joller der beta

ne tilslutte sig, vel fordi det var præ

Vi vil savne samværet med denne
overfor alle altid lige venlige klub

Hegn«,

hvor vi spiste vores medbragte

klemmer og slappede lidt af til en kop
varm kaffe. Bagefter gik vi videre helt
til Hareskoven station og videre langs
jernbanen til Skovbrynet, hvorfra vi tog
toget hjemad igen.
På vejen fik vi borstet sneen af og ord
net frisuren lidt inden vi kom ind til
civilisationen, og jeg tror alle sov godt
den efterfølgende nat.

OBS!!
Medlemsnummer skal
være påmalet prammene
inden standerhejsning
d. 11. maj.
Havneudvalget

Vi gor samtidig opmærksom på, at den
ler pladsleje og kontingent samt joller,

ADVARSEL!!!

kammerat og selv om han efter at

der er sodygtige; altså ingen vrag og
halvfærdige både.

have afhændet sin »Blaze away« ikke

Skovtur!

så ofte sås på bådepladsen, bevarede
han alligevel til det sidste sin intime

Vores »Operation Condi« til Haresko

må kun tilsluttes dobbelt-

ven den 10. marts blev en vældig succes,

interesser for foreningens trivsel.

isolerede maskiner, der er

selv om der var mange jollesejlere, der

Æret være hans minde.

udeblev. Heldigvis var der i stedet en del
E. O.

juniorer og optimister, som syntes, at de

Til stikkene på Elmasterne

mærket således

ln|

S S F

SIDE 6

NR. 4

Navigationseksamen 1963
Onsdag den 27. marts blev navigations-

Navigationslærer Funder gik til sagen

Det er lige så nødvendigt for en sejler

eksamen afholdt i klubhuset. Eksaminator

og desværre gik den berømte klap ned

at kende søvejsreglerne, som det er for

var navigationslærer Funder med styr

for fire af eleverne, men alligevel vil jeg

en bilist at kende færdselsreglerne; det
gælder om at nedbringe ulykkerne på

mand Werke og skolechefen som censorer.

mene, at eleverne var lidt for usikre i

Eleverne blev eksamineret i farvandsaf-

svarene, men det kan jo skyldes eksa

mærkning,

deviation,

mensnervøsitet. Men vi kan ikke nok an

sig selv og andre. 1 elev mødte ikke og

misvisning, kompasset, loddet, søkortet,

befale alle, som sejler, at gennemgå et

fire slap ikke igennem.

strøm, afdrift og søvejsreglerne.

sådan kursus.

stedbestemmelse,

søen så meget som muligt og kun gennem
oplysning kan man formindske faren for

ref.

Afslutning på tovværkskursus

middel og det gik livligt og let med kno

S.S.F.'s lærer på tovværkskursus, hr.

bene.

Einar Pedersen, mødte med 17 elever,
som mandag d. 25. marts fik deres arbej

Der skulle blot være mange flere sej

der og færdigheder bedømt af nogle kyn

lere, der deltog i disse kursus, så kunne

dige og saglige medlemmer.

kort-, lang, øje- og wiresplejsninger, frem

vi måske blive fri for de forkert fortøjede

Eleverne blev prøvet i forskellige knob

stilling af en fender og sejlmagerarbejde,

både og alle de kohaler, som ses på

såsom flag-, råbåndsknob, læsejlstik, pæ

som omfattede påsyning af ligmåtte i

broer og både.

lestik, dobb. skostik og halvstik på flere

sejl, sejlmagerstopning o. m.m. De for

forskellige måder. Arbejderne bestod i

skellige arbejder var gennemgående over

Vel mødt næste år.

re f .
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1) Indmeldelse til sommerens øvelsessejladser finder sted hos skolechefen hver
fredag aften kl. 19,00—20,30.

Vor nye kasserer.

2) Sejladserne begynder ca. 1. maj og

Fra 1. april overtog den charmerende
fru Edith Høeg Dreyer hvervet som kas
serer for S.S.F.

der sejles ugens første 5 dage med 1 hold
hver aften kl. 18,00—21,00.

Havneudvalgsmedlem Henning Jensen.
Ja — det er ikke så underligt Henning
ser lidt betænkelig ud; han er Carl Pe

3) OBS. Af hensyn til planlægninger

tersens arvtager i havneudvalget. Det er

Nogle vil måske mene det er for stort

af skoleplanen for klargøringen og sej

arbejde for en kvinde, men vi må jo ikke
glemme, det er kvinderne, der administre

ladsholdene vil jeg bede om hurtig til
melding.

en ansvarsfuld post, som kræver smidig
hed og meget arbejde, men Carl Petersen
og Henning Sørensen har fået orden i sa

rer de fleste penge her i landet (også

4) Sejladslærerne bedes, såfremt de har

gerne så det i fremtiden skulle gå lettere

hjemme hos mig), så det skal nok gå. -—

lyst og tid til atter i år at ofre et par

for de herrer Henning og Henning. Vel

Velkommen til arbejdet.

timer om ugen på sejlerskolen, sætte sig

kommen til arbejdet.

Red.

En anden side af
livet i S.S.F.
Når man en formiddag midt i sæso
nen går nede på bådepladsen er billedet

i forbindelse med skolechefen.

Red.

ler minder og dvæler ved fordums sejler-

jage dem bort uden også at skræmme

bedrifter; det svirrer i luften med: Kan

fuglene væk.

du huske? eller Var du med dengang?

Hjælpsomhed mod alle såvel dyr som

og erindringerne gør de lidt matte øjne

mennesker er disse gamle drenges sær

blanke.
Foreningens trivsel ligger dem stærkt

kende, de har sat sig ud over tidens hæs
blæsende jag, årene har slebet de skarpe

af sejlklubbens liv ikke det samme som

på sinde, selv om mange af dem ikke

kanter af — selv om der godt kan være

det, der vender ud mod offentligheden,

helt har forliget sig med den størrelse

en tilsyneladende hugaf imellem dem, be

med de smukke både og bugnende, sne
hvide sejl, farveprægtige spilere, rask og

den efterhånden har antaget. De værner
om pladsens effekter og grej og ikke

nu ikke har lagt det panser, som så man

leende ungdom og sund, velplejet mand
dom.

mindst om pladsens træer, fugle og dy

ge af os må være iklædt i stræbet på

reliv. Et par katte, der mener, at de også

arbejdspladsen —- pensionstiden har gi

Men aktivitet råder der; rundt om står

er medlemmer, er genstand for megen

vet dem tid til eftertanke og erkendelse,

tyder det intet, det er blot en, der end

enkelte både, nye og gamle, hvor ejerne

omsorg, og får af en af de hyggelige

man er mindre kategorisk, mere over

med sammenbidt energi arbejder for at

gubber deres daglige måltid og jævnligt

bærende, blikket er blevet mildere.

blive så betids færdige, at man i det

kan man se en anden, med en pose med

De er et meget værdifuldt element i

mindste kan få lidt af sæsonen med.

brødterninger til fuglene; i lang tid var

vores forening, og talløse er de gode råd

Et andet liv, mere afdæmpet, men ikke
mindre levende, leves der langs skurene;

en rødkælk fast pensionær.

og tips de i stilfærdighed har givet til
de yngre. De har en stor sum af erfa

det er vore ældre medlemmer, dem, der

En morsom idyl kan man af og til
overvære. Der kastes brød til fuglene og

er gået på pension. De mødes her i fæl

man står stille og betragter de små grå

stunder til at stoppe op og lytte til disse

les interesse om den sport, der har været
deres halve liv og har bevaret deres sind

spurve. Pludselig kommer der gæster, et

i ånden evigt unge og i ordets bedste
betydning — gode sportsfolk.

friskt og ungt. Hos nogle er benene ble

par små markmus piler ud og ind mellem
fuglene, den ene art generer ikke den

vet lidt stive, en og anden skavank er

anden og i broderlig samdrægtighed la

opstået — det er alderen, der kræver sit.

der man sig maden smage.

Men er kroppen lidt træt, så en ånden
til gengæld kåd og sprælsk. Man udveks

Musene er skadedyr! Å, javel, men
det er jo også liv, og man kan jo ikke

ring at øse af, til alle, der giver sig

Hardy-C.

S S F

SIDE 8

Hvad gør folk til
sejlsportsfolk
fortsat

NR. 4

karret; fat i en åre og pjaske sig hen

skal have kaffe, så kan jeg selv tage det

og vrikke stagen løs.

hvis der er noget.

Langt om længe er fortøjningerne lagt

Om aftenen spekulerer jeg alvorligt på

ud og prammen tilbage på sin plads. Man

hvorfor jeg er blevet sejler, men kommer

vakler dødtræt, våd og elendig op til sit

kun til noget af svaret, nemlig: Af egen

skur, fingrene er blåfrosne og valne, man

dumhed! Næh! man skulle blive klubhus

Man bliver enig med en kammerat om

fumler og fumler med nøgle og lås, in

sejler, dem, der sidder lunt ved vinduet

i fællesskab at lægge moringer og for

den man får døren op, med lige så meget

og kommenterer og kritiserer enhver man

tøjninger ud; vi finder vores grej frem

besvær

bliver petroleumslampen tændt;

øvre de kan se fra deres trygge skjul og

og går over for at hente prammen. Der

til alt held ligger der en æske tændstik

ellers praler af store og farefulde bedrif

er ingen stage eller årer, så vi går rundt

ker i skuret, for dem man har i lommen

ter på havet; ingen har nogensinde set

på pladsen og leder; efter lang tids sø

er sjaskvåde. Sko og strømper kommer af,

dem som bådejere, og ser man dem en

gen finder man en lægter, der kan bruges

strømperne bliver vredet og lagt til tørre

gang imellem i en båd, er det altid i stille

som stage. »Av for den lede vandmand«,

på lampen. Ah! nu skal en pibe tobak

solskinsvejr, hvor de kniber en stille cock

der sad et søm i, man ikke havde set, en

smage, medens man skifter tøj. Man ro

pitbajer, og skyndsomst lister i land, hvis

grim rift i hånden, man sutter på såret,

der i det våde kluns og får fat i piben

der tales om at sejle en tur, så har de

spytter og bander, over i skuret efter

i to stykker -— knækket -— ingen smøg.

altid en aftale og det er altid i klubhu

hammer og knibtang, og endelig er stagen

Der er nogle, der synes jeg er en pæn,

set aftalen skal holdes. De har alle glæ

klar.
Vi går atter over til prammen. »Så sku'
da osse den blåstribede satan stå i det«.

dannet mand — det var godt de ikke
var i nærheden; man skal jo ikke berøve
folk deres illusioner.

derne og intet arbejde.
Alting har en ende -— også regnvejr,
og så er man atter i fuldt sving, der er

Prammen er væk, den tomme plads griner

Man klæder sig om. næsen drypper

gang i spartel og pensel, den røde mønje

os i møde med en latter så hæslig som

som vandhanerne på broerne, man fryser

i bunden lyser festligt op, og selv ligner

en abes bagdel. Vi kigger ud over bassi

og har så inderligt ondt af sig selv, sok

man et offer for en større færdselsulykke,

nerne og ser to mænd, der trækker dræg;

kerne er stadigvæk for våde til at tage

med mønje smurt over hele hovedet og

det kan vare længe og det er snart mørkt,

på, så de bliver puttet i lommen, ah!

hænderne ser ud, som var de dyppet i

så vi opgiver det og slæber vores kram til

Man bliver grebet af en forskrækkelig

blod.

bage til skurene.

hjemve, hurtigt får man låst af, op på

Nu er man snart klar, vel så er der

Næste aften, regnen siler stadig ned,

cyklen, der er strid modvind, det stykke

forskelligt indenbords, der mangler, men

kammeraten fra i går er der ikke, så

med bart, mellem bukseben og sko, sen

det kan man da lave, når den først er

man beslutter at lægge sine fortøjninger

der en isnende kuldestrøm op af benene,

kommet i vandet —- det sagde man også

ud alene; så bliver grejet taget frem igen,

man tramper i pedalerne, hjem, hjem, til

sidste år og året forud; inderst inde ved

prammen ligger der heldigvis med både

varm kaffe og trøst hos lillemor. Hjule

man, at det ikke bliver lavet og begyn

stage og årer, så den rift man fik i går

ne synger i vandpytterne, der dannes en

der så småt at brygge acceptable und

og som stadig gør forbasket ondt, har

bestemt rytme, den bliver stærkere og

skyldninger sammen, når nu ens elskede

man fået helt forgæves. Man jumber lidt

stærkere: Hvorfor er jeg dog blevet sej

spørger, hvorfor den dør ikke er lavet så

skævt ned i fartøjet -— og står i vand til

ler? Hvorfor er jeg dog blevet sejler!

anklerne!

Endelig er man hjemme, cyklen bliver

den kan lukke ordentlig og hvor er den
hylde, du lovede at sætte op, og dette

Redaktøren er en blufærdig mand, der

slængt op ad muren, man stormer op ad

og hint er der heller ikke gjort noget

værner om bladets moralske stade, så

trapperne og braser ind til lillemor og

ved i år, du lovede ellers — o.s.v.

han nægter at optage den eksplosion af

stammer om varm kaffe og viser alle sine

Så er båden endeligt kommet i vandet.

sprogblomster, der lød, selvom han ind

gebrækkeligheder frem, man angler for

Nu mangler der kun at male dæk, men

rømmer, at der var mange interessante
enkeltheder.

medlidenhed.

det skal vente til masten er sat i.

Fruen i huset ser koldt på én, så smi

Mast og bom skal have en ordentlig
omgang, og hele riggen skal overhales,

Man sætter sig på den våde tofte og

ler hun sukkersødt og farligt og siger:

tommer skoene for vand, regnen siler

»Du elsker jo livet nede i den havn, du

jo, der er stadig sørget for, at man ikke

ned ad halsen under flippen, og nu er

kan jo bare lade være med at tage derned

keder sig eller falder sammen.

man også våd i enden.

i et sådant vejr, din store idiot, og stå

Men en dag er det da også færdigt og
masten er rigget, klar til at sætte i. Man

En olm tyr ville i dette øjeblik være

ikke der og lav pletter på gulvtæppet«;

et blidt kæledyr i sammenligning med

det sidste kommer med et tonefald, der

allierer sig med en kammerat og stager

mig. Med hidsige tag stager man ud i hav

ikke har meget relevans til det løfte hun

båden over til mastekranen, i forvejen er

nen — nu skal man i en ruf have dette

i sin tid gav på brudeskamlen, dette med

masten lagt parat. Nu skal det gå tjep,

overstået; midt i havnen sætter stagen

at agte og ære sin husbond; det kan jo

for der ligger allerede een og venter på

sig fast i bundens mudder, prammen har
fart på, så man er lige ved at ryge i

være, at jeg har taget det for bogstave

at komme til. Stroppen bliver slået om

ligt, iøvrigt får jeg at vide, at hvis jeg

masten og kammeraten hiver op, det går
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fint. Lige da masten skal stikkes ned i
dækshullet, kommer man pludselig i tan

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER

ker om at man har glemt at sætte den
nye flagline i. Under makkerens protest

OMPRIORITERING

må masten lægges ned igen og man spur

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

ter over til skuret og henter det glemte.
Da man kommer tilbage er makkeren gået

•C-1*.S c

et ærinde, og ham der ligger og venter,

Wå

gør et farligt vrøvl over ventetiden. Han
snakker om folk, der ikke har orden i

ROBERT MØLLER & SØN

deres ting, og sådan noget må man sgu'
da huske og meget andet. Man begyn

Statsexam. ejendomsmæglere

der febrilsk at hive masten op alene, den
fisker med riggen — ned igen -—; så
kommer kammeraten tilbage og endelig
får vi kæppen sat i og riggen nødtørftigt
sat og båden staget på plads.
Under arbejdet med at sætte vantskru
erne taber man en skruenøgle og knib

AMAGERBROGADE 184
Telefoner:
* 55 70 20
Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
samt efter aftale

55 62 20 1
50 85 2 o( e r i e r k °" t ° r l i d

tang i vandet, skidt med den sidste, det
er værre med skruenøglen, for den er
lånt. Omsider er mast og rig på plads,
så opdager man, at topfaldet til genua
fokken mangler, fordi man har glemt at
rigge den lille blok på.
Så går jagten på en bådsmandsstol og
nogle villige mennesker til at hale. En

pletter overalt på det lakerede, vadede

brutalt verfet af med, at det har man

han tilbage i den modsatte side. — Jo,

sagt de sidste tre år; så puster man sig

vi sejlere har mange glæder, de andre

op og fortæller om det store arbejde man

ikke har!
Endelig er man sejlklar! Motoren er

delig er man klar til opstigning i masten,

prøvestartet; efter de sædvanlige årligt

man aser sig op, medens hjælperne ha

tilbagevendende genvordigheder har man

gor for at den hele familie kan hente
sig sol og sundhed og glade feriedage
o.s.v.
Der bliver svaret med en skraldende

ler og siger mange drøje ord, som morer

fået den til at starte og fået den trim

hånlatter, at hun og børnene er da lige

dem meget, men som man selv har svært

met ind, ballasten har man slæbt om

glade med den møgbåd, især når den

ved at se komikken i. Operationen lykkes

bord og har fået ét formidabelt hold i

aldrig er rigtigt i orden, og bare hold op

uden uheld, bortset fra, at man tabte en
skruetrækker, den lavede et grimt mærke

ryggen, der tvinger én til at holde sig

med det sludder om, at det er for fa

hjemme i tre dage. Omsider kommer den

milien, for det er bare for ens egen ego

i ruftaget inden den sprang udenbords.

stolte dag, da man skal ud og have årets

ismes skyld, og hvad ferie anbelanger,

Nogle dage senere er vejret ideelt til
at male dæk, man går til sagen med sam

forste sejltur! Af bitter erfaring tager man

vil hun meget hellere til Mallorca som

den forste tur alene, altså uden familien.

alle andre mennesker, og mere af samme

menbidt energi, naboens tilladelse til at

Alt går som det skal, sejlene står godt,

træde over på hans båd, når det sidste

man slører og krydser, det går fint, mo

skuffe.
Kvinder er nogle mærkelige størrelser,

stykke skal males, er indhentet.

toren bliver startet og går som en sy

især dem man er gift med, de andre

Pu' ha! Det var et større stykke arbej

maskine, åh! Det er en herlig tur, glemt

synes da det er meget sjovt, at en dør

de, efter at man har været oppe i skuret

er alt det sure slid, man sejler ind i hav

står og svinger lidt, og det at en skuffe

med pensler og bøtter går man tilbage
for rigtigt at beundre sit værk. Hellige

nen og lægger til i fin stil. Hjemme ud

sidder fast, kan de da få meget grin ud

breder man sig rørstrømsk om turen og

af, tys, tys, det siger man selvfølgeligt

søko! Hvor ser det ud! Medens man har

bådens vidunderlige egenskaber. Husets

ikke, der er altid visse episoder i et ægte

været i land, har ens håbefulde pode

herskerinde lader sig mærkværdigvis ikke

skab, man ikke omtaler, man er jo da så

været nede for at se efter sin far. Han
har selvfølgelig ikke lagt mærke til, at

rive med, og da man forsigtigt spørger,
om hun da ikke er glad for, at den en

fintfølende, at man ikke bevidst sårer
andres følelser. Men nu er man blevet

der var nymalet, lægger børn mon i det

delig er færdig, kigger hun strengt og

stædig, når ens arbejde ikke bliver mere

hele taget mærke til deres fædres slid?

inkvisitorisk på én og siger med løftede
øjenbryn: Færdig? Vil det sige, at du

værdsat, så vil man heller ikke røre en

har lavet døren og skufferne og sat den

skagle mere. (Privat har man så en fin
undskyldning for ikke at lave døren, skuf

han var kommet, men nej! Efter at have

hylde op, og, og, og —?
Man forsøger spagfærdigt at forklare,

ferne etc.).
Sommeren går sin normale gang, det vil

trampet rundt i cockpittet og sat maler

at det kommer altsammen, men bliver

sige megen regn og meget lidt varme,

Jo, de er søde i den alder og så er det
ligegyldigt hvor gamle de er! Hvis ge
niet så var gået samme vej tilbage, som
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pålagt en masse nye pligter. Næste mor
gen var det overskyet med frisk vind,

Maling til båden!

men ved middagstid klarede det op, så da
vi havde spist, stak vi af; på grund af
det lidt lumske vejr holdt vi over til den
danske kyst.

Selvfølgelig

Der samlede sig nogle fæle sorte skyer,
der ikke lovede så godt. Den delvis pa
cificerede ægtehalvdel spurgte, om det
blev tordenvejr og mod sin bedste over

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556

bevisning benægtede man det; lidt senere
var der en af ungerne, der med skræmt
blik siger, at nu tordner det.
»Sludder, det er toget inde på land, du
kan høre« — lidt senere —:
»Nu lyner det, far«.
»Nej, det gør ej, det er æh hm, det

Forretningen De kender

er lyntoget, der kører der inde«.
Men alligevel starter man rokken og
bjerger sejlene. Og så kom den med
brask og bram, vinden hylede og peb og

men nu har vejret en uges tid været

ord om sejlsport og båden i almindelig

vandet væltede ned. Vi satte enden mod

pænt, så vi beslutter os til at tage på

hed og om mig og mine manglende fær

søerne og rendte for vejret, enkelte lidt

weekend-tur til Hven.

digheder i særdeleshed; det hele blev led

for nærgående vaskere brækkede man ned

saget af et kraftigt skub, så jeg slog mit

med roret, situationen var hele tiden un

skinneben noget så nederdrægtigt.

der kontrol.

Vi kom også afsted, vinden var lagom,
som svenskerne siger, og vi gik for sejl
alene, alt gik fint, bortset fra at bom

Ved hjælp fra en flink mand i en jolle

dirken gik løs fra bommen, den blev

fik vi en fortøjning i land og ankeret

fisket ind og sat fast på en klampe, det

ud, så tilsidst lå vi da som vi skulle.

kunne vi jo altid ordne når vi kom ind.

Børnene var sultne, men livsledsager-

Vi kom ind i havnen og lagde an til

inden erklærede sig for invalid, og ville

en fin landing efter de bedste forskrifter

intet med noget som helst, der smagte af

(fortsættes)

SHORT STORY

fra Kusk Jensens bog om sejlsport, alt

sejlerliv, skaffe. Man udviste da al sin

gik præcist, forsejlet ned, storskødet blev

snilde og opfindsomhed i kokkefaget og

halet ind, på rette tidspunkt blev roret

syntes det gik fint, ja, man ventede end

lagt ned og skødet firet af og kursen

og lidt ros; det eneste man fik var små

dårligt vejr,

sat på den plads vi har udset: lillemor

spydige bemærkninger om, at man vist

få og små starter,

skal

skipperen

led af svimmelhed, siden man ikke turde

godt vejr,

bjerger storsejlet, man slipper faldet og

komme helt ud til kanten af brødet med

ingen vind,

haler ned i sejlet, det skal jo gå stærkt.

det iøvrigt meget sparsomme smør man

holde

pinden,

medens

Kapsejlads
Mange tilmeldt,

mange og store starter,

Da lyder der et brag og et skrig, og

brugte, og at der rigtignok var rigt spil

båden begynder at svinge rundt med ret

lerum for fantasien, når der kun lå en

ning mod en stor flot ketch; ankeret lig

lille stump pålæg midt på brødet, og sikke

ingen avancering,

ger heldigvis klar på dækket, det ryger

en masse penge, der kunne spares, hvis

midnatsshow,

flere timer,

ud i en ruf og når at tage så meget af

jeg overtog husholdningen, der kunne

få gennemfører,

farten, at en større ulykke bliver afvær
get.

blive til en møgbåd til, og når de først var

dansk sommer,

døde af sult, kunne der vel blive til nok

Så ned agter, bommen ligger og sop

en. Ak ja! Det er svært at være mand!

per med nokken udenbords, og konen

Ved kaffen fik man et foredrag om kaf

bgg er grædende og bandende i cockpittet

fepriser, og det var vel ikke meningen

ak ja!
autor.

indfiltret i sejlet. Det var den pokkers

de skulle forgives og at dette fluidum

bomdirk vi helt havde glemt, så hun hav
de fået bommen lige i hovedet.

kunne selv en jordemoder ikke kapere.

Stik og propper til den nye in

Ved den traditionelle aftentur ud til
fyret blev freden delvis genoprettet mod

i Shoppen på pladsen.

Alle mine trøstens ord og kærtegn blev
brutalt afvist med en masse nedsættende

at jeg blev aftvunget en masse løfter og

stallation på elmasterne kan købes
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Angående

Salg af

medlemsbladet

Albin marine motorer

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
Udebliver medlemsbladet, skal

drejerarbejde udføres.

du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

lænsepumper føres

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) AM 43 47

Nærmeste forretning ved havnen!

Har alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

Køb og salg

Drejer det sig om

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

foto så gå til

J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-UR ET
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566
(pipaluk)

Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos
»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

nu skal vi snart til det igenGEMYNTHE'S
FARVECENTER
ØRESUNDSVEJ 92 — SU 2185
(FÅ

MINUTTER

FRA

BÅDEPLADSEN)

Har hele striben af bådmaling, samt
alle de øvrige ting der skal bruges til
klargøringen.

FAGMÆSSIG BETJENING

GOD SERVICE OG RIGTIGE PRISER
GÅ

TIL FAGMANDEN!

'/m

m
KAI's SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Sport - Jagt - Fiskeri
Camping
Hundeartikler
Rideudstyr
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HOLMENS BUKSER

k ø b e s h o s B A C H E R

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

LINGERI OG KONFEKTION
KONFEKTION

VATTÆPPER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder

GUMMISTØVLER

pr. stk

KØJETÆPPER

JmcJc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer

21,10

Yacht Club huerA - A

Gummisko
hvide - blå
khaki

fra
14,50
USA huer og strik-huer

_

11,50

Gult sejlsports plastictøj

Køjesække
fra

43,50

Bukser
Jakke m. hætte

11,50

28,50
30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning: i arbejdstøj

J. P. BACHER

Sejlsportshuer

INDRAMNING
i moderne rammer

EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

TORVEGADE 2 2 . AM 4502 - 8635

FREYTAG SEJL

Spejle i stort udvalg

SKOVSHOVED HAVN

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

SU 866

Bådmotorer

tiI den BILLIGSTE pris!

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

E. L O R E N T Z E N
angående annoncer

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
B . N I E L S E N
Cumberlandsgade 18 — Amg 1703

Næste nummer af bladet

Tal med

Tlf. Am. 7118 Y
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i

maj. Stof
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Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup. ...
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

K as§erer

AM 9247 y
AS 4924
AM 92 56
50 72 98
AM 83 84 u

hver fredag1
kl. 19-20.30
i klubhuset
tlf.

35 8©

AM 71 18 y
SU 3580
559180
AS 3083

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Lørdag den 25. maj

Juniorbal!

THE THYPOONS spiller

H v o r f o r gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
Alt i bådeudstyr og
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af 6IBB bådeudstyr og Samcolastik.
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Nye medlemmer ~~~ ~
som søger optagelse

De nye tegninger til jolleskurene sen
des til godkendelse.

i SuvicUty.

Nye retningslinier for opmåling af NLbåde. Se andetsteds i bladet.
Fra Jordkontoret er bevilget 5.000 kr.
til opgravning af sejlrenden.
Tilbud fra anlægsgartner henlægges.
På kommunens foranledning opsættes
hegn omkring parkeringspladsen, som nu
er overtaget af foreningen.
Kommunen oprenser afvandingskanalen.
Der er svejset 40 huller i vandlednin
gen. Vandledningerne er i det hele i me

Fra bestyrelsesmødet den 9. april
Formanden bod de nye bestyrelsesmed
lemmer velkomne til arbejdet.

get dårlig stand og bliver fornyet så snart
pengene er til stede.
Medlemmer, der har skure langs hegnet

Henning Jensen udtalte, at det materia

ind til haverne mod nord, må være op

le han overtog efter Carl Petersen var

mærksom på at deres affald ikke smides
bag skurene.

i så fin orden, så han regnede med at
det nok skulle gå fint i fremtiden.

Tilbud indhentes på udbedring af mid

Et slettet medlem Ivan Nielsen fik slet

terbroen.

ningen annulleret, da det viste sig, at han

Der er 17 både, der har fået plads i

efter flytning ikke har modtaget medde
lelser fra SSF.

havnen efter ekspektancelisten. Medlem

Kolonihaveforbundet anmodede om at

fjerne deres fartøjer fra havnen, da de

få poplerne skåret lidt ned; de skygger

i modsat fald vil blive slettet af ekspek

for meget. Bestyrelsen vil drøfte sagen
med haveforeningen.

tancelisten.

Den statsaut. revisor bliver underrettet
om, at SSF har modtaget hans tilbud.
Fra Jordkontoret forelå tilladelse til at
opfore 12 materialeskure med visse æn
dringer.
Teodor Flansen, Bogo, kommer med
sit uddybningsgrej så snart isen er væk.
Udbedring af hegnet på pladsens nord
østlige hjørne bliver udsat indtil folkesku
rene er byggede.
Bestyrelsen anmoder medlemmerne om
at behandle den nye kran nænsomt.
Stikbroerne ved slæbestederne bringes
i orden hurtigst muligt.
Bænkene skal males og fordeles på
pladsen.

mer, som ikke har fået tildelt plads, må

Det henstilles til medlemmerne ikke at
betræde bede og beplantninger.
Foreningen arrangerer bustur til Snek
kersten 1. pinsedag.
På grund af dårlig opførsel har 2 ju
niorer fået tildelt karantæne.
Optimistjollebroen bliver istandsat sna
rest.
Nogle optimistjollesejlere skal til Warnemiinde for at forsvare den vandrepo
kal, de vandt sidste år.
Kapsejladsen for optimistjoller foregår
tirsdag aften.
Det blev vedtaget at indkøbe et stel
Dacronsejl til juniorbådene.

Aktive
Vagn Andersen,
Hyacintvej 16, S.
Jolle »Hej«.
Henry Æro,
Frederikssundsvej 259 E, 2., Brh.
u. Bd.
Roland Petersen,
Prs. Christinesvej 12, S.
Jolle.
Arne Willy Hansen,
Polensgade 5 B, S.
Spdg. »Nadir«.
Paul Kristian Norgård,
Mosebyvej 25, Herlev.
Krg. »Nautic«.
Fritz Johansen,
Lyongade 11, S.
Norsk Jolle Bambi«.
Bent Andersen,
Bispebjergvej 73,
Mtb. »Daisy«.
Juniorer
Bjarne Rosenberg,
Mikkel Vibesgade 3, K.
Jesper Dalhoff,
Pallevej 47, S.
Soren Schultz-Nielsen,
Lyongade 36.
Jonny Ejdersgård,
Badensgade 6.
Jens Åge Hansen,
Sirgræsvej 13.
Dan Henning Jensen,
Marathonsvej 14, S.
Lars Ebeling,
Nyrnberggade 6, S.
Gert Kristensen,
Overgaden o. v. 4 A, K.
Stig Kristensen,
Overgaden o. v. 4 A, K.

Der skal findes bestemte pladser til
bukke og klodser og anvisninger fra
pladsmanden skal folges.

Lars Jørgen Christensen,
Moselgade 8, S.

Der bliver anskaffet 2 nye bøjer til
sejlrenden og skruestikke til arbejdsskurene.

søgning om optagelse aftrykkes i først

ref.

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.
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VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

ROBERT MØLLER & SØN

Efterlysning

Statsexam. ejendomsmæglere

Skolechefen efterlyser de nye medlem
AMAGERBROGADE 184

mer, som er indmeldt i vinterens løb; jeg

Telefoner:
* 55 70 20

vil hermed bekendtgøre, at »Sundby Sejl
forening« har en sejlerskole. Der lærer

Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
samt efter aftale

55 62 20
efter kontortid
50 85 20

man at sejle og manøvrere med et sejl
fartøj og hvad dertil hører.
Du er måske motorbådsmand og vil
sige til dig selv; hvad kommer det mig

Sommerferien.

ved, jeg kan s'gu godt sejle, men det er

Inden næste møde vil turudvalget sam

nu sådan, at der hører en hel del mere

les og forhåbentlig have en afgørelse klar

til end bare at trykke på startknappen

om, hvor turen skal gå hen. Besætnin
gerne afgøres på mødet.
Næste møde er den 24. maj; altså ikke
den sidste fredag i maj, fordi pinseturen

eller hive i håndsvinget; der er søvejreg
ler, sejlads og styring m. m. Prisen for
øvelsessejladsen for sommeren 1963 er
kun 25,00 kr.; så derfor kom frem af

starter dagen efter.

busken og meld dig til sejlerskolen.

HUSK DET!

Skolechefen.

Jens og Lis.

Pinseturen.
Pinseturen vil, som de lyse hoveder sik
kert vil kunne gætte, falde på dagene

Klargøringen af øvelsesbåden.

Veteranskibs«
klubben

For en ordens skyld skal det melde
les her, at de elever, som ikke mindst
3 gange har deltaget i klargøringsar

»Dansk

Veteranskibsklub«

har

haft

1.—2.—3. juni, og bådsbesætningerne vil

stiftende generalforsamling i Nationalmu

blive afgjort efter gasternes flid i den for

seets foredragssal i København. Forenin

løbne vintersæson. Turen vil i år gå til

bejdet inden sejladserne begynder, vil
blive slettet af elevlisten.

gens formål er bevarelse og eventuelt

Altså, såfremt du ønsker at sejle til

Snekkersten, og vi håber at få en vejr

sejlads med skibe, der ellers ville for

sommer, så mød op, og tag et nap med

mæssig god tur, selv om det ikke tegner

svinde, og at vedligeholde interessen for

lyst i den retning. Også denne tur skal

klargøringen.

gamle skibe.

der diskuteres om på næste møde.
Juniorbal.
Den 25. maj holder vi atter juniorbal,

Skolechefen.

I første omgang vil foreningen sikre sig
den gamle passagerdamper s.s. »Skælskør«,
der i 1962 blev solgt til ophugning. For

og denne gang har vi fået The Typhoons

eningen vil så snart de tilstrækkelige mid

til at spille, der var jo gået forlydender

ler er ti lstede, købe »Skælskør« for ca.

om, at det andet orkester ikke satte hu

13.000 kr. Forud for foreningens stiftelse

møret nok i vejret. Vi håber, alle møder
op med slægt og venner, så vi får lidt
extra i kassen.

var der rejst omkring 6000 kr. til for
målet.
»Bedste«.

NR. 5
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dom. Derfor beder undertegnede interes
serede optimister melde sig hos mig.
Sejladserne finder sted i tiden fra den
6.—11. juli 1963 i Warnemiinde; der bli

Den første aftensejlads er udsat til ons
dag d. 22. maj. Husk indskud senest tirs
dag kl. 19.
Hveeri rundt søndag den 26. maj
Første start går kl. 9,00.
Sejladsbestemmelser. De samme som for
aften- og søndagssejladser.

ver afrejse fra København den 4. juli
1963. Udvalgsmedlem Poul Christensen
følger med som ansvarlig leder for holdet.

Et for tidligt startet fartøj tilbagekaldes
ved lydsignal og prajning.
Bemandingen er fri —
dog er enkeltmandssejlads forbudt.
Banens længde
er fastsat til 46 sømil incl. krydstillæg.
Kapsejladsen slutter kl. 19,30.

pemotor og for både uden Genuafok. Den
gamle regel med minus 0,1 NL for både
med motor og minus 0,1 NL for både
uden Genuafok bliver rettet til:
Både med motor ganges NL målet med

Turen kommer til at koste ca. 50,00 kr.
pr. deltager for hele turen. Nærmere op
lysninger desangående hos undertegnede.
Skolechefen.

Klokkebojen ved Nordvestrevet
er et mærke i banen og skal rundes.
Tilbagekaldelsessignal

opmåling af NL-både med indbygget hjæl

Pinsebus
til Espergærde

0,981.
Både uden Genua ganges NL målet med
0,975.
Både med motor og uden Genua ganges
NL målet med 0,956.
Det reducerede NL mål påføres måler
brevet af klubbens målere.
I praksis vil det såvidt jeg kan skønne,

For de medlemmer, der ikke har skibs
lejlighed til pinseturen chartrer forenin
gen en turistbus.
Det er en behagelighed selv at have
bus med, man behøver ikke at slæbe rundt

ikke give nogen forskel, men da de nye
målerbreve vil blive lavet på den nye
måde, vil det mest retfærdige være at
også de med de endnu gyldige målerbreve

Indskud kr. 12,

med overtøj og andet, men kan lade det

kommer med dem til mig og får dem ret

der skal være betalt senest fredag ki.
19.00.

hænge i bussen, der selvfølgelig er låst.

tet.

Distancesejladsen

i bussen sammen med de medbragte mad

Espergærde—Sundby Sejlforening

pakker, så det kan gøres for en rimelig

mandag den 3. juni er ikke fastlagt i en

pris for deltagerne.

keltheder. Nærmere fremkommer under
pinseturen.

Vi tager et par kasser øl og vand med

På samme kursus blev der også in
strueret i måling af joller, og det kan
SSF's målere herefter påtage sig frem

Prisen pr. næse bliver 10 kr. fra kl. 9,00
formiddag til vi er hjemme igen i Sundby
kl. 24,00.

over.
Med sejlerhilsen
Bent Bille Hansen.

Der er sat en liste op i klubhuset, hvor
på man kan tegne sig. Sidste frist er
søndag d. 26. maj kl. 18,00. Tegningen
er bindende.
Bussens afgangstider 1. pinsedag:
Sundby Vester Plads kl. 9,00.
Hjørnet Øresundsvej—Amagerbrogade

S!!
Medlemsnummer skal
være påmalet prammene in

ca. 9,10.
Hjørnet Øresundsvej—Østrigsgade ca.
kl. 9,15.

den standerhejsning
d. 11. maj.

Hjørnet Amagerbrogade—Holmbladsgade

Havneudvalget

ca. kr. 9,20.
Holmens Bro ca. kl. 9,30.
Vi er i Espergærde i løbet af en times
tid, hvor vi bliver modtaget på kajen
med et velkomstglas.
Festudvalget.
Optimistjollesejlere
SSF har modtaget en indbydelse fra
Warnemiinde om at deltage i Østersøre
gattaen 1963. De beder os om at sende
et antal optimister derned, da vi i 1962
vandt en vandrepris og den beder de om
i år, da der skal sejles om den til ejen

Nye retningslinier for
opmåling af N.L.sbåde

ADVARSEL!!!
Til stikkene på Elmasterne
må kun tilsluttes dobbelt-

Jeg har i week-end'en 20.—21. april
1963 været til kursus for målere, arran

isolerede maskiner, der er

geret af Dansk Sejlunion. Der blev på

mærket således

dette kursus givet nye retningslinier i

|p—||
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Hvad gør folk til
sejlsportsfolk

Maling til båden!

sluttes

Selvfølgelig

Men nede i kahytten troede de, at de
res sidste time var kommet, glemt var
alle uoverensstemmelser, nu klyngede man
sig til håbet om at skipperens færdig

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556

heder ikke var så ringe, som man tid
ligere havde givet udtryk for. Konen
stak hovedet frem, med store forskræk
kede barneøjne kiggede hun på den, hun
så kort tid forinden havde hånet og for
nedret, nu fik man oprejsning så det
battede. — Tordenvejr kan rense luften

Forretningen De kender

i mere end een betydning.
Snart var uvejret ovre og kursen igen
sat efter den hjemlige havn og alle blev
reddet.
Nogle dage efter mødte jeg en af kvar
terets handlende; han kom mig imøde
med alvorstungt ansigt og sagde med be-

JHHIUS

demandsrøst, at der var det nok nær gået
galt forleden dag; jeg kiggede lidt des
orienteret på ham, men huskede så plud
seligt: Ja, det er osse den gamle skærve
knuser og så midt i myldretiden at kæ
den springer. Nu var det hans tur til

Vores finnjollesejlere er nu i fuld gang
med træningen for at være bedst muligt
udrustet til sommerens kapsejladsdyster.

at se forundret ud, det havde han ikke

HUSK!
De jollesejlere, der endnu ikke har ord

Det kunne være dejligt, hvis de i den

net deres mellemværende angående gym

internationale klasse kunne gøre sig bare

nastikken, bedes henvende sig til Ole Juul

lidt gældende, men det er jo nok for

snarest.

male, slibe og grave, selv om det kniber
lidt med det sidste; så de har endnu ikke
været ude i det våde element, men har
jo til gengæld oparbejdet en fantastisk
kondition ved vores vintergymnastik, så de
kommer jo sikkert også hjem med nogle
gode resultater.
Vi ønsker alle jollesejlerne god vind og
håber at de som sædvanlig repræsenterer
vores sejlforening på den bedst mulige
måde.

»Hvad var vi?« Ja, det havde han da
fået at vide af både min kone og børn.
Man vinkede ham af med, at det må
have været en dag jeg ikke havde været

meget at håbe på.
Piraterne har også nok at gøre med at

hørt noget om, næ, det var da vi var ved
at forlise.

Pinseturen1

med. Han så underlig ud i ansigtet da

OBS.

han gik.
Sommerferien druknede i regn, og ma

Pinsesøndag udfordrer jollesejlerne de
øvrige

medlemmer

til

en

fodbolddyst,

hvor vi udsætter en kasse øl til det vin
dende hold.

sen med motor, ikke en djævel af alle
de kloge hoveder, der har set på den, kan
få den til at gå, så den må ud til efter

Af hensyn til ro og orden på banen

året og efterses.
Mit livs hyacint har svoret på, at hun

henstiller vi til »Strandjægerne« at lade

aldrig mere vil med ud at sejle, og at

kanonerne blive hjemme og kun tage mål

næste år vil hun til udlandet i ferien, og
så kan jeg sejle til nordpolen eller hvor

skytterne med.

pokker jeg vil. Men jeg skulle bare un
NB!
Af sikkerhedsmæssige grunde vil jol

derstå mig i at tage alene til Rå, for
det svenske pigebarn lod til at kende mig

lerne forsøge at lave en samlet start fra

særdeles godt!
Og det bare fordi man er menneske

disposition for de jollesejlere, der endnu

Sundby Sejlforening lørdag eftermiddag

kærlig og har ydet et stakkels væsen

ikke har råd til at købe jolle selv.

kl. 14.

natlogi en enkel gang, åh! Jeg husker

løvrigt vil vi tage hatten af for Børge,
idet han har ladet sin finnjolle stå til
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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 jakke, har vi

Standerhejsningen
lordag den 11. maj 1963.
Ved standerhejsningen i år er den 40.
sæson åbnet. Det blev fejret på festlig

ladet fremstille et mærke, der

måde med flagning over top og fælles

kan købes for 3 kr. pr. stk.

sang.
Svend Åge Larsen talte og onskede os

Mærket kan købes hos kas
sereren i kontortiden eller

alle en god sæson, udtalte onsker om for
skellige forbedringer ved havn og plads.
Ved en lille fest i klubhuset var blandt
andre indbudte formanden for K.D.Y. hr.

hos festudvalget.

Tage Peertz, der overrakte foreningen en

Mærket er fremstillet i 2 ud

buket rode og hvide nelliker samt en smuk
sølvpokal til en kapsejladspræmie efter for

gaver; et for seniormedlem

eningens eget skon. Desuden var forman

mer og et for juniorer.

den for Dansk Folkebådsklub hr. Hans
Frederiksen og fuldmægtig hr. Wedelsby

Festudvalget

henstiller

til

begge fra kommunens jordkontor.
Efter den officielle højtidelighed talte

medlemmerne om snarest at

formanden for Skovshoved Sejlklub og

købe det nye klubmærke.

Sundkredsen hr. Erik Aagaard.
Og derefter gik dansen livligt til hen på

FESTUDVALGET

de små timer, klubhuset var fyldt med
glade gæster, og det blev en morsom og
værdig start på jubilæumssæsonen.
Gubbefar.

det var en dejlig lun sommeraften, nå!
Det var det, jeg ikke måtte huske, ja, ja,

EN SOMMERSEJLADS

men alligevel — -—
Resten af sæsonen blev der kun et
par småture om aftenen, vejret var koldt,

til Sjællands midte

vådt og blæsende, og alt det arbejde man

Vi havde bestemt os til en rolig og

dag i midten af juli, første station var

har hele året for de par måneder der

fredelig ferie det år. Og da jeg længe

Dragor (det var før havneafgiften blev

kaldes sommer, nej, det er ikke ulejlig

havde tænkt mig en tur til Karrebæks

forhojet, i dag var vi sikkert sejlet for

heden værd.

minde og gennem Suså til Næstved, syn

bi) og vi tilbragte en dejlig week-end

tes vi at det var en passende tur, ikke

der i fint sommervejr og modtog besøg af

for lang til en 3 ugers ferie. Nu er det

venner og famile i bådene.

Men hvad er det, der gor folk til sej
lere?
Båden er kommet på land. Man skyn
der sig ned på pladsen og skrubber den
i bunden

Nå, det har jeg vist sagt

engang før.
Brakvandssejlereri.

heldigvis sådan med en ferietur til sos

Mandag gik det sydover, Koge bugt vi

at turens mål er underordnet, det er selve

ste sig fra den gode side, en ganske svag

sejladsen, oplevelserne og indtrykkene un
dervejs der giver hele turen dens karak

nordvestlig brise, sol og sommer, sejlet

ter.
Vi startede ferien en lordag eftermid

Stevns og Rødvig, senere lagde vinden

var sat og vi drev ganske langsomt mod
sig fuldstændig og maskinen blev startet
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og det sidste stykke langs Stevns og ind
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Solo ventil. Det lykkedes også, og der

til Rødvig tilbagelagde vi hurtigt, men

blev ofret en dag på motorreparation.

da var det meste af dagen også gået.

Damerne opholdt sig i »Ino«, mens vi

Rødvig er der ikke meget at sige om.

lavede maskinen i stand, og hen på efter

Det er for de fleste sejlere faktisk kun

middagen var vi klar igen og gik ud på

en station for natten. Men jeg har dog

prøvetur, hvor den blev godkendt. Så

før i tiden tilbragt flere døgn, omend

var skipper glad igen og bød på stegte

kun nødtvungent på grund af vejret, i

ål til aftensmad på Færgekroen.

denne havn, og erfaret at skallerne, af
hvilke der går mange i havnen, elsker

Næste dag gik turen videre, men in
Vordingborg

den vi startede var vi nede for at se

ost. Men denne gang blev der ikke fisket

Præstøs omgivelser er også værd at

på en tysk »lystsejler«, hvis man kunne

skaller — vi havde travlt med at pro

besøge. 1 km nord for byen ligger herre

kalde fartøjet sådan; jeg ville nu kalde

viantere inden butikkerne lukkede.

gården Nysø. Hovedbygningen er fra det

den en dødsejler, for mage til båd har

17. århundrede. Her samlede baronesse

jeg aldrig set. Det var en stor, sorttjæret

Christine Stampe 1820'ernes digtere og

kragejolle, adskillige steder på skroget

Og næste morgen gik turen videre til
Præstø. Præstø er en af de havne som
sejlerne går forbi på vej sydover, og det
er synd, for sejlerne snyder sig selv for
en dejlig oplevelse. Alene turen ind gen
nem fjorden, er lige så smuk som tu

kunstnere, og byggede bl. a. Thorvald
sens atelier, der ses i parken. Eller hvis
man ikke er bange for at bruge sine ben

var der sømmet store lapper på, dørkbrædder fandtes ikke, man gik direkte på
bordene, den stående rig var bundet sam
men med sejlgarn, sejlene var under al

ren gennem Bøgestrømmen; og er om

går man ad den østlige Strandvej ud til

givelserne smilende og gæstfrie, er be

fyret, herfra ad stien forbi Hestehave

mobilringe. Besætningen var 3 unge ty

folkningen det ikke mindre, man bliver

skov over engene til Rævevænget og Kri

skere, de var kommet fra Kiel og skulle

budt velkommen som længe savnede gæ

stinelund gård, hvor man går ad vejen

nu hjemover igen.

ster. Jeg husker da jeg kom der første

til Præstø. Man kan godt ofte et par dage

Vi ønskede dem god rejse, men på

gang i et forrygende regnvejr, der varede

af ferien til Præstø, og når man går vide

turen til Vordingborg talte vi meget om

kritik, i vantet hang to oppumpede auto-

flere døgn uden ophold, da blev vi invi

re har man den dejlige Bøgestrøm med

disse unge og deres fartøj, og det for

teret til at overnatte i Sejlforeningens

de idylliske havne, hvor Sandvig efter

kastelige i at et sådant fartøj får lov til

klubhus, så længe vi ville. Vi takkede

min mening kommer ind som en flot nr.

at sejle rundt.

mange gange, men vi foretrak at blive i
bådene.

1, men det er jo ikke alle der synes det.

Vi kom til Vordingborg uden særlig

Så er der jo Stavreby bådehavn, der er

oplevelse, ud over den kønne tur gennem

Og endnu et lille træk af befolkningens

ikke så overrendt, men det er nok fordi

de smalle løb, og skulle nu blive et par

venlighed: Jeg spurgte en af de lokal

den ikke er så let at finde ind i. Men

dage, men det blev til en hel uge grun

kendte om det var nødvendigt, for at

det er umagen værd at finde risprikker

det storm, så vi kom til at kende byen

komme ud af fjorden, at gå helt op til

ne, der leder ind i havnen, og er man

rigtig godt. Men endelig stilnede det af

kosten ved Nordmans Hage, om der ikke

der så bliv der et par dage og brug den

og vi gik videre ud under Storstrømsbro

var nogle mærker, så man kunne komme

ene til en tur ud til Jungshoved kirke,

en og langs Knudshoved. Da vi rundede

over stenrevet noget før; jo, svarede han,

opført 1250. Tårnet, der er fra det 15.

stenrevet helt yderst på halvøen, så vi

det andet brandbælte i skoven skal du

århundrede, er i modsætning til vore

et par sælhunde med unger; det var en

holde lige agter, så kan du gå over, det

andre landsbykirker opført på nordsiden

nyhed for fiskerne i Karrebæksminde.

gør vi altid. Næste dag, lige før vi skulle

af kirken, antageligt på grund af terræ

afsted, kom han løbende ned til os og

net. Tæt ved ligger voldstedet af det un

sagde: — Du, jeg har gået og fået sam

der svenskekrigen ødelagte Jungshoved
slot.

vittighedsnag over det jeg fortalte dig i
går. Du skal ikke gå over der.

Men alt får en ende og vor tur går

Jeg stod lidt og måbede og tænkte:

videre sydpå, hvor vi gik i sejlrenden

Hvad er meningen, var det en limpind

langs Viemose skov, der var god tid til

jeg skulle hoppe på eller hvad? Han hav

at nyde omgivelserne og den skønne

de vist læst mine tanker, for han fort

Møenbro, der skinnende som sølv går

satte: — Nej, for hvis du nu ikke har

over Ulfsund, for »Gubbe« krøb som en

fået rigtig fat på det, så går det galt;

lus på en tjærespån. Der var brændt en

for os lokalkendte er det så let, men for

ventil, så den ene cylinder var ikke med,

Der havde ikke i flere år været sælhunde

en fremmed kan det være vanskeligt.

og da der kun er to, kneb det for den

Jeg takkede ham for hans venlighel,
og vi gik så over revet efter hans anvis

lille motor at slæbe båden frem. Men til

derude fortalte de os, da vi kom ind og
fik en sludder med dem, før i tiden

ning og det har jeg gjort siden.

oplyst, at der kunne jeg få en original

Kalvehave skulle den, for jeg havde fået

Karrebæksminde

var det ret almindeligt.
fortsættes
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Angående

Salg af

medlemsbladet

Albin marine motorer

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
Udebliver medlemsbladet, skal

drejerarbejde udføres.

du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

lænsepumper føres

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M

4.3 4V

Nærmeste forretning ved havnen!

llar alt i
TOBAK. CIGARER,
CIGARETTER
OL

Køb og salg

Drejer det sig om

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

foto så gå til

Balsamvej 8

D A N R I S

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Den rigtige tid til den rigtige pris
(pipaluk)

Køb det hos
»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

De kan nå det endnu!!
GEMYNTH E'S
FARVECENTER
ØRESUNDSVEJ 92 — SU 2185
(FÅ

MINUTTER

FRA

BÅDEPLADSEN)

KAPs SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38

har hele striben af bådmaling, samt
alle de øvrige ting der skal bruges til

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

klargøringen.

Sport - Jagt - Fiskeri

FAGMÆSSIG BETJENING

GOD SERVICE OG RIGTIGE PRISER
GÅ TIL FAGMANDEN!

Camping
Hundeartikler
Rideudstyr
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
30.00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44,OO
Gul standard
Busseronne
Den rigtige facon.. 32,OO

HOLMENS BUKSER

JmaJc
BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER = FRAKKER

£jfast>iøjns

ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER
BENKLÆDER

eo

Sil®!

SATIN

B U S S E R O N N E R

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters
Størr. 1

ENGELSKE GENSERE

FLYDEVESTE
&S&3

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

NR. 5

GUMMISTØVLER

51,OO

Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre .... 11,50
ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

VA;T T Æ P P E R

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORTEGADE 22 . AMO 4503 . 8635
III

Sejlsporlshuer

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Reververet

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

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
TELEFON 50 87 68

tiI den BILLIGSTE pris!

Næste nummer af bladet

Tal med

E. LORENTZE N
angående annoncer

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

B. NIELSEN
Cumberlandsgrade 18

—

Amg IV OS

i

juni. Stof

til

bla

det skal være redaktøren i hænde

Tlf. Am. 7118 Y

senest 1. juni.

Afleveret til postvæsenet den 20.s5.4963

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi -

udkommer

'/. 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
ttSS Telf. 35 67 88

S U N D B Y SEJL-

FORENING
-r

.JUNI — .JUL, I 1963

NUMMER (i - 7
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S. S. F.

1
o

o
o

afholder den 21., 22. og 23. juni en

f
o
o
o
o

stor offentlig havnefest (
o
o
o
o

Stefansens store Tivolipark

f
o
o
o
o
o

på festpladsen forefindes endvidere

l

PØLSEBODER - ISBODER ØLSALG

!

O

O

o
o
o
o
o

Musik og dans, flere orkestre

§
o
o

o

o
o

Lørdag stort festfyrværkeri

i
O
O

Søndag stort Set. Hansbål

l

O
O
O

o
o
o
o
o

Parkering ved havnen!

1
o
o
o

o
50 0 0

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000 oooooooooooooooo ooooooooooooooooooo
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
^

AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
AS 1169
Næstformand og sekretær: Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49
SU 61 63
Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S

K

asserer

formanden og*
havneudvalget

og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

trælfes

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
AM 9247 y
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
AS 4924
Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
AM 92 56
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup.... 50 72 98
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
AM 83 84 u
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
AM 71 18 y

hver fredag*
M. 19—30,350
i klnblinset
tlf. Su 35 80

Bestyrelsesværelse

SU 3580

Husk postgiroen 56516

Pladsmand: Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2
Restauratøren privat

559180
AS 3083

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Kapsejladschefen meddeler:
Søndagskapsejlads d. 23-6-1963 kl. 11.00.
Startpenge kr. 12. Indtegning senest fredag kl. 19.00

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
Alt i badeudstyr cg
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.

SS F

NR, 6 « 7

Nye medlemmer
som søger optagelse
i

Stmd&y.

S&^jOÅ£nu^.

SIDE 3

Niels P. M. Pedersen,
Frederik den 7. gade 14, N.
U/bd.
Willy Jørgensen,
Jesper Brochmannsgade 11, N.
Kutter.
Lillian Boesgård,

AKTIVE

Ernst Kapersvej 10, SV.

Tage Kjær Poulsen,

U/bd.

Cypernsvej 25, S.

Svenn Karlsson,

Pram.

Set. Jacobsgade 7.

Kurt Andersen,

(

Tha.

Mb. Kytte.

Nyrnberggade 8.

Kurt Karstensen,

U/bd.
Reiner Ladegård Christensen,
Finlandsgade 22, S.

Stefansgade 40, N.
Mb. Bomma.

Klubben har nu modtaget benzinpen
gene. I år blev belobet 11.940,71 kr. mod
11.240,00 kr. sidste år.

Rolf Berger,

Kgjl. Spar to.

Olympusvej 2, S.

Jorgen Klos,

Mb.

Amaliegade 36, K.
Piratj. Pinnoccio.

Kloakvæsenet kommer med en grave
maskine og oprenser regnvandskanalen.

JUNIORER

Finn Bjare,
Classensgade 14, 0.

Henning E. Jahn,
Englandsvej 38.

U/bd.

Optjl.

Knud Lauritzen,

Bent Lindemann,

Meklenborggade 1, S.

Fredag den 21. juni
er kontoret lukket for
indbetaling.
Samt juli måned.

Knivholtvej 3.

Mtb. Jas.

God
Havnefest!

Nøren.

NR. 6 * 7
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Sejladserne bliver afviklet den 8.—9.
VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER

juni 1963 i Berlin, og vi ønsker vore del
tagere held og lykke.

OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PA|NTEBREVE

Illlllllllllllllllllllllllllllll

Fra havneudvalget
|l

#I

Nu skal der ryddes op på pladsen. Alle
bukke og klodser, der ikke er mærkede og

ROBERT MØLLER & SØN

henstillede på den af pladsmanden anviste

Statsexam. ejendomsmæglere

plads, vil blive fjernet, da de må betragtes
som ejerløse.

AMAGERBROGADE 184

*

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 20 1
50 85 20

j

Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
samt efter aftale

e , ontor

Husk: Umærkede joller og pramme vil
blive fjernet fra havn og plads. De vil
blive betragtet som ikke hjemmehørende i
foreningen.

*
Husk affendring, der mange steder er
under al kritik. Har man scooterdæk, skal
de være overtrukket med et blødt mate
riale, der ikke beskadiger naboen.

Husk: Din private skidtbunke koster
Efter slid og slæb i sidste øjeblik fik vi

skete noget. »De gamle« var rigtig i hopla,

vores jolleplads og bedding færdig til

og vi fik bogstaveligt talt ikke et ben til

standerhejsningen, og resultatet syntes vi

jorden. Til gengæld er der sikkert også

selv var godt. Bedene fik vi dog en gart

nogle af »de gamle«, der tager sig til deres

ner til at gå efter for at være sikker på, at

ømme ben, når de læser disse linjer. Til

græsset ville gro, da der ellers nok ville

skuere manglede der heller ikke; der var

have vokset mursten og gamle flasker op.

en hel »halvfuld« langside, der ustandse

Ved selve standerhejsningen fik tre re

lig råbte, skreg og hylede. På Old Boys-

præsentanter af jolleudvalget af vores for
mand hver overrakt et lille grantræ til at
plante på pladsen. Vi benytter her lejlig
heden til at overbringe en tak til ham.

holdet lagde man nok mest mærke til Jør

foreningen penge. Benyt derfor forenin
gens. Pladsmanden kan ikke rydde op ef
ter hvert enkelt medlem.
Xr
Parkér ikke i indkørslen til klubhuset,
men benyt den nye P-plads.

Som bundfortøjning skal benyttes fast

gen med Jens Lynerne, Guldbech med
maven og »Bollen«, der strålede som en

mooring, ikke anker, og kun svajelæng

lille sol, og for ikke at glemme målman

den ud.

Nu da vi rigtig har prøvet beddingen,

den Zanboanga Poul, der stod blændende.

kan vi mærke, hvor meget lettere det er at

I øvrigt vandt de kampen 2—1, hvorpå vi

komme på land end ved det gamle slæbe

alle fik en velfortjent øl.

sted f. eks. at vi nu kan køre 2 joller i på

Vi har nu svaret på den indbydelse fra

én gang, og at vi bliver fri for at sejle

den Berlingske klub Chemie, og det vil bli

gennem hele havnen for at komme på

ve således, at vi sender 3 bådehold i »pirat-

land. Det eneste, vi savner ved vores bed

jolleklassen«. Det bliver afviklet på en så

ding, er bare en lille smule svajeplads, for

dan måde, at det bliver en klubmatch med

det er næsten synd for de både, der ligger
lige ved os, de kan let få lidt knubs, uden

3 både fra hver klub, og der bliver 3 sej
ladser med bytning af både ved lodtræk

at vi kan gøre for det.
I år arrangerede vi for første gang en

blive det samlede resultat, der gælder om

fodbolddyst. Og vi tør nok sige, at der

en stor pokal.

ning mellem hver sejlads, og det skal så

Havneudvalget.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllil
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Skibsudstyr
Beslag:

Rustfri, f o r k r o m e d e , messing o g galvaniserede.
H e l e s æ t til piratjoller, cadetjoller m . f l .

Rebeapparater og skødespil

Yachtblokke:
Tovværk:

Fiber* o g træ*

Flettet o g slået.

Hamp og Bomuld, Polythvlene og Terylene

Vantskruer: Rustfri,
Wire:

messing, f o r k r o m e d e o g galvaniserede

R u s t f r i o g galvaniseret
Alt rigningsarbejde udføres på eget værksted

Albert Madsens Eftf.
Aage Buck
Havnegade 19 . Telefon Central *1218

I tilfælde af mindre gunstige omstæn

De tre juniorballer, vi har holdt i for

digheder vil turen blive afkortet ved, at

året, må vist siges at være successer, og

man også på udrejsen går gennem Bøge

vel nok det sidste, der også fik de helt

strømmen, eller hvis ugunstigt vejr ind

store popfanatikere til at komme i humør.

træffer, når vi har nået Hæsnæs, går vi i

De larmede til kl. 1,00, vist mere end nok

læ gennem Gronsund.
Turen vil i tilfælde af godt vejr blive på

sædvanlige ekstratime. Overskuddet fra

for de fleste, så de ikke forlangte den

ca. 323 sømil, gennem Grønsund ca. 297

festerne vil gå med til et nyt stel dacron-

sømil og gennem Bøgestrømmen ca. 283

sejl. Vi håber at fortsætte successerne efter

sømil.
Når vi ikke har fastlagt bestemte af

sommerferien.
Endelig kom bådene i vandet, og den

gangs- og ankomsttider til bestemte havne,

røde og grønne tog til Enigheden søndag

skyldes det, at turudvalget i samråd med

morgen kl. 5,00 for at deltage i kapsejlad
sen om den halve juniorbåd. Frem'erne

Sommerferieturen går i år til Ærø. Tur

turens deltagere kan bestemme havne eller

udvalget har drøftet tre forskellige ruter,

ankerpladser efter vind og vejr.
Den eneste faste afgangstid, der bliver,

vandt, men Henning, der førte den grøn

er afgangen fra Sundby kl. ca. 16,00.

andenpladsen, Henning, det var vist mere,
end de fleste havde ventet, eftersom ingen

således at vi i tilfælde af godt vejr vil gå
uden om Møn, over Hæsnæs, syd om
Gedser til Nykøbing F., igennem Guld
borgsund til Kragenæs, videre over Store
Bælt, syd om Langeland til Marstal og
Ærøskøbing,

igennem

Eventuelle interesserede med egne far

ne, blev som bekendt nr. 2. Tillykke med

tøjer kan henvende sig hos juniorlederen

af bådene havde været ude at sejle før

W. Lindemann.

selve kapsejladsen.

Svendborgsund,

norden om Langeland til Agersø, over
Smaalandsfarvandet til Vordingborg, gen

Husk at i år parkerer vi alle cykler, knallerter samt

nem Bøgestrømmen, over Fakse Bugt til

motorcykler inde på parkeringspladsen.

Rødvig. Videre endnu en gang over Køge

Altså ingen parkering i rundkørselen ! !

Bugt til Sundby, hvor vi forventer an
komst lørdag eller søndag.

BESTYRELSEN

P K O (

HAVNEFESTEN I SUN

i dagene 21., 22.
Fredag den 21. juni

Lørdag di

KL. 18,00 F E S T P L A D S E N Å B N E S

Kl. 14,00 Vandshow i ha^

Kl. 19,00 Dansen begynder i cafe »Havbunden«

Kl. 15,00 Vandski opvisni:

(fint orkester)

KL. 16,00 F E S T P L A E

I klubhuset dans for de unge på 40
Baltegn 1 kr., obligatorisk

KL 19,00 Dans i cafe »H
(Baltegn 2 kr., obl

Kl. 19,00 Dans i klubhus*
(Baltegn 2 kr., obl

Mellem dansene
afholdt i
Kl. 23,45 KÆMPE-FES

Alle,

der kan tænke sig at deltage i amatørkonkur
rencen, bedes henvende sig i klubhuset torsdag den
20. juni kl. 19,00

Køb festteg

IR A M

DBY SEJL-FORENING

$g 23. juni 1963
22. juni

Ludfor nordre mole

:;N ÅBNES

Søndag den. 23. juni
Kl. 11,00 Øvelsesbåd og juniorbåde strækker sejl og
sejler prøveture med vore gæster uafbrudt
til kl. 14,00
Kl. 14,00

Kapsejlads med optimistjoller i havnen mel
lem old boys sejlere

Kl. 15,00

Det store vandshow i havnen

junden«
urisk)

oor de unge på 40

iorisk)

klubhuset vil der blive
Vtørkonkurrence

r

YRVÆRKERI

KL. 16,00 FESTPLADSEN ÅBNES
Kl. 19,00

Dansen begynder henholdsvis i cafe »Hav
bunden« og klubhuset som om lørdagen
(Baltegn til 2 kr. obligatorisk)

Kl. 22,00 Stort Set. Hansbål

Festen slutter hver aften kl. 24,00

aet - 50 øre
Ret til overraskelser og forandringer forbeholdes !

NR. 6 , 7

S S F

SIDE 8

Pinseturen
Også pinseturen blev reddet, selv om de
sidste ting først blev gjort færdig et kvar
ter før afgang. Men hvad — vi kom afsted

FISK

kl. 16,30 og nåede ud til benzinøen, da
det blev vindstille. Vinden blev væk det
meste af natten, så vi fik en skøn, men
hundekold natsejlads. Trætte, men stadig
med højt humør ankom vi til Espergærde
kl. 3,30 søndag morgen. Vi nød solopgan

J. H E I T M A N N

gen, og selv om pinsesolen ikke ligefrem

ØSTRIGSGADE 22

dansede, var det et vidunderligt syn. Der

AMG. 9828

efter gik turen til byens bager, hvor vi
fyldte os med herlige varme wienefbrød.
Næste dag tilbragte de fleste stille og
roligt liggende i solen for at samle al
energi til ballet på kroen om aftenen.
Mandag kl. 11,00 startede vi fra Esper

DET STORE UDVALG
DEN GODE SERVICE

gærde og fik en vidunderlig tur ned gen
nem Øresund, hvor alle var blevet mere
eller mindre skoldede, da vi nåede til
Sundby kl. 18,30. Bortset fra et mindre
uheld, den røde var ude for på hjemvejen,

SCHWARZ LÆDERVARER

gik turen vist over al forventning.

AMAGERBROGADE 4 3
(HJØRNET AF HOLMBLADSGADE)

AM G. 7 4 9

Frugtforretningen

Proviant til Ferieturen

„SUNDGÅRDEN"

Altid nyrøget Flæsk - Bacon Hambiirgryg og alt i konserves.

Øresundsvej 102
AM. 19 83

1. kl. Flæsk - Pålæg - Salater og
lækkert Smørrebrød.

anbefaler sig med alle

NYMAND

årstidernes varer

Viktualieforretning

i bedste kvalitet.

Øresundsvej 110 - Amg. 86 78

NR. 6 . 7
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FLØJ Ltil skibshynder
meget slidstærkt
tåler saltvand
føres i mange farver
70/75 cm bredt
priser fra 12 kr. pr. m.

FLØJLS-HUSET
Købmagergade 28
Telf. CE 6716

I mange retninger
Formålsopsparing

kan De få råd og vejledning i

AMAGERBANKEN

NR. 6 * 7

S S F

SIDE 10

H. P. Sørensen
& Søn

Før vi letter,
skal vi proviantere
hos købmanden på hjørnet

Bageri & Konditori
Øresundsvej 110

-

København S.

Amager 83 20

Bestillinger modtages

Øresundsvej 82 - Am. 2302
Drikkelse - Tobak - Konserves
Stort udvalg!!

Maling til båden!
Nyt Freytag
storsejl
svær dug

Selvfølgelig
ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556

sælges
Forretningen De kender
,,SONJA", midterbroen

ADOLPH

TIL SALG

1 benzintank 20 Itr.

HOLSTEBROE
& Co.s EFTF.

WILDERSGADE 56
TELEGRAMADR.: AHCOBESLAG

1 skrueaksel, rustfrit stål
2 mtr. x 30 m/m

Henvendelse Taga 29 51

POSTKONTO: 26180
TELEFON: ASTA *1200

ISENKRAM - VÆRKTØJ
SKIBS- OG BYGNINGSBESLAG

A/s

NR. 6*7

SS F
Angående

SIDE 11

medlemsbladet

Salg af
Albin marine motorer

Cigarforretningen

Udebliver medlemsbladet, skal

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

ØRESUNDSVEJ 114

du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

lænsepumper føres

Nærmeste forretning ved havnen!

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

SUNDBY 44 36

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

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

AM 43 47

Køb og salg

Drejer det si g om

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER

foto så gå til

J Ø R G E N

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36 I

CERTINA
PRÆCISIONS-URET

Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Den rigtige tid til den rigtige pris
(pipaluk)

Køb det hos

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

De gode materialer til båden

har

GEMYNHTES

l&k
m

FARVE & TAPET

KAI's SPORT

ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38

Få minutter fra bådepladsen!

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Sport - Jagt - Fiskeri
FAGMÆSSIG BETJENING!

Camping

BESTILLINGER MODTAGES!

Hundeartikler
Rideudstyr

BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
30,00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44,OO
Gul standard
Busseronne

HOLMENS BUKSER

JmcJc

EJbsthjøms

ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE
SATIN

33,5«
38,50

BENKLÆDER

BUSSERONNER

Engelske (Gensere)
S ømandssweater s
Størr. 1

ENGELSKE GENSERE

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Den rigtige facon. . 32, OO
Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

NR. 6 , 7
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GUMMI STØVLER

51,OO

K Ø J E T Æ P P E R

Ternede bomulds
Skjorter

Største
Specialforretning i

Mange mønstre .... 11, 5©
ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

VATTÆPPER

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AMG 4S02 . 8635

Sejlsporlshuer

INDRAMNING

CcbfU StJtanMy.

i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

EMBLEMER OG OVERTRÆK
GLARMESTER JES SCHULTZ

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

Vermlandsgade 82 — Amager 7099

Øresundsvej 124
tiI den

SU 866

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

Næste nummer af bladet

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

udkommer i august. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde
senest 1. august.

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

B. NIELSEN
Cumberlandsgade 18 — Amg 1VOS

BILLIGSTE pris!

7.

GRØN & WITZRE
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,
Svanemosegaard svej 4 - V
Telf. 35 67 88

SU
N

NUMMER 8

AUGUST 1963

22. ÅRGANG
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SOMMER-SEJLADSER
Lørdag den 27. juli kl. 14: Familiekapsejlads til Landskrona
Onsdag d.

7. august

Lørdag d. 17. august
fl
•I

: Pointsejladserne begynder
: Sejlerbal i Klubhuset

Søndag d. 18. august kl. 11: J U B I L Æ U M S - K A P S E J L A D S

fl
li
il
fl

Lørdag d. 24. august kl. 15: Vanføretur, dame- og »old boys« kapsejlads
Lørdag d. 14. september

IJ

fl

Mannetur »Med forseglede ordre«
Søndag d. 15. september

»1

fl
il

Lørdag d. 28. september

Pålidelighedsløb for motorbåde

fl
il

fl
il

fl
il

fl
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fl
•1
•=
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Kapsejladschefen
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
Formand :

Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
AS 1169
Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49
SU 61 63
Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S
Næstformand og sekretær:

Bestyrelsesværelse
Pladsmand:

Restauratøren privat

havneudvalget

AM 9247 y
AS 4924

liver fredag*
k l . 19—20,30

AM 92 56
50 72 98
AM 83 84 u

i klubhuset
tlf. Nu 3 5 8©

AM 71 18 y
SU 35 80

Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

formanden ©g
trælles

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S
Skolechef: Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup....
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2

K asserer

55 9180
AS 3083

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

HUNK!!!

Cykelkørsel på havneområdet er forbudt

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
Alt i badeudstyr og
tovværk.
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.

NR. 8

S S F

Nye medlemmer -

SIDE 3
Der vil senere fremsendes regnskab over
havnefesten, det kan dog oplyses, at over

som søger optagelse

skuddet bliver storre i år, og at noget vil

Suvul&y. Sej(L(loAj2ftMQ.

blive brugt til nye frostfri vandledninger.

I henhold til vore love må alle nye, der
ønsker plads i havnen, aflægge en prøve

Aktive
Kurt Bjarne Rongsted

for at bevise, de kan fore et fartoj på be

Torvegade 23 K.

tryggende måde, samt at de har kendskab
til søvejsreglerne.

u/ bd.
Rene Grundt

(Tia.

Todesgade 14 N.
u/ bd.
K. Moller Nielsen
Dirchsvej 44 S.
Mtb. »Kiss«.

Bestyrelsesmodet den 17. maj 1963.
I formandens beretning oplystes, at be
villingen til istandsættelse af nordre mole
var vedtaget af kommunen.

Frank Fiskers
Weimarsgade 7 S.
Jll. »Sniff«.

Midterbroens reparation kostede 6.000
kroner.

Arnold Øemig

Ole Einer Norgård

Udgravning af renden var påbegyndt,
og vil blive fuldfort i hele længden.

Amg Boulevard 127 S.
Joll. »Mark«.
Børge Christensen
Kastrupvej 158 c S.
u,/ bd.

Omklædningsbygningen til jollesejlerne
har af kommunens idrætsfond fået bevil
get 6.000 kr. og 6.000 kr. i rentefrit lån
over 10 år.

Emil Weitzmann
Isl. Brygge 63 S.
Joll. »Eva«.
Jens Rasmussen
Drogdensdage 4 S.
u/ bd.
Leif Tastensen

Det nye hegn omkring P-pladsen har
kostet 4352,00 kr.

Vi har fået afslag fra Tuborg-fonden om
stotte til en juniorbåd. Vi prover igen.

Dybbolsgade 48 V.
u/ bd.
Jørgen Willy Hansen

Indtil generalforsamlingen er alderen
for førere af joller nedsat til 16 år.

Rodegård 6 S.
Jll.
Peter Koopmann Johansen
Amagerbrogade 149 S.
u/ bd.
Juniores
Keld Nielsen
Frankrigsgade 72 S.

Bestyvelssmodet den 3. juli 1963.
Fra tipsmidlerne har vi modtaget 2.500
kr. til toiletfonden.
Et medlem har trods påkrav ikke betalt
havnepenge og mister derfor sin havne
plads.

Freddy Jørgensen
Tycho Brahes Alle 42 S.
En båd, som længe har stået på havne
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først

pladsen, er solgt på auktion, så forenin
gen har fået sit tilgodehavende dækket.

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

Der er tradition for, nar SSF fylder run
de år, gi'r damerne et nap med.
Denne gang er det 40 års jubilæumskapsejladsen, det gælder.
Jeg har fået følgende damer til at påtage

Elbagade 28 S.
Mtb. »Inger«.

Sejlerpiger,
kom frem fra kabyssen

Der vil blive indkøbt 10 redningsveste
til sejlerskolen.

sig hvervet at gå rundt på broerne med
indsamlingslister til »Damernes ærespræ
mie« til 40 års jubilæumskapsejlads den
18. august 1963.
Følgende damer har givet tilsagn om at
medvirke ved indsamlingen:
For nordre kaj: Fru Hanne Fiitterer,
M/B »Brus«.
Midtermole N: Fru Inger Andersen,
kragejolle »Lillegut«.
Midtermole S: Fru Tove Frederiksen,
Spg. »Tut«.
For sondre kaj: Fru Doris Petersen, Spg.
»Yvonne«, fru
(Maleren).

Bodil Jensen, »Heida«

For vestkaj: Fru
»Maehata«.

Edel Jensen, M/B

Jeg beder de øvrige sejlerpiger tage vel
imod, når ovenstående damer går rundt
med listerne.
Ved 25 års jubilæet gav damerne i SSF
en smuk pokal.
Aksel Petersen.

SIDE 4
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MED MEDVILLIG ASSISTANCE AF
KASTRUP OG DRAGØR SEJLKLUBBER
afholder

SUNDBY SEJL-FORENING

4 0 års
Jubilæums-kapsejlads
S Ø N D A G D E N 18. A U G U S T KL. 11

for klassebåde, NL-både og joller
Indskud for alle bådtyper kr. 15.—
Der udsættes en præmie for hvert 5. tilmeldte fartøj — ved eventuelle
ærespræmier bortfalder førstepræmien

Program udleveres mod betaling fra lørdag den 17. august
kl. 15—20 i klubhuset

Tilmeldelsesfristen udløber mandag den 5. august kl. 19

Lørdag aften er der sejierbal i klubhuset fra kl. 19—24
TEGNINGSLISTE BLIVER OPHÆNGT PÅ TAVLEN

Kapsejladschefen

NR. 8
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Kapsejladschefen meddeler
Familiekapsejlads

Old boys- og damekapsejlads

Det er i Landskrona, det sker til som
mer. Fra den 19. juli til den 1. september
vil Landskrona stå på gloende pæle.
Øresundsbyen med sine 30.000 indbyg
gere vil hver aften fejre sin 550 års fød

P ointssejladserne

lober i år af stabelen lørdag den 24. august

begynder efter ferien onsdag den 7. august

kl. 15,00.

kl. 18,30.

Indskud kr. 12,00. Der er præmie til alle.
Pålidelighedslob for motorbåde

Tegningsliste på tavlen.

selsdag ved en festival, som i de lyse næt

Meningen med denne slags sejladser er

Er der stemning og tilstrækkelig tilslut

ter vil komme til at genlyde over Sundet.

ikke i første række for at vise, hvor dyg

ning, mindst 9 både, vil vi prove at arran

Udstillinger, kunstnerisk underholdning

tige man er, det er i lige så høj grad for

gere et lob for motorbåde lordag den 28.

og idrætsarrangementer vil uafbrudt af

at få rystet medlemmerne sammen i klub

september kl. 14,00.

løse hinanden.

ben til et hyggeligt samvær over en kop

Vi benytter ovenstående anledning til

kaffe og en dans bagefter.

Indskuddet bliver 15,- kr., og der bliver
præmie til alle deltagende både.

— Lands

Det har altid været sådan, at gaver eller

Tegningsliste med regler for lobet vil

præmier til disse sejladser bliver skænket

blive slået op i klubhuset i august måned.

Det bliver lørdag den 27. juli med start

af medlemmerne, det gælder også motor

at afholde

Kapsejlads SSF

krona.

Aksel Petersen.

bådsløbene, det kan være fendere, tov-

fra SSF kl. 14,00.
Indskuddet er de sædvanlige 12,- kr..
Indtegningen sker på en liste i mellem

værå, en dunk olie, vin, cigaretter eller
chokolade eller skægpræmier.
Det skal da ikke stadig være Sejrbo,

gangen.
Præmieuddeling søndag formiddag kl.

Klokkemageren eller Jensen, Milanovej,
der skal stå for skud.

10,00 på kajen.

Kapsejladschefen.

Aksel Petersen.

Vanføressejladsen

De første 6 pointssejladser
22/5

bliver i år arrangeret lordag den 24. august

2915

5/6

12/6

19/6

26/6 Samlet p.

kl. 14,00. Vi håber, at mindst lige så

Natalja

4^4

2

1

1

—

—

8%

mange motorbådsejere som i fjor vil lægge

Blue Finn

1

5%

2

1

—

—

7%

»skiv« til i år også.

Hjerter dame

1

1

3%

4%

—

—

9y2

Cho

1

1

1

—

—

—

3

klubhuset, så snart som muligt, for at vi

Bongo

1

1

1

1

—

1

5

ikke skal gå og bide negle, fordi I først

Amadæus

3%

4%

4y4

tegner jer i den elvte time.

Je Reviens

1

Tegn jer på listen, der er hængt op i

—
1

1

5

1

6X4

—
—

—

—
—

2

—

3%

Filur

—
—

1

Boomerang

—

3%

4^4

Fråder

Nordvest

—

1

en af polerne på akkumulatorerne, tager

West

—

—

man et stykke filt, klipper en rund skive

Vi-Vi

1

1

på størrelse med en femøre, laver et hul

Fri 2

4%

4%

1

1

31/4

—

1

—
—

i midten stort nok til at gå ned over polen,

Skjold

mætter den med så meget olie, den kan

Fisken

suge, og sætter så kabelskoen ned over.

Gerty

Der kommer garanteret ikke mere fråde

Zamboanga

på den pol.

Ito

—

Lone

—

Bedste.

1
1

1

—
1

1

i

1

2

1

1

—

3

1

—

1

—

2

3y*

4%

3^4

15

1

3^4

1

4%

1

1534

1

1

7y4

—

1

4

1

2

3Vé
2

i

1

1

—
3Vi

4%

3

9y2

3%

—

1

1

—
—

1

1

17

i

Dres

—

4%

1

—

Micki

Festudvalget.

1

Nr.

13%

1

3

1

7^4

2

4
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En lidt pinlig episode
For nylig var man ude for i SSF, at
der kom en fremmed piratjolle ind i vor
havn. Det var far og søn, der kom direkte
fra jollestævne hinsidan.

NR. 8

V i blader i de gulnede blade
i den gamle sejladsprotokol for bl. a. at er

Vandrepokal udsat af hr. Chr. Vogth i

fare, hvem der var de generøse givere af

1937 til det fartøj, der får de fleste points
i aftensejladserne.

pokaler før i tiden.

De fortøjede deres båd på en tilsyne
Vandrepokal for hurtigste kutter udsat

ladende fri plads, men omforladelse, en
sejlermø kom farende og bad dem om at
forsvinde fra den plads, da båden, hvis

i 1935 af hr. Bernh. Hagen Jensen, »Ma
gasin Liverpool«, Øresundsvej 40.

Motorbådssejlads, palidelighedsløb. Van

plads de formastelige havde ranet, var

drepokal udsat af Det danske Petroleums-

ved at få masten i.

Vandrepokal udsat i 1936 af hr. vin

Det nyttede ikke noget, at de frem
mede sejlere gjorde opmærksom på, at de

Vandrepokal »Hven rundt«, udsat af hr.
Kaj Svartz i 1935.

compagni A/S i 1934.

handler Oskar Eliasen, Ulr. Birchs Alle
Pokal skænket i 1938 af hr. Martin Jør

21, for hurtigste kutter under ni. 4,3.

gensen.

højest blev liggende en halv time, de skulle
bare ind i klubhuset for at spise deres

Hr-

Vandrepokal udsat i 1935 af passive

Bermark, marketenderibestyrer, har

klemmer. Damen blev stående, til de hav
de smidt fortøjningerne. Heldigvis kom en

medlemmer i SSF for spidsgattere.

sejler forbi og anviste dem en plads. Jol
Vandrepokal udsat af Sejrbo i 1935 for

tica«. Ærespræmie i 1938.

hurtigste kragejolle i SSF
Hr. Carl Nielsen. Præmier, ærespræmie

P. S. Det bliver spændende at se, hvor

og skjolde 1938.

dan »Plads ved broen sejlerne« tager det,
når havnen den 17. og 18. august vrimler

1938 skænket en

Hr. Hans Olsen og hr. P. Jensen, »Bal-

len var for længst over alle bjerge, da den
rette ejermand til pladsen kom tilbage.

'

Vandrepræmie udsat af damerne i SSF
for hurtigste kutter i foreningen i 1935.

med fremmede fartøjer, hvor vi eventuelt

Københavns

kommunes

ærespræmie

skænket i 1937.
Vandrepokal udsat af hr. Bogtrykker
Christensen, Amager Bogtrykkeri, i 1949

kan gå tværs over havnen.
Vandrepokal for hurtigste kutter udsat,

Tilskueren.

for kuttere.

i 1935 af fru restauratrice Christensen.
Vandrepokal udsat af hr. restauratør
Christensen, »Manilla«, 1952.
CLOC-pokalen (vandrepokal), udsat for
hurtigste spidsgatter af De danske Sprit
fabrikker i 1935.

Klokkemageren har i de sidste år skæn
ket trøstpræmier til old boys sejladserne
og vandrepokalen »Nøkken« til samme.
Sejrbo har i 1962 skænket en præmie til
optimisterne.

Maling til båden!

Til slut kommer jeg frem med tigger
staven. Hvem vil være med i år at gi'

Selvfølgelig

til jubilæumskapsejladsen?
Aksel Petersen.
PS. Protokollen afsluttet i 1949.

ØSTRIGSGADES FARVEHANDEL
Østrigsgade 35 . Telf. AM. 7556

Forretningen De kender

Motorbådsejere,
der kan tænke sig at støtte en indsamling
til en jubilæumskapsejladspræmie, bedes
henvende sig til skolechefen.

NR. 8
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Det er den rene svir
at være dommer i S. S. F.
Fyldt med optimisme lægger man søn
dag aften 30 poser ud i den tro, at nu må
alle både være i trim.

betale indskud med bar småmønt i form af

noget at sige til, at det ikke er det gladeste

enører, toører, femører, tiører og enkelte

smil, der oplyser ens ansigt. Eller hvad gi'r

femogtyveører finder jeg kun morsomt en

I, når man bliver tilråbt: »Nå, da var du

enkelt gang, men det gentager sig des

måske osse fuld.« Sætningen kan gengives,

værre. En hel del sejlere lægger ikke

men ikke tonen. (Det var lige efter pinse

penge i poserne; dem skal jeg gå og rykke
for op til en måned.

turen.)

par andre både at starte, da de troede, at

Vi

havde

nægtet

ham

og et

Tirsdag aften. Hurra! Alle poserne stop
pet i kassen, men god morgen, det må

Man sætter bådene sammen i løbene,

man bare kunne komme ud, når det nu

hænger listen ud på tavlen så betids, at

lige var deres vejr, men vi synes, der må

være de kære unger, der på løbehjul eller

alle kan nå at se, hvad tid de skal starte.

være en kant, de skal også følge reglerne.

tricykel farer rundt i klubhuset, der har

Derefter går den vilde jagt på broerne for

Jeg havde for aftensejladserne været rundt

moret sig med at stoppe halvdelen af po

at skaffe en ledsagerbåd til jollebanen.

på broerne for at animere så mange som

Hvis der er frisk vind, er det ofte en håb

muligt til at deltage, det er det, han refe

løs opgave.

rerer til med ovenstående blomstersprog.

serne ubeskrevne i kassen.
Andre putter de besynderligste ting ned
i kassen, f. eks. appelsinskræller, ølkapsler,
ikke slukkede cigaretter, en aften var en

Vi når ud til startlinien 2 minutter før
klarskud med nerverne på højkant.

Ikke et ondt ord om jollesejlerne, man
har vel selv været ung engang, og de er

pose halvt gennembrændt af en cigaret.

Medens man sidder med stopuret 30 se

Det er sket et par gange, at der er

kunder før start med fingeren på aftrække

blanke poser med penge i, så man må lade

ren, kommer de brasende de store kanoner

Det er trods alt dejligt at være med.

en linie stå åben under hvert løb, men at

for at høre, hvad start de går i. Er der

Aksel Petersen.

de første til at tilgive en fadæse fra dom
mernes side.

Manneturen d. 14. og 15, september
Alle, der kunne tænke sig at deltage i

TUREN MED FORSEGLEDE ORDRE
skal skrive sig på listen, som er ophængt i klubhuset, indskud 15 kr., heri er ind
befattet fællesspisning lørdag aften. — Fristen udløber 20. august.
NB. Tegningen er bindende!
iiiiiiiiiiiiiiiii
VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING

LA ESPERO

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

Når et skib ligger for svaj, uanset om
det drejer sig om et dommerskib eller en
hvilken som helst anden båd, tæmmer man
hestene, når man passerer fartøjet, selv

ROBERT MØLLER & SØN

om man vinker afværgende, er det ikke

Statsexam. ejendomsmæglere

sikkert, besætningen i den omtumlede båd

AMAGERBROGADE 184

når at gribe kaffekanden, inden den går
i dørken.
Bedste.

Illlllllllllllllllllllllllllli

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 201
50 85 20 }

e r k o n , o r t '^

Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
samt efter aftale
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EN SOMMERSEJLADS

til Sjællands midte
Der er ret hyggeligt i Karrebæksmin
de, når man er kommet gennem broen og
har fortøjet ved bådebroen, men vi skulle
foreløbig kun ligge der mens vi fik en
kop eftermiddagskaffe. Og trods advarsler
mod at gå til Næstved, havnen var så
snavset blev der sagt, så skulle vi prøve
»at sejle op ad åen« i praksis. Teorien
har man jo prøvet af og til. Turen var

Hvornår mon Dansk Sejlunion tager sig

en sjælden smuk oplevelse, men Næstved

alvorligt af sagen? For det lader ikke

havn, den var virkelig og måske mere

til at lovgivningsmagten gør det.
Nu var dette en udenlandsk båd, som

snavset end der blev sagt.

vi jo ikke kunne have ansvaret for, men
i den samme storm gik der en dansk mo
torbåd ned i Kattegat og en hel familie

Optimist afd.
Skolechefen søger ad frivillig vej at ind
samle 180,00 kr. til køb af et Dacronsejl til
optimistjolle. Såvel lille som stort beløb
modtages med tak.

omkom trods det, at hjælpen var nået

Undertegnede vil samtidig takke med

frem, men under bjergningen skete det.

lemmer, som allerede har givet sit bidrag.
Skolechefen.

Foreren havde lige købt båden og sejlede
uvidende og sorgløst i døden med hele
familien.
Kloakgassen boblede op ustandselig, og
man kunne knap sove om natten for det
evindelige blop-blop mod bådens bund.
Næste morgen stak vi af uden morgen
kaffe, vi skulle ikke nyde noget i disse
omgivelser. Kommet

tilbage til

Karre

bæksminde nød vi det rigtigt, frisk luft
og dejlige omgivelser. Også her måtte vi
ligge indeblæst en hel uge. Vi havde tit
talt om de unge tyskere, men da vi ikke
havde hørt noget, regnede vi med at de
havde klaret sig. Men så kom det en af
tenstund vi sad og hyggede os i kahytten
og det stormede og lynede udenfor, så
vi dårlig kunne høre radioavisen: Tysk
lystkutter gået ned i Langelandsbæltet, 1
druknet, 2 reddet sig i land med oppum
pede automobilringe.
Hvor er det trist sådan noget og me

Hvor mange menneskeliv skal gå tabt
inden myndighederne vågner op? Ja, jeg

Der er udlagt rottegift på havneområdet.
Pas på din hund!

spørger bare.
Ved hjælp af lange traveture fik vi
tiden til at gå mens stormen varede. Ud
langs den herlige strandbred, og ud til
pottemageren på Enø. Men omsider stilne
de stormen af og det gik hjemover igen,

Medlemsbladet
Bladet vil fra september udkomme mel
lem den 1. og den 5., så derfor slutter vi
redaktionen 20. august.

først til Vordingborg for at proviantere
og så til Nyord, hvor vi havde en dejlig
dag, en rigtig sommerdag med sol og

Fendere

varme og det var vi ikke blevet forvænt

Der er desværre mange fartøjsejere, der

med, så den nød vi. Ferien var nu ved

forsømmer deres pligt til at affendre for
svarligt.

at være slut og da det var fint sejlvejr
ville vi direkte til Dragør, men vi måtte
alligevel et smut ind til Rødvig for at
tanke op.
Det tog ikke lang tid, så vi var snart

$fj'L
'

på farten igen mod Dragør, som vi kom
til ud på eftermiddagen og næste dag lå

ningsløst, for det er da så let at kon

vi igen i SSF, glade og tilfredse efter en

trollere både fartøjer og førernes sejl

dejlig rolig ferie.

evner.

Hundeejere

»Gubbefar«.

GENNEM • HflVNEN
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Salg af
Albin marine motorer

Angående

medlemsbladet

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
Udebliver medlemsbladet, skal

drejerarbejde udføres.

du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

laensepumper føres

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M - 1 3 4 7

Nærmeste forretning ved havnen!

Rar alt i
TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & ØL

Køb og salg

Drejer det sig om

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

foto så gå til

D A N R I S

Balsamvej 8

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Den rigtige tid til den rigtige pris
(pipaluk)

Køb det hos

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 27 19 u

ALT I URE OG OPTIK

De gode materialer til båden

har

GEMYNHTES

FARVE & TAPET

m

KAI's SPORT

ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38

Få minutter fra bådepladsen!

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Sport - Jagt - Fiskeri
FAGMÆSSIG BETJENING!

Camping

BESTILLINGER MODTAGES!

Hundeartikler
Rideudstyr

BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA

HOLMENS BUKSER

Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
30,00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44,OO

JtnaJc

Den rigtige facon. . 32,OO

ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

^jiustfLøms
FLYDEVESTE

SATIN

33, SO
38, SO

BENKLÆDER

BUSSERONNER

Engelske (Gensere)
Søma n dsswea ters
Størr. 1

ENGELSKE GENSERE

BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Gul standard
Busseronne

Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer
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GUMMISTØVLER

51,OO

K Ø J E T Æ P P E R

Ternede bomulds
Skjorter
Mange mønstre .... 11, SO

VATTÆPPER

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

Største
Specialforretning i
ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HERRELINGERI samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORVEGADE 22 . AMO 4503 . 8635

Sejlsportshuer
EMBLEMER OG OVERTRÆK

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

KARL POVLSEN BOGTRYK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
tiI den

SU 866

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

BILLIGSTE pris!

Næste nummer af bladet
H-K.

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

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

B. NIBLSEI
Cnmberlandsgade 18 — Amg 170S

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

udkommer i september. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde
senest 20. august.

Afleveret til postvæsenet d. 17=6*63
... t

'/. GRØN & WITZKE
Assurance
Kongens Nytorv 6
tfjtt rtfvmr frrtnfttf

.

København K
\

t** f *****f

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
Telf. 35 67 88

KUMMER «>

SEPTEMBER 1963

22. ÅRGANG

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ordinær halvårlig generalforsamling
Afholdes i klubhuset onsdag den 30. oktober 1963 kl. 19,30 pc.

Dagsorden

følgende er på valg

1. valg af dirigent

Formanden Sv. Å. Larsen

2. protokol og beretning

Kapsejladschefen Axel Petersen

3. lovændringsforslag

Juniorchefen W. Lindemann

4. andre forslag

2 repræsentanter Sigfred Christensen

5. valg
6. eventuelt

Henning Sørensen
Axel Petersen, W. Lindemann og Henning
Sørensen modtager ikke genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest onsdag den 16. oktober 1963 kl. 19,30.

Bestyrelsen
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouoooooiooooooooo
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

^

Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
AS 1169
Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49
SU 6163
Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S
Formand:

Næstformand og sekretær:

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S
Skolechef: Arndt?Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Bestyrelsesværelse
Pladsmand:

Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

Restauratøren privat

AM 9247 y
AS 4924
AM 92 56
50 72 98
AM 83 84 u

K

a§§erer

*

formanden og;
havnendvalget
træffes
hver fredag:
kl.
i klubhuset
tlf. $u 35 80

AM 71 18 y
SU 35 80
55 9180

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

AS 3083

5 OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil resikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:

Malervarer og
lakker.
Alt i bådeudstyr cg
tovværk.

*
Til dagens billigste
priser.

Forhandler af GIBB kådeudstyr og Samcolastik.
1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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Fra K.M.Y. er modtaget

Nye medlemmer

Kære sejlkammerat!

som søger optagelse

Jeg kan forstå på dig efter dine udta

SiwMy.

lelser,

at

motorbådssporten

ligger

lidt

tungt i jeres forening (det gor det des
Aktive

værre i mange klubber landet over), men

Villy Nordby Lausen

vi, der har været gæster i jeres smukke og

Kirkegårdsvej 17 S.

dejlige havn idag, kan kun udtrykke vor

Jolle.
Henrik Stolt Rasmussen,

absolutte tilfredshed over den gæstfrihed

Tig.

vi har nydt i jeres smukke lokaler, og eil

Gothersgade 135, K.

din orientering kan jeg fortælle dig, at

Egon O. Madsen,
Vermlandsgade 16, S.

K.M.Y .s pålidelighedsløb trods vindstyrke
8—10 sek.mtr. blev afviklet på den mest

u/bd.
Jan Eriksen,
Kagsbro 15, Brh.

sportslige måde som tænkes kan. Alle

Bestyrelsesmodet d. 15-8-1963.
Ifolge

meddelelse

(kun 6 både deltog) kom ind til målet

u/bd.

inden for 30 sekunder. -— Nr. 1 blev Poul

Mogens Iversen,
Sparresholmvej 17, Brh.

fra

stadsgartneren

skal poppeltræerne i skellet ind til haver
ne skæres ned til den halve hojde.

*
Pengene til jollesejlernes hus er bevilget.

Petersen, Kastrup med Bipa, 4 sek., E. Las
sen, Kastrup med »Le Betaen« blev nr. 2

u/bd.
Jytte Henriksen,
Dæmningen 37, Vb.

med 5 sekunder, Carl Nielsen med det
gode skib »Dinna« blev nr. 3 med 6 sek.

u/bd.
Verner Mallhesen,
Lojtegårdsvej 175, Ka.
u/bd.

Ca. 170 både er tilmeldt til jubilæumskapsejladsen.
Orlogskaptj. Unden underviser i navi

Henning Kofoed med M/S Delfin blev

gation, og rigger Einar Petersen tager sig

nr. 4 med 11 sekunder.

igen af tovværkskurset i vinterhalvåret.

Alle disse fire gode skibe med kaptajner
fik deres fortjente præmier i Kgl. Porce-

Niels Petersen,
Elbagade 51, S.

lain, og vor evigt vandrende pokal fik

O.K. Jl.
Ryan Hansen,

*
Vore optimistsejlere vandt det Østsjæl
landske mesterskab.

*

Poul Petersen med hjem, efter at den har
været i den gode klub »West«s eje i fem

Øresundsvej 59, S.
u/bd.

Generalforsamlingen blev fastsat til ons
dag d. 30. oktober 1963 kl. 19,30 prc.

år.
Venlig hilsen

Benny Angersbach Ibsen

Materiale til rep. af brodæk og maling
E. Lassen,

mtb. »Riggi«.
Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems an
søgning om optagelse aftrykkes i først

K.M.Y.
Lodsvej 5, Kbhvn. S.

til masteskuret indkøbes.

*
I anledning af S.S.F. Jubilæum den 28.

udkomne nummer af SSF. Protest skal

oktober er der reception i klubhuset kl.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

10—11.

Bestyrelsen.

dage efter offentliggørelsen.

SEJ LERBAL!!
Lørdag d. 28. sept. kl. 19,00 slutter vi af, med præmieuddeling for point=
sejladserne, den sidste søndagssejlads og motorbådsløbene samme eftermiddag.
Samtidig beder jeg de damer, der assisterede ved indsamlingerne til damer=
nes ærespræmier, komme til stede.
Efter præmieuddelingerne går vi over til ballet der begynder kl. 20,00 og
varer til kl. 00,00

Entre til klubhuset kr. 2,=

Aksel Petersen
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Efter disse sejladser var finn-jollerne

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER

og en enkelt piratjolle til DM, der afhold
tes henholdsvis i Rungsted og i Vording

OMPRIORITERING

borg, begge steder gik det ikke særligt

KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

godt, grundet den lette luft, men vore
farver blev dog vist.
I vore aftenkapsejladser har Henning

^85%

rendt med præmierne først på sæsonen,

-''(YP?")-"

men er de sidste par gange blevet besejret
af både Danris og Ærte, foruden hård

ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere

mesterskab for piratjollerne. Spændingen

AMAGERBROGADE 184

bliver ikke mindre for finn-jollerne, der
ved aftenkapsejladserne har delt præmi

Telefoner:
* 55 70 20
55 62201
50 85 20 ]

konkurrence af flere andre, så det lægger
op til en spændende dyst til vores klub

erne pænt imellem sig.
Kontortid 9-17,30
lørdag
9-12
samt efter aftale

er kon,or,'d

Curcuit træning
Der vil i år blive et udvidet trænings
program specielt for

jollesejlere. Træ

ningen begynder den første onsdag i ok

JMMJt.

tober kl. 20,00 på Østrigsgade Skole.
Tilmelding til Ole Juul, kontingent pr.
md. kr. 3,—.
NB! Kun jollesejlere, der har betalt gym
nastikkontingent for sidste sæson vil få
adgang.

I sommerens kapsejladser har vore jolle
sejlere været talrigt repræsenteret.

piratjoller til Øresundsuge i Skovshoved,

OBS.

medens den sidste finn-jolle og 2 andre

Salg af både

Første store race var Hellerups Jolle

piratjoller var til Østersøuge i Warne-

stævne, hvor vore 4 finn-joller var med,

miinde. Ved sejladserne i Øresundsugen

bedst placeret blev Gorm med en 4. plads

blev vore joller placeret i den bedste

af 25 deltagere.

halvdel, uden der dog var noget at råbe

Ugen efter var vi i Limhamm, 3 finn

hurra for. Henning fik ved sejladserne i

joller og 4 piratjoller, her fik Ole en 2.

Warnemiinde en 3. plads i piratjolle, som

plads i finn-jolle og Ærte en 5. plads i

let kunne være blevet en 1. plads, hvis

piratjolle.

uheldet ikke havde været ude efter ham.

Kort tid senere tog 3 hold piratjolle-

Inden den sidste dags sejlads førte han

sejlere til Berlin, hvortil de var inviteret

klart, men da han skulle til start røg der

af klubben Chemie, de sejlede holdsejlads

et beslag på bommen, og han måtte til

i lånte fartøjer, og sejladserne vandtes
knebent af tyskerne.

at reparere. Han blev så trukket et stykke

I dagene fra d. 22.—30. juni var to af

sidste, og skønt han kom for sent, sej

ud til banen men måtte selv pagaje det

vore finn-joller til Kieleruge og deltog i

lede han dog de andre hjem og havde

sejladserne mod finn-jollesejlere fra 12

sin førsteplads i det samlede hjemme,

nationer med tilsammen 88 fartøjer i start,

men da han kom ind, fik han at vide, at

Ole lå efter 3 dages sejladser som bedste

han var diskvalificeret, da han havde

dansker, men den 4. dag kom han til

brugt pagajen efter at varselsskuddet var
gået, dette havde han overhovedet ikke

skade og fik en stor flænge i hånden, så
han ikke kunne deltage de sidste dage.
Første uge i juli var 3 finn-joller og 2

hørt, det er, hvad man kan kalde ærger
ligt.

Det er kommet havneudvalget for øre, at
bådene »Samboanga« og »Nadia« er solg
te. Skulle dette være rigtigt, bedes sæl
gerne meddele det til havneudvalget, hvis
de ønsker at beholde deres pladser i hav
nen. Vi er stadig til at træffe i klubhuset
hver fredag aften.
Havneudvalget.

HUSK!
Masterne anbringes afrigget i mastesku
ret og ikke som sidste år rundt omkring
på pladsen.
Medlemmer, der benytter de løse skin
ner til ophaling, opfordres til efter brugen
at flytte skinnerne til side, så der bliver fri
passage langs midtersporet.
Havneudvalget.
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KAPSEJLADSCHEFEN MEDDELER:
Søndag den 22. september har vi sæsonens sidste kapsejlads
Første s t a r t går kl. 9. Vi sejler banen 1 e v t . 2 omgange r u n d t , t a g e r ind i klubhuset og spiser f r o k o s t o g f o r t 
sætter d e r e f t e r ude

på banen igen. T i d s p u n k t e t f o r s t a r t e n o m eftermiddagen v i l blive oplyst under frokosten.

Præmieuddelingen, e v e n t u e l t vandrepræmier, v i l finde sted ved sejlerballet den følgende lørdag.

Startpenge kr. 12.Indtegningsliste b l i v e r ophængt søndag den 1 5 . september, prøv o m d e t i k k e e r m u l i g t a t s k r i v e j e r h u r t i g t på,
senest onsdag aften, så jeg kan nå a t k o m m e t i l byen e f t e r sølvtøj.
AKSEL PETERSEN

Lørdag den 24. august
var der planlagt dame- og old boys kap
sejlads samtidigt med vor årlige svagforetur. Det var måske for mange arrangemen
ter på een dag, når man tager i betragt
ning, at det hele skulle afvikles fra kl.
14,00.
Old boys sejladsen måtte opgives på
grund af manglende tilslutning. Hvorfor
kan der ikke samles interesse om denne
morsomme sejlads?
Dame kapsejladsen, der blev gennemfort
i regn og blæst, var en våd tur, men stra
badserne blev klaret fint af vore raske
sejlerpiger, og Bodil Jensen kom ind som
en flot nr. 1. De deltagende damer kunne
senere i klubhuset modtage deres velfor
tjente præmier.

é!i1 'i' 1 iiiTTi- 1UL"'i iTTi i11 'i u7i'1 Vil1'i mi'1 'Ji!11mi •' 1C., 1 1im• 1!Ii!11 mi, 1^
•1
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•|
!•
fl
il
ij
fi
Short story
fl
•1
IJ
/ur generalforsamlingen.
fi
fl
ij
li
På
broen,
f«
fl
•1
fin kritik,
ii
fl
gold kritik,
fi
il
•1
abstrakt
idérigdom,
fl
fi
ij
konkret idéfattigdom,
ij
fl
for rette forum
fi
ij
i}
sort tavshed.
fl
ij
•I
AK.
ja.
fl
fi
Autor.
IJ
il
fl
fi
•|
•I

fl

fi

Jubilæumskapsejladsen
Jeg vil gerne herigennem have lov til at
takke de medlemmer, der var medvirkende
til, at vor jubilæumskapsejlads forlob så
festlig og for vor forening på så værdig en
måde.
Det var mig en glæde at erfare, hvor
godt vore damer og sejlere modtog de
medlemmer, som kom med indsamlings
listerne. Der indkom på denne måde godt
1200 kr. til præmier. Foruden fik vi skæn
ket præmier af firmaerne J. P. Bacher
Sadolin og Holmblad, Gron og Witzke,
Kai's Sport, Hempel, Olskin, Standard,
Jacob Holm og Sonner. Endvidere fra vore
medlemmer Orla Witt, Poul Nymand samt
»Plok«.
Jeg har kun hort lovord for arrangemen
tet, så det må glæde •:or kapsejladschef, at
det blev en sådan succes.
Formanden.

PÅLIDELIGHEDS LØB FOR

Motorbåde
Motorjoller
og

V i m ø d e s på b a n e n l ø r d a g d . 28. s e p t . Første start går kl. 14,00.
I k a n g o d t l a d e s e k s t a n t e n , passeren o g linialen blive h j e m m e . D e t
d e t d r e j e r s i g o m er a t sejle b a n e n r u n d t t o g a n g e .
D e n t i d m a n n o t e r e s for i første l ø b , s k a l m a n p r ø v e a t o p n å i d e t
a n d e t . D e r m å i k k e findes u r e i b å d e n . Eventuelle fart* o g o m d r e j =
ningsmålere s k a l v æ r e t i l d æ k k e d e . E n k o n t r o l l a n t fra e n k o n k u r r e r
r e n d e b å d s k a l d e l t a g e . D a d e t k r æ v e r et ret o m f a t t e n d e forarbejde,
er absolut sidste frist for tilmeldning sat til mandag d. 23. sept. kl.

19,00.

Startpenge kr. 12,=

Motorsejlere

A l l e d e d e l t a g e n d e b e d e s give m ø d e fredag aften k l . 19,30 i Skip*
perstuen for yderligere instruktion. (Eventuelle gaver til løbet mod=

tages gerne).
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JOLLY
SCOTT

samhørighed, såsnart de kom uden for hav
nen. Der var 3 starter. Først sejlede pi
gerne, så drengene, og til sidst vinderen

mmm

af de to sejladser. Den svenske pige Gun
nilla vandt den udsatte jolle før vor egen
Bjarne Adrian, som blev nr. 2 med Ma
riane Nielsen på 3. pladsen.
Ref.
Søndag den 25. august ankom »Jolly

Det må fremover forventes, at radpæ

Scott« klubben med 25 medlemmer fra Goteborg for at sejle kapsejlads mod vore
juniorer. De medbragte ca. 10 små joller
af ny type, som ikke før er set her i lan
det. Navnet på dem er Jolly Scott. Sejl
arealet er 5

m2,

og jollen er en mellemting

lene mangler, idet man allerede i år for

Vedrørende
bundgarn i Køge
bugt

mellem optimist- og piratjollen.
Jolly Scott klubben havde i forvejen

Til sejlklubben Sundby Sejl-Forening.

sendt et byggesæt af jollen, som de for

Undertegnede finder anledning til at

ærede S.S.F. Jollen blev bygget af vort

henlede Deres opmærksomhed på føl

medlem Henrik Rosenberg og hustru på

gende :

15 timer og blev døbt »Henrik« af den
svenske sejlerpige Gunnilla, som var vin
der af sejladsen.
Den svenske klubs formand, hr. Carlstrom, havde inviteret vor danske guldmedaillevinder Poul Elvstrøm til at give
jollesejlerne svar på spørgsmål ang. jolle
sejlads. Selve sejladsen var noget mislyk

ke — undtagelsesvis 2 rækker pæle, så
kaldte radpæle.

Det må anses som almindeligt kendt

en del bundgarns vedkommende vil gå
over til flyverader, det vil sige rade, der
ved flydere anbragt på overtællen holder
denne i vandskorpen.
Det kan måske i begyndelsen medføre
en vis tvivlrådighed hos mindre erfarne
og trænede søfarende, hvorfor dette må
kunne tjene til vejledning for sådanne.
Observerer man under sejlads langs land
mellem rækker af bundgarn med sædvan
lig afstand mellem hovederne svarende til
radlængder på 200—300 meter, bør der

blandt søfarende, at der i Køge Bugt i

manøvreres efter, at der kan være an

tiden juni-december findes udsat et stort

vendt flyderader, hvis der ikke er rad
pæle. Benyt derfor i egen interesse, hvis

antal bundgarn, almindeligvis anbragt fra
landgrunden vinkelret mod dybere vand.
Det karakteristiske ved et bundgarn ud
spændt mellem pæle er, at hovedet med

ket. Vi kunne ikke sejle uden for havnen

forgarn danner en gruppe pæle, medens

på grund af den stærke vestlige blæst -—

raderne mellem sådanne hovedgarn hidtil

15 sek.mtr. i pustene, og joller af forskel

almindeligst har været spændt ud mel

lige typer væltede og bordfyldte i skøn

lem — i lige linie mod land — een ræk-

De da ikke foretrækker at sejle udenom
bundgarnsrækken, de tydeligt for hvert
andet garn fra land afmærkede gennemsejlingsåbninger.
København og Omegns Fiskerforening
p.f.v.
Henning Christoffersen.
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Der har været afholdt kredsmesterskab
for optimistjoller i Hvidovre, hvor SSF
stillede med tre joller, og her vandt vores
optimister for andet år det Østsjællandske
kredsmesterskab. »Til lykke med det, gut
ter«, men i Nyborg gik det ikke så godt,

Jubilæumskapsejladsen

men der var jollesejlerne også kommet
rigtig i ilden, men det må jo være rart

Endelig oprandt den store dag, som vi

at møde lidt konkurrence. Den 1. septem

har imødeset så længe med meget arbejde

ber er der igen et optimiststævne, det

forud for bestyrelsen og i særdeleshed

foregår i Skive, og det er Landsskolekapsejlads, og der deltager 3 joller fra

kapsejladschefen, og på selve dagen var
der mange, som tog et nap med. Vi skyl
der dem alle en tak fordi, det trods megen
vind og regn blev en succes for vor for
ening.
Vi arrangerede sejladsen i samarbejde
med Kastrup- og Dragør Sejlklub, og
dommerne var følgende: Store bane, dom

Vinterundervisning
Tovværkskursus begynder

SSF.
tirsdag d.

1 .-10. kl. 19,00 på Sundparkens skole væ
relse nr. 15, 2. sal, kniv og merlespiger
medbringes. Prisen for dette kursus er
15,00 kr.

mer W. Thornberg, meddommere: Erna
Navigationskursus begynder onsdag d.

Christensen — Axel Pedersen — Sv. Å.
Larsen. Lille bane: dommer Hugo Hansen.

2.-10. kl. 19,00 i SSF klubhus. Af under

Meddommere: Axel Frederiksen — Viggo

visningsmateriale skal medbringes følgen

Hind og P. Tech.
Da startskuddet lød for første start,

de: Guldhammer: Lærebog i Navigation
for kyst og sætteskippere. Internationale

var vinden østlig, vindstyrken var 10 sec.

søvejsregler. Søkort over Kattegat. Trans

meter, og der var godt med sø. Solen tit

portør og lineal. Regnehefte. Prisen for

tede lidt frem en gang imellem men for

dette kursus er 15,00 kr.

svandt til sidst helt, og ved 14-tiden kom
den voldsomme regn, heldigvis var sej
ladsen omtrent forbi på det tidspunkt.

Kystskippereksamen. Medlemmer, som
ønsker at tage denne eksamen, bedes

Men sejlerne blev godt våde, regnen for

henvende sig til skolechefen, hvor alle

uden, flere både bordfyldte, og nogle

oplysninger kan fås. Prisen for dette kur

havarier forekom også, men i betragtning

sus er 15,00 kr.

af det hårde vejr forløb dagen dog uden
større uheld og vore dygtige folk i led

lagt ud uden for Sundby havn.
*

Tilmelding foregår ved at tegne sig på

Tilmelding til disse kursus finder sted

sagerbådene fik alle godt i havn.
Lørdag aften var der modtagelse nf
de fremmede sejlere i klubhuset, og der
blev danset til kl. 24. Fest og stemning

Husk, at d. 8. september afholdes der
klubmesterskab for optimistjollesejlere, vi
starter kl. 11,00 på en bane, der vil blive

hver fredag aften i kontortiden kl. 19,00
—20,30 eller Tegningslister, som er op
slået i klubhuset.

listen, som hænger i klubhuset, og så til
slut, det koster ingenting at starte til
denne sejlads.
Skolechefen.

Skolechefen.

var der hele aftenen, så det var måske
nok grunden til, at flere starter blev
udsat. Medens regnen strømmede ned

Optimistjolle afd.

søndag eftermiddag, samledes deltagerne
i sejladserne til kaffebord og præmie

Turen til Tyskland med SSF optimist
joller var igen en succes. I 1962 vandt

uddeling i klubhuset. Resultatet af kap
sejladserne har stået i dagspressen og er

SSF førstepladsen og erhvervede en van-

slået op på tavlen i klubhuset, så det er
ikke nødvendigt at gentage dem her i
medlemsbladet. Vi er jo kun glade for,
at der også blev lidt til vore sejlere i det
fine selskab. Det blev trods det hårde

drepræmie. I år blev optimisterne invite
ret til Tyskland igen for at forsvare vandrepræmien, og det gjorde de med glans,
de fik den med hjem endnu engang, der
skal sejles om den 3 gange for at vinde
den til ejendom.

En af vore gode skribenter, der har
glædet os med meget godt og morsomt
stof til vort blad, og som ikke mindst
herigennem har slået sit navn fast i SSF,
fejrer d. 5. 9. sin 50 års fødselsdag, hvor

vejr og med 170 sejlere til start en jubi-

Jeg vil samtidig takke Poul Christian

læumskapsejlads som vi, der var med, vil
mindes med glæde.

sen og Børge Theil Hansen for deres
indsats i forbindelse med Tysklandsturen.

Ref.

Gratulation

Skolechefen.

for samme blad sender ham de bedste
lykønskninger.
Hjertelig til lykke, Hardy Christensen.
Red.

S S F

SIDE 8

NR. 9

Svagføreturen lørdag den 24. august

Ved 14 tiden ankom 40 svagføre med

glade for sejlturen. Enkelte var meget våde,

hjalp til ved servering og opvask, vore

arbejdersamaritter og folk fra kontakt

for de ville se det hele og stak hovedet

motorbådsejere, som beredvillig havde stil

korpset som hjælpere. Solen, som havde

uden for den skærmende presenning, som

let deres fartøjer til rådighed for denne

været fremme om formiddagen, forsvandt,

vore betænksomme motorbådsførere des

gode sag. Desuden har vi takket de fir

og da bådene med de svagføre var kom

værre måtte trække over for det ublide

maer og enkeltpersoner, der har hjulpet

met et stykke på vej, begyndte det desvær

vejr.

os til det fine arrangement. Denne hjælp

re at regne stærkt, men der skal mere til

Efter sejlturen blev de inviteret i klub

er kun ydet til de svagføre, og vi mente

for at slå humøret ned på disse menne

huset, hvor der blev serveret kaffe, øl,

det derfor ikke rigtigt, at medlemmer og

sker. Man skulle skamme sig, når man

pølser, is, vin m. m. God hyggemusik var

bestyrelse deltog i traktementet. Det skulle

går og har selvmedlidenhed over sine egne

der også sørget for, så der var feststem

jo være en tak i sig selv at være med til at

små skavanker, for mage til humør finder

ning, lige til vore venner ved 20-tiden tog

hjælpe disse i vort samfund dårligt stillede.

man ikke. De er så taknemmelige for,

hjem.

hvad der bliver gjort, og de var meget

Festudvalget.

Festudvalget takker herigennem alle, som

Endnu engang

CYKELKØRSEL ER FORBUDT
overalt i havnen

En riggerfidus

Bemærk

Fokkehals

Man tager en ende på tykkelse med sit
En ende
ca. 3 A m

fokkeskøde, skyder det igennem halsen
på fokken (figur 1), laver en øjesplejs
ning i hver ende lige stor nok til at en
knude på skødet kan gå igennem (fi
Fig. 1.

gur 2).

Kassereren henstiller til de med
lemmer, der har foretaget indbe*
talinger pr. giro, om i god tid at
komme og få deres medlemskort
afstemplet for at undgå for lang
ventetid på selve generalforsams
lingsdagen.

Man sparer på den måde karabin eller
patenthage, bliver fri for de sår der op
Sammensyede

står på mast og ruf, når båden løber til
vinden, og fokken står og pisker i vind
øjet.
Forstår I ikke rigtig, hvad jeg mener,
kan I se det i praksis hos rigger Einer
eller Brormand.

A

Parkering:
Undgå venligst at parkere på
venstre srde af indkørselen til klub
huset, det er medlemmerne der
skal betale de knækkede fliser og
nedkørte kantsten.
Havneudvalget
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Salg af

Angående

Albin marine motorer

medlemsbladet

Montering, reparation og
Udebliver medlemsbladet, skal

drejerarbejde udføres.

du først henvende dig på lokal

Alle modeller af

postkontoret, hjælper det ikke,

lænsepumper føres

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4

Cigarforretningen
I. Jensen
ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M 4 3 4 H

SUNDBY 44 36

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

Nærmeste forretning ved havnen!
Har alt I

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER & OL

Køb og salg

Drejer det sig om
foto så gå til

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

Balsamvej 8

D A N R I S

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Amagerbrogade 107

-

SUndby 4566

Den rigtige tid til den rigtige pris
(pipaluk)

Køb det hos
»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

De gode materialer til båden

har

GEMYNHTES

FARVE & TAPET
ØRESUNDSVEJ 92 - TLF. SUNDBY 2185

Få minutter fra bådepladsen!

KAPs SPORT
Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38
Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Sport - Jagt - Fiskeri
FAGMÆSSIG BETJENING!
BESTILLINGER MODTAGES!

Camping
Hundeartikler
Rideudstyr
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BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
30.00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44, OO

JmaJc
BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER = FRAKKER

Gul standard
Busseronne
Den rigtige facon.. 32, OO
Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
„ herrer

faHusthøjns

*

HOLMENS BUKSER
ENGELSKE GENSERE

ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE
SATIN
33, SO
38, SO

BENKLÆDER

B U S S E R O N N E R

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters
Størr. 1

NR. 9

33-

GUMMISTØVLER

51,OO

Ternede bomulds
Skjorter

K Ø J E T Æ P P E R

Største
Specialforretning i

Mange mønstre.... 11,50

VATTÆPPER

ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HEBRELMGERI samt KONFEKTION

J. P. BACHER . TORVEGADE

22 . AMG

Sejlsportshuer
EMBLEMER OG OVERTRÆK

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

KARL POVLSEN BOGTRYK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

4503 . 8635

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

SU 866

tiI den BILLIGSTE pris!

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

Næste nummer af bladet

H-K.

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

udkommer i oktober. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde
senest 20. september.

Afleveret til postvæsenet d. 9*9*63

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

B. NIELSEN
Cumberlandsgade IS

— Amg 1702

'/«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
Telf. 35 67 88

\QU7H<»1

NUMMER lO

OKTOBER 1963

Luwmcii

Fra Langelinie

32. ÅRGANG
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej, S — SU 35016
AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

^

Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
AS 1169
Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S. 50 23 73
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49
SU 6163
Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S
og Henning Sørensen, Kastrupvej 92, S

Formand:

Næstformand og sekretær:

K asserer
formanden og
havneudvalget
træffes

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
Juniorleder: Vilh. Lindemann, Biens Allé 22, S
Skolechef : Arndt Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Axel Petersen, Kastruplundgade 54, Kastrup....
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Bestyrelsesværelse
Pladsmand:

AM 9247 y
AS 4924
AM 92 56
50 72 98
AM 83 84 u
AM 71 18 y
SU 3580

Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

hver fredag
kl. 19—30,80
i klubhuset
tlf. $u 35 80
Husk postgiroen 56516

55 9180

Restauratøren privat

AS 3083

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil resikere at
miste din plads i havnen.
Havneudvalget

Hvorfor gå over Amager Strandvej ?
Shoppen
Fører alt i:
Malervarer og
HBPY *
^

i

j

• * *'
, v -- j

: '!-•

S®>5*%^•-v-''.*

j*

lakker.

Alt i

bådeudstyr cg
tovværk.

*" S

^

Til dagens billigste

Forhandler af GIBB bådeudstyr og Samcolastik.
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Wå

40 års
JUBILÆUMSFEST
Svend Bjerre

Lily broberg

Aftenunderholdning og bal lørdag den 9. november kl. 19,30
Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9-11

Underholdning:
Skuespillerinden

Lily Broberg

Skuespilleren Kjærulff Schmidt
Parodisten
TV komikerne
Bal til

Svend Bjerre
Frank & Miller

Poul Flatau's kvintet

Billetter å kr. 3,00, incl. garderobe
og baltegn fås hos restauratøren og
bestyrelsen fra d. 30. oktober 1963.

Intet billetsalg ved indgangen ! ! !

Frank & M i l l e r

Kjærulff Schmidt
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Uddrag af protokollen
Bestyrelsesmøde deri 9J4 1965.
Dagsorden:
1. Konstituering.
2. Beretning.
3. Havn og plads.
4. Klubhus og fester.
5. Sejlerskolen.
6. Juniorafdelingen.
7. Eventuelt.
Hele bestyrelsen samt kassererske og re
daktor var mødt.
Formanden bød velkommen, specielt til

tilskrives om, at generalforsamlingen har

man om at anvise bestemte steder til dis

modtaget hans velvillige tilbud.

se ting.

Fra jordkontoret forelå skrivelse med

Formanden foreslog, at foreningen kø

tilsagn om at lade opføre 12 materielska-

ber jollesejlernes gamle halvtag, som de

be, hvorimod nye tegninger angående op

selv har bekostet og bygget. Formanden

førelse af halvtage må indsendes, før til

foreslog, at man købte halvtaget for kr.

ladelse til disses bygning kan gives.

400,00. Der blev diskussion om prisen,

Direktoratet for Stadens faste ejendom

og afstemning gav til resultat, at forman

me udbad sig skriftlig en liste over inven

den, Knud Andersen, Lindemannn og Sig

tar. Listen skal underskrives af samtlige

fred Christensen gik ind for kr. 400,00, me

bestyrelsesmedlemmer.
Standerhejsningen er fastsat tli lørdag
den 11/5 d. å. kl. 16,00.

det nye bestyrelsesmedlem Henning Jen

Man enedes om at give dispensation fra

sen, samt kasserersken, fru Edith Høeg

slibning med maskiner skærtorsdag og

Dreyer.

langfredag.
1. Konstituering.

Henning Jensen konstitueredes som havneudvalgsrepræsentant i stedet for Carl

dens Henning Jensen, Arnt Adrian, Axel
Petersen, Henning Sørensen og Rasmus
Bech gik ind for at byde jollesejlerne kr.
200,00.

Man vil undersøge mulighederne for at
få lavet et plantehegn i første omgang på

Formanden har d. d. ringet til jordkon

nordre plads og senere på søndre plads.

toret angående bolværkets reparation. Be

Brev fra landsretssagfører Borch angå

sked kan først ventes efter påske.

ende restauratøren fra »Det lille Apotek«

Petersen. Henning Jensen takkede for sin

Videre er ringet til Theodor Hansen,

oplæstes. Det fremgår, at sagen er gået

modtagelse i bestyrelsen og var glad for,

Bogø, og oprensning af havneløb påbe

til retten. Nærmere oplysning vil tilgå

at han havde overtaget alt i meget fin

gyndes, så snart isen er væk.

landsretssagføreren.

orden.

Kroner 5.000,00 fra Københavns kom
2. Beretning.

Formanden oplæste ad dette pkt. brev

mune til hjælp til oprensning kan påreg

Havneudvalget er ved at undersøge mu

nes.

fra et slettet medlem, 432 Ivan Nielsen,

3. Havn og plads.

Elbagade 24, st., der tidligere har boet

Man drøftede hegnet til nabohaverne

Meinungsgade 30. Han ankede over, at

på nordre plads, og formanden påpegede,

brevene fra bestyrelsen vedrørende kon
tingentrestance ikke var kommet ham i
hænde til hans nye adresse, hvorfor han

at man kunne gå ret igennem hegnet.
Der var enighed om at få lukket hul
lerne i dette hegn, og man ville snarest se

gerne ville have sine rettigheder igen. Be

på den mest praktiske måde til forholdets

styrelsen vedtog eenstemmigt, at han be

løsning.

holder sine rettigheder, og hans sletning
annulleres.

Henning Sørensen oplyste, at broerne er
ved at blive tjæret.
lighederne for at få nye skruestikke.
Der blev indkøbt 2 bøjer til havneløbet.
Det blev oplyst, at der var een plads
tilbage i havnen. Forskellige sager af uvæ
sentlig interesse diskuteredes og toges til
efterretning.
Et forhold vedrørende et passivt med
lem, der tidligere har været aktiv og som

Formanden oplyste, at nordre plads er

nu søgte plads i havnen påny, blev drøf

blevet ryddet ved hjælp af buldozer, hvil

tet. Man enedes om, at pågældende skulle

Videre oplæstes brev fra A/S Vølund,

ket har kostet kr. 450,00. Disse penge skal

melde sig ind som aktiv påny og sættes

hvoraf fremgik, at man ikke fra Vølunds

betales af den indkomne haveleje. Fin

på ekspektancelisten.

side kunne imødekomme bestyrelsens øn

planering er ved at komme i gang.

ske om tilslutning af kloakledningen fra
vor nye toiletbygning.
Brev fra Kolonihaveforbundet for Dan

Den nye kran er kommet, og bestyrelsen
håber, at alle medlemmer passer bedst mu
ligt på den.

Uddelt 16 nye pladser i h.t. ekspek
tancelisten.
4. Klubhus og fester.
Sigfred Christensen oplyste, at det var

mark vedrørende klage fra haveforeningen

Man søger at få lavet de små broer i

i orden med havneplads i Espergærde til

»Amagerstrand«, som er nabo til SSF på
nordre plads oplæstes. Man klagede over,

stand snarest muligt.
Formanden oplyste, at pramejerne har

pinseturen.
Der vil blive indkøbt 8 nye hængelåse.

at poplerne skygger i haverne. Bestyrelsen

søgt om tilladelse til at benytte et lysthus

enedes om at skrive til forbundet og bede

skolekonsulent vedrørende anlæggene.

vores nabo om at sende deres repræsen

til grej. Nævnte ejere ville selv lave lyst
huset i stand som skab. Bestyrelsen havde

tant for bestyrelsen til møde her til drøf
telse af sagen.

intet at indvende. Man enedes om at lade

geklub om udlejning af et af lokalerne

bænkene male og fordele på pladsen.

Statsautoriseret revisor Poul Christensen

Vedrørende bukke og klodser enedes

een ugentlig aften i vniterhalvåret. Der
bliver selvfølgelig adgang for medlem-

Man enedes om at tale med en plantDer er indgået aftale med Amager Brid
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STORT

ANDESPIL

AFHOLDES LØRDAG D. 30. NOVBR. KL. 19 I KLUBHUSET
der bortspilles 10 store fede ænder - 10 lækre kyllinger
plus eventuelle trøstpræmier
Endvidere bortspilles ved ekstraspil i

1 stor fed gås plus 2 flasker rødvin
1 stor fed and
2 kyllinger plus eventuelle trøstpræmier
Der^. bliver lejlighed til en dans efter andespillet - Adgang mod forevisning
af medlemskort.
FESTUDVALGET

merne til det ene af lokalerne den dag,
hvor bridgeklubben har lejet det andet.
Man enedes om at udarbejde ny re
stauratorkontrakt med juridisk assistance.

Bestyrelsesmode den 615 1963.

sagn om kr. 5.000,00 til oprensning af

Dagsorden:
1. Beretning.
2. Havn og plads.
3. Klubhus og fester.

5. Sejlerskolen.
Det oplystes, at certifikaterne kommer
en af dagene.
Resterne af optimistjollebroen vil blive
bjerget.
6. Juniorafdelingen.
Lindemann forlangte at få et aflåset
skab til juniorafdelingen.
Ønskede at man så på opdriftmidlerne
i juniorbådene, idet disse skal være i or

7. Eventuelt.
Intet særligt at bemærke.
Modet hævet kl. 0,45.
Svend Aage Larsen,
formand.
K. Lindholm Andersen,
sekretær.

sejlrenden.
Landsretssagfører Borch havde frem
sendt udkast til forpagtningskontrakt med

4. Juniorafdeling.

den nye restaurator. Bestyrelsen tiltrådte

5. Sejlerskolen.

udkastet, der bliver returneret til under

6. Kapsejladser.

skrift med den af bestyrelsen foreslåede

7. Eventuelt.

Edvard Johansen.

Modt var hele bestyrelsen samt redak
toren.

kontingentnedsættelse diskuteredes. Man

1. Beretning.

enedes om at forelægge spørgsmålet for

Brev fra Gunnar Østergaard angående

at revisionen havde revideret regnskab d.

generalforsamlingen, idet lovens § 5 kan
fortolkes på flere måder. Østergaards brev

30/4 og intet fundet at bemærke.

var bekræftet af 2 tidligere medlemmer,

Tilladelse til afbrænding af fyrværkeri
forelå.

nemlig Akilles Jensen og Villy Tanggaard

Formanden bod velkommen og oplyste,

Der oplæstes brev fra Bent Bille Han

den.

hvoraf fremgik, at foreningen har fået til

Rasmussen.
Fra

anlægsgartner

Deichmann

forelå

sen, Badensgade 28, der havde været på
målerkursus. Han takkede for kurset og

skriftligt tilbud angående beplantning af
foreningen sanlæg. Tilbuddet lyder på kr.

ville gerne have de nye opmålingsregler

3.030,00. Bestyrelsen mener ikke i øjeblik

praktiseret i SSF. Et skriftligt forslag fra

ket at kunne afse så mange penge til an
læggene, hvorfor sagen foreløbig bliver

samme Bille Hansen vil blive aftrykt i
medlemsbladet.
Nye tegninger til jolleskure sendes til
godkendelse i magistraten.
Der forelå skrivelse fra jordkontoret,

henlagt.
Bestyrelsen tiltrådte et tilbud på ca. kr.
3.800,00 til hegn omkring det område, for
eningen har fået overdraget af kommunen.
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Hegnet skal laves efter kommunens ordre.

Folnæs og Voltersen. De pågældende hav

Den lille afvandingskanal vil blive op

de været uforskammede overfor såvel ju

renset på kommunens foranledning.

ville blive færdig inden den 21. ds.
Det oplystes, at midterbroen var lavet

niorlederen som formanden, hvis ordre de

færdig for de kr. 6.000,00, som tilbuddet

ikke har villet efterkomme trods adskil

lød på. Arbejdet er vel udført, og penge

der har været frostsprængt. Vandrørene

lige advarsler, og der måtte nødvendigvis

ne efter bestyrelsens mening givet godt ud.

er for tynde, og når penge er til stede,

statueres et eksempel.

De er svejset ca. 40 huller i vandrørene,

vil systemet blive lavet helt om, så man
undgår gentagelser.
Forskellige skrivelser oplæstes og toges
til efterretning.
2. Havn og plads.
Man drøftede vedligeholdelsen af an
læggene og enedes om ,at Christensen,

Med hensyn til stadsgartnerens arbejde

5. Sejlerskolen.

ved poppelhegnet på nordre plads oplyste

Forskellige problemer vedrørende bro

formanden, at stadsgartneren havde fore

erne drøftedes og toges til efterretning.

slået poplerne nedskåret til det halve. Det

Adrian havde modtaget indbydelse fra

ville være ret bekosteligt, og formanden

Warnemiinde til kapsejlads i dagene den

havde da påpeget, at betalingsspørgsmå

6.—11. juli for optimistjollesejlerne. Det

let måtte være jordkontorets hovedpnie.

vedtoges at sende 3 joller til stævnet.

Nærmere oplysninger vil senere fremkom
me.

der i år har holdt anlæggene, skal ved

Der er kun tilmeldt 4 elever til sejler

blive at holde disse, hvis hans betaling er

skolen. Man vil gennem meddelelse i med

rimelig.

lemsbladet søge at komme i kontakt med

Hansens båd oplystes, at den på Sagfører

flere medlemmer angående denne skole.

nes Auktion blev solgt til Harald Hen

Der skal være rent op mod hegnet til
haveforeningen.

Der indkøbes yderligere et stel sejl til

Henning Jensen havde talt med jolle

juniorerne.

Angående

sagen

vedrørende

Georg

riksen under medvirken af sekretæren for
SSF. Båden blev solgt for kr. 562,00 incl.

sejlerne og gik nu ind for, at man betalte

6. Kapsejlads.

salær, men Henriksen havde forlods givet

kr. 400,00 for det gamle jolleskur. Henning

Intet særligt at bemærke.

formanden og næstformanden tilsagn om

Jensen havde misforstået forholdet i før

7. Eventuelt.

delvis dækning af foreningens udgifter,

ste omgang, og han ønskede nu dette ret

Knud Andersen ankede over bestyrelses

tet. Man gik til fornyet afstemning, hvor

mødernes længde. Foreslog nogle flere

Rasmus Bech og Henning Sørensen stem

møder af kortere varighed.

te imod. Aksel Petersen undlod at stemme,

Mødet hævet kl. 0,30.

medens den øvrige bestyrelse stemte for

mesteren angående foreningens andragen
de om tilskud til jollesejlernes omklæd
ningsrum. Overborgmesteren har den 5/6

formand.

skriftligt svaret, at man ville give kr.

Knud

Der bliver indhentet tilbud fra dykker

Andersen,

6.000,00 til anførte omklædningsrum og

sekretær.

yderligere låne Sundby Sejl-Forening kr.

Strandgaard angående nedramning af bro
erne.

6.000,00 rentefrit over 10 år. Skrivelsen er
Bestyrelsesmøde den 1716 1965.

Medlemmer, der ikke har fået tildelt
plads i havnen, må fjerne deres både, da

Formanden oplæste brev fra overborg

Sv. Aa. Larsen,

de kr. 400,00. Det vedtoges således at give
jollesejlerne det anførte beløb.

såfremt han erhvervede båden.

begrundet med, at en af magistraten ansat

Dagsorden:

arkitekt havde anslået udgifterne til kr.

1. Beretning.

12.000,00. Bestyrelsen tiltrådte overborg

de i modsat fald bliver strøget af ekspek

2. Havn og plads.

mesterens forslag, og man er klar over,

tancelisten.

3. Kapsejlads.

at byggeriet formentlig første kommer i

4. Fester og klubhus.

gang til foråret.

3. Klubhus og fester.
Angående pinseturen oplyste Sigfred
Christensen, at man ville engagere sig
med en turistbus, da man var af den over

5. Juniorafdelingen.

Der er skrevet kontrakt med Edvard Jo

6. Eventuelt.
Arndt

tør, og sagen skal for så vidt være i orden,

ikke

Adrian, der havde meldt lovligt forfald,

såfremt han erhverver bevilling ved politi

grundet vejret var sejlklare. Man ville

var mødt. Videre var redaktør og kasse

og magistrat.

søge at gennemføre et arrangement som

rerske mødt.

bevisning,

at

mange

medlemmer

af Sigfred Christensen foreslået. En teg

Hele

bestyrelsen

hansen angående ansættelse som restaura
bortset

fra

Med hensyn til det nye hegn mod Ama
1. Beretning.

ger Strandvej oplyste formanden, at det

ningsliste med bindende tilsagn bliver op
hængt.

te, at han d. d. havde fået tilsagn fra ma

Man har fra Tuborgfondet fået afslag

4. Juniorafdeling.

gistraten om, at der var bevilget midler til

på ansøgningen om en juniorbåd eller til
skud til en sådan. Sundby Sejl-Forening

Formanden bød velkommen og meddel

havde kostet kr. 4.352,00.

Lindemann anmodede påny om et af

yderligere reparation af nordre mole. Til

låset skab til juniorafdelingen. Han får

sagnet er givet telefonisk.. Der vil blive

vil søge påny, så snart mulighed forelig

tildelt redaktørens skab. Formanden på

lavet 70 meter af molen på nordre plads.

ger.

pegede i øvrigt, at Lindemann allerede ved

Angående udgravning af den lille rende

Det oplystes, at en check på kr. 11.940,70

forrige bestyrelsesmøde havde fået tilsagn

mod Amager Strandvej havde formanden
talt med kloakkontoret, og det opgravede

er indgået fra benznifonden.
Firmaet Stefansen har forlods og efter

om skabet.
Det oplystes, at to af juniorerne havde

fyld vil blive fjernet inden havnefesten,

aftale forudbetalt kr. 2.000,00 angående

fået 1 måneds karantæne, nemlig Jørgen

ligesom man håbede på, at udgravningen

havnefesten.
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bemærke. Nærmere vil senere fremkomme

bestyrelsens forslag og gjorde gældende,

gere omtalte nye systemlåse.
Formanden tager til Sejl Unionsmøde

Foreningen har d. d. modtaget de tidli

på næste bestyrelsesmøde.
6. Eventuelt.

at ikke alle klubber havde sejlerskole.

den 20. ds. i Æbeltoft. Man skal på dette

Ad. dette punkt havde ingen af besty
relsesmedlemmerne grundet det sene tids

møde bl. a. drøfte godkendelse af red
ningsveste, herunder fra firmaerne Elv
strøm, Kawo og Helle Hansen.

Spørgsmålet måtte blive et rent internt an

punkt noget på hjertet, hvorfor modet blev
hævet kl. 1,30.
Svend Aage Larsen,

Forskellige skrivelser oplæstes og toges

og redskabsskure forelå.

sekretær.

Udgravningen af indvendig rende og ud

dispensation for, at aldersgrænsen for bru
gere af O. K.-joller sættes ned til 16 år.
Henning Sørensen og Vilh. Lindemann gik

fra nu af blive praktiseret.
ger angående byggetilladelse til jolleskure

K. Lindholm Andersen,

Henning Jensen forelog, at der gives

i havnen, skal aflægge prøve, og lovene vil
Delvis tilladelse med forskellige ændrin

formand.

til efterretning.
2. Havn og plads.

liggende, og man enedes om i henhold til
vore love, at medlemmer, der ønsker plads

dybning af havnelob er nu tilendebragt.
Bestyrelsesmøde den 317 1963.

Spørgsmålet vedrorende annoncer i med

Dagsorden:

lemsbladet vil blive taget op til nærmere

imod forslaget og motiverede dette med,
at de ikke mente, de unge mennesker var

1. Beretning.

overvejelse, idet det er bestyrelsens ind

2. Kapsejlads.

voksne nok til selv at tage et ansvar på
søen. Bestyrelsen enedes om at forelægge

3. Klubhus og fester.

tryk, at det ikke kan betale sig at have
annoncerne.

4. Havn og plads.

forslaget på en generalforsamling, men

5. Eventuelt.

Ti Elvstromveste vil blive indkøbt, da

Hele bestyrelsen, bortset fra Lindemann

de nu er godkendt af Dansk Sejl Union.
\ andledningerne
diskuteredes,
og

forslaget gik til afstemning blandt besty
relsen indtil da, hvilket resulterede i, at

og Aksel Petersen var mødt. Lindemann

Vilh. Lindemann, Axel Petersen og Hen

havde meldt frafald gundet sommerferie

spørgsmålet vedrorende reparationer tages
op efter ferien.

ning Sørensen stemte imod, medens for
manden, Knud Andersen, og Henning

med juniorerne. Aksel Petersen på grund
af arbejde.

Forskellige skrivelser oplæstes og toges
til efterretning.

Jensen stemte for. Sigfred Christensen og

Redaktor og kassererske var modt.
1. Beretning.

Rasmus Bech undlod at stemme. Dispen

2. Kapsejlads.

Jubilæumskapsejladsen

den

18/8 d. å.

sationen er således i kraft af formandens

Formanden bod velkommen og oplyste,

blev indgående diskuteret og programmet

stemme vedtaget indtil generalforsamlin

at der af tipsmidlerne var bevilget kr.

gen.

2.500,00.

tilrettelagt. Tilmeldingsfristen udløber den
5/8 d. å.

Henning Sørensen oplæste klage fra

Fra

finansministeriet

forelå

skrivelse

3. Klubhus og fester.

jollesejlerne,

om, at man i anledning af ansøgnnig om

Lørdag den 24/8 afholdes svagføreturen,

der benyttede hans båd som landgangsbro.

fritagelse for forlystelsesafgift havde sendt

Bestyrelsen vil tage sig af forholdet.

andragendet til skattevæsenet, hvorfra man

og samme dag afvikles Old-Boys-Sejladsen.

Christian Olsen angående

Vedrørende optagelse af Niels P. M.

havde underrettet formanden om, at an

Den 14/9 d. å. kl. 14,00 afsejler mæn

Petersen, Frederik d. VII.s Gade 14, N.,

dragendet formentlig ville blive bevilget.

dene på »Manneturen« med forseglet or
dre.

protesterede den samlede bestyrelse, idet

Firmaet ESSO havde ved skrivelse gra

der var tilgået oplysning om, at han for
mentlig havde købt båd eller halvpart i

tis tilbudt foreningen så mange eksempla

en sådan uden bestyrelsens vidende.
3. Kapsejlads.

brug for. Man vil rekvirere 800 eksempla

rer af Søsportens ABC, som man havde
rer til brug for medlemmerne.

Edvard Johansen, med hvem foreningen
havde skrevet kontrakt som restauratør,

Hansen forelå

har ikke opnået bevilling, hvorfor man

ligt af interesse, men planer om kapsej

skrivelse med anmodning om, at han sta

hurtigst muligt vil søge at få lost restaura-

ladser og arrangementerne i forbindelse

dig måtte blive liggende i havnen, uagtet

tionsspørgsmålet.

hermed vil fremkomme senere.
4. Fester og klubhus.

han intet havde betalt af hverken kontin

Under dette punkt fremkom intet sær

Fra Finn Schondorff

Den 9/11 d. å. afholdes jubilæumsfesten
i Markmandsgade.

Havnefesten diskuteredes indgående og

gent eller pladsleje. Skrivelsen forelå i an
ledning af, at havneudvalgsformand Hen

længe. Festudvalget konstaterede, at alt

ning Jensen grundet foranstående årsag

tilsyneladende var i orden, og at hvert

havde anmodet ham om at fjerne sit far
tøj fra havnen. Hele bestyrelsen var enig

medlem af bestyrelsen indtil nu havde
løst deres opgaver efter de foreliggende

4. Havn og plads.
Henning Jensen ønskede trådhegn og
låge på nordre plads bragt i orden, hvil
ket bestyrelsen var enig med ham i. Det
vil blive bragt i orden så snart som muligt.
Der er indgivet klage over søspejdernes
placering i havnen, ligesom klage er ind

aftaler. Der kunne dog være enkelte ting,

i, at pågældende straks måtte fjerne sit far
tøj, hvilket vil blive ham tilkendegivet.

man havde glemt, men man håbede, at alt

Formanden havde været til møde i
Æbeltoft i Dansk Sejl Union, og der fore

lemmerne. Man vil tale med søspejdernes
leder og søge en fornuftig løsning på

lagt bestyrelsens forslag om tvungen sej

spørgsmålet.

ville klappe på planmæssig måde.
5. Juniorafdelingen.
Herunder i øjeblikket intet særligt at

lerskole. Dansk Sejl Union var gået imod

gået over deres optræden overfor med

Affendringen af bådene er for dårlig, og
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de medlemmer, der ikke er affendret or

påpegede, at forholdet måtte blive det

dentligt, vil af havneudvalget få påbud om,

samme for øvelsesbådens vedkommende.

Formanden oplyste, at slæbestedet på

at forholdet skal bringes i orden.

Man enedes om, at juniorerne ikke skulle

nordre mole skal laves inden optagningen

5. Eventuelt.
Under dette punkt fremkom intet sær
ligt af betydning.
Mødet hævet kl. 0,15.
Svend. Aage Lavsen,

1. Beretning.

betale indskud. Forholdet vedrørende øvel-

af bådene. Det vil blive en meget dyr

sesbåden vil senere blive taget op.

omgang, men der var indhentet tilbud bl. a.

4 juniorer har udmeldt sig i løbet af
sommeren.

fra Strandgaard, der vil udføre arbejdet
for kr. 15.000,00.

Adrian oplæste klage fra A. O.F. angå

Den samlede bestyrelse beså slæbestedet,

formand.

ende tovværkskursets elever, der havde ud

og man enedes om •— enstemmigt — at

K. Lindholm Andersen,

vist støjende adfærd på skolen. Klagen

antage Strandgaards tilbud, og man reg

sekretær.

diskuteredes og toges til efterretning, idet

ner med, at arbejdet skal være fuldført i

man allerede fra bestyrelsens side var op

henhold til aftale til omkring 20. oktober
d. å.

Bestyrelsesmøde den 13!8 1963.
Bortset fra Aksel Petersen, der havde
meldt afbud, var hele bestyrelsen mødt.
Videre havde kassererske og redaktør gi

mærksom på forholdet, og eleverne har
forlængst fået alvorlige irettesættelser.
Undén er i år ansat som navigations
lærer.

eningens love. Man var enig om, at revi

Ejner Petersen tager sig af tovværks-

vet møde.
Dagsorden:

2. Lovændringsforslag.

Bestyrelsen gennemgik indgående for

kursus som sædvanlig.

sion i højeste grad var tiltrængt, hvorfor
man gennemgik lovene punkt for punkt.

3 optimistjoller fra SSF vandt i Hvid

Man enedes om snarest muligt at lave et

2. Kapsejlads.

ovre det østsjællandske mesterskab søn

udkast til nye love til forelæggelse for ge

3. Juniorafdeling, sejlerskole.

dag den 11/8 1963.

neralforsamlingen.

1. Beretning.

4. Havn og plads.
5. Klubhus og fester.

10 redningsveste til sejlerskolen er an

Svend Aage Larsen,

6. Eventuelt.
1. Beretning.
Formanden bød velkommen til det før
ste bestyrelsesmøde efter ferien.
Der oplæstes brev fra Lorentzen, der
heri takkede for bestyrelsens blomsterhil
sen.
Formanden havde været indkaldt til
jordkontoret i anledning af nedskæring
af poplerne. Det ville koste ca. kr. 10.000,00
at få dem skåret ned. Man vil se på for
holdet senere, men foreningen bliver nødt
til under alle omstændigheder at skære
træerne ned, da vi er lejer af arealet, og
det er en ordre fra kommunen.
Formanden havde talt med fuldmægtigen
angående det meget omtalte blokhus til
jollesejlerne. Blokhuset kunne bestilles, da
pengene var blevet bevilget.
Forskellige skrivelser oplæstes og toges
til efterretning.
2. Kapsejlads.
Der er anmeldt 149 fartøjer til jubilæumssejladsen.
Fordeling af ærespræmier og præmier
diskuteredes. I øvrigt diskuterede man
indgående tilrettelæggelsen af kapsejlad
sen.
3. Juniorafdeling og sejlerskole.
Vilhelm Lindemann påpegede det uhel
dige i, at juniorerne skulle betale indskud
til jubilæumskapsejladserne, ligesom han

Mødet hævet kl. 1,30.

kommet.

formand.

4. Havn og plads.

K. Lindholm Andersen,

Der bevilgedes 20 stk. brædder til repa

sekretær.

ration af brodæk.
Maling til skurene bevilgedes ligeledes.
Nye vandrør vil blive nedlagt snarest
muligt.

Regnskab for

Slæbestedet og kajen på nordre plads
skal bringes i orden. Tilbud vil blive ind

jubilæumskapsejladsen

hentet.
Indtægter

Der skal sættes faste hjul på ladvognen,
da dennes hjul i øjeblikket ustandselig

Programmer

punkterer.

Damernes indsamling
5. Klubhus og fester.

Svagføreturen diskuteredes og blev lagt
i faste rammer.

15,00
400,50

Herrernes indsamling

801,99

Startpenge

2.385,00

Underskud

414,64
4.017,13

Andre af de kommende fester blev lige
Udgifter

ledes diskuteret.
Flere af stolene er nu blevet repareret.
6. Eventuelt
Intet særligt at bemærke.
Mødet hævet kl. 24,00.
Svend Aage Larsen,
formand.
K. Lindholm Andersen,
sekretær. .

Porto

,

maer

24,75

Transport af præmier og bøjer

Hele bestyrelsen var mødt.
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Lovændringsforslag.

67,30

Kuverter, anmeldelseslister og
programmer

246,34

Sejlerbal

500,00

Dommermøder (Fortæring) ...

544,93

Præmier + graveringer
Bestyrelsesmøde den 2718 1963.

14,00

Blyanter, blokke, protestske

Erstatning

2.595,90
23,91
4.017,13

Aksel Petersen.
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Husk den ordinære generalforsamling
onsdag den 30. oktober kl. 19,30
Generalforsamlingen begynder præcis!

Kassereren åbner for indbetaling kl. 18.

ser, så blev dommerne enige om at stryge
de sidste 3 sejladser, for optimisterne var

Nye medlemmer som søger optagelse

efterhånden blevet godt våde og forkomne.

i SuvicL&y.

Resultaterne blev følgende:
Jack Hurtigkarl

420 points

Niels Jonson

356

Bjarne Rosenberg

257

Dan Jensen

204

Flemming Jensen

194

Kold Hansen

138

Gert Kristensen

65

Stig Kristensen

457

Jens Åge Hansen
25
Hermed vil undertegnede gerne takke
de medlemmer, som har givet præmier til
optimsiternes klubmesterskab.

AKTIVE
Leif Orla Hoe,
Stockholmsgade 3.
U/bd.
C. H. Christiansen,
Amager Strandvej 196, S.
Jolle.
Børge Midtgård Pedersen,
Strandhavevej 94, Hv.

Optimistjolle afd.

Ktt. »Red Wing«.

Der har været afholdt landsskolekapsejlads for optimistjollesejlere på Skive

6. gang afholdt mesterskab for optimister

Fjord. Der var tilmeldt ca. 90 optimister

på

til dette stævne, og SSF havde sendt tre

PEBLINGESØEN og dagbladet AKTU

Jolle.

af sine bedste afsted. De ti bedste optimi

ELT ,der afholdt sejladserne. Fra SSF star

Helga Schytze,

ster skulle gå videre til landskamp mellem
Norge, Sverige og Danmark ved Oslo

tede 5 optimister.
Det er sådan, at man starter 2 jollesej

Fjord den 14.—15/9, og i kraft af Bjarne

lere, som repræsenterer den skole, hvorpå

Adrians tredieplads i Skive var det ham,

de går. Det var Nils Jonson og Bjarne

der måtte tage til Oslo og forsvare de dan

Adrian fra Sundpark skole, Bjarne Rosen

ske farver, og det gik de danske optimi

berg og Lars Brinkler fra Amagerbro sko

Søndag den 22. september blev der for
Peblingesøen.

Det

var sejlklubben

ster godt på trods af det dårlige vejr, der

le, Jack Hurtigkarl og Carsten Høeg fra

var 12—14 sekundmeter vind. Vandrepo

Den Classenske legat skole.
Selve sejladsen er meget nem at om

kalen vandt Danmark, og optimisterne fik
en meget fin plade med guldovertræk til
minde om dagen.

Klubmesterskab for SSF optimister blev
afholdt sondag den 8. september. Dom
merne gik til søs kl. 9,30 og lagde mær
ker ud til kapsejladsbanen, det blev en ret
linet bane. Der blev gennemfort 6 sejlad

tale. Det var så flovt, at røgen gik lige

Børge Staaby,
Syvens Alle 3, S.

Oxford Alle 60, S.
U/bd.
Ivan Ingemann Klittum,
Slotsgade 38, N.
Mtbjl. »Tommy«.
Jens Kristian Skakke,
Nyhavn 55, K.
Mtb. »Falken«.
Hans Christian Markussen,

til vejrs (omtrent). De fik da sejlet tre

Syriensvej 13, S.

sejladser trods alt. Niels Jønson og Bjar
ne Adrian fik samlet 6843 points,, det gav
en 2. plads, Jack Hurtigkarl og Carsten

Spg. »Tit Tit«.

Høeg fik 5045 points, det gav en 5. plads,
Lars Brinkler og Bjarne Rosenberg fik 721
points, og det gav en 18. plads.
Skolechefen.

T. Malcolm Neale,
Norsvej 5, V.
U/bd.
Børge Brinkler,
Gærdebred 17, S.
Spbd.

S S F
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Kai Åge Pedersen,
Løjtegårdsvej 49, Kst.
Spg. »Achla«.
Jørgen Wittenberg Paulsen,
Malmøgade 8, 0.
Mtb. »Bjørn«.
Aage Wass,
Lybækgade 3, S.
Fnjl.
Povl Bent Ibsen,
Palermovej 23, S.
U/bd.

NR. 10

55° 53',1 N. — 12° 32',9 E. For en sik

gryde gule ærter med fra Erna — for,

kerheds skyld

på havnen

som han sagde, fordi man er på manne

nævnt, for det var jo ikke sikkert, der var

tur, kunne man da godt spise anstændigt.

var

navnet

søkort i alle bådene. Vi fik taget en rø

Et godt forsæt, som dog bristede, da duf

rende afsked med vore græsenker, nu

ten fra undertegnedes båd pirrede hans

kunne de gå hjem til den lune stue og

smagsorganer.

spise en dejlig middag, se fjernsyn og

»Pløk« med som kok, det var det helt

Jeg

havde

nemlig

fået

sove i en rigtig seng, medens vi skulle ud

store kolde bord, som kun »Pløk« kan

på det kolde Øresund til en efter alt at

lave, med en masse små lune og varme

dømme våd tur. Vi havde fået stillet

retter. Den første, vi fik besøg af, var vor

Rungsteds klubhus vederlagsfrit til vor

formand Svend A. Larsen; selvfølgelig

rådighed lørdag aften.

blev han budt på en bid brød, og fluks

Turen op forløb godt, lige bortset fra,

glemte han sine gule ærter, men han for

Oscar Anton Nielsen,

at vognm. »Dres«' vandpumpe nægtede at

måede dog ikke trods sin store appetit at

Marsalavej 11.

fungere. Der er altid noget i vejen, når

gøre nævneværdigt indhug i vore lække

Jolle.

Dres er i nærheden af vand, det kan han

rier. — Da han omsider gik fra borde,

ikke rigtig med, så jeg måtte tage ham

fik han lidt trøst med til sin besætning

på slæb det meste af vejen.

i form af en stor røget ål, så kunne de da

Kai Danneskjold-Samsø,
Danas Plads 18.
Spg. »Korvina«.

Vi nåede dog alle godt i havn til tiden,

Poul Saaby Hansen,

og mange af os, de mest omsorgsfulde,

Kl. 14 lettede vi, for vi skulle have præ

Sverrigsgade 49, S.

ringede hjem for at fortælle, de var kom

miefiskeri på vejen hjem, men ikke ude

Kgjl.

met godt herop, men nogle giftige tunger

på det dybe vand, der kan man risikere,

Hermod Strandgård,
Strandløbervej 3, Hvd.
u/b.
Peder Arne Linnet,
Birkevang 6, Hareskov.
Sp. »Pinafore«.
Poul Holst Jensen,
Saltværksvej 111, Kast.
Mtb. »Tertia«.
TUNIORER

mente, det var kontrolopringninger.

få lidt sul til de gule ærter.

båden gynger, men der var jo også fisk

Kl. 19 samledes vi i klubhuset til det af

på grunden. Niels fra »Rylen«, som havde

foreningen medbragte traktement. Prisen

Erik Larsen med ombord, landede 20 sar

for dette var 15 kr. pr. kuvert, og det be

diner, så trøstpræmien var sikker, men

stod af sildemadder, så mange man kunne

lige før de var ved at opgive fiskeriet,

spise. 3 stk. højt smørrebrød, 4 mand til

fangede de stamfaderen til alle de små,

en halv abe + 2 øl og derefter kaffe.

en krabat på 9 kg, så første præmien løb

I prisen var også indbefattet havnepen
ge for alle bådene.
Et amerikansk lotteri — med 3 fine præ
mier, skænket af vor gamle restauratør

de også med. Præmie for næststørste fisk
blev vundet af Harald Henriksen i for
mandens båd, og 3. præmie blev givet til
Vagn i Naviculæ.

Lars Ole Brinkler,

»Pløk« pyntede på regnskabet ved at ind

Kl. 18,30 stod vi vor hjemlige havn ind

Gærdebred 17.

bringe 117,50 kr. Vi siger »Pløk« tak for

efter at have deltaget i en meget vellykket

Vagn Holm Rasmussen,

hans flotte gestus. Hvor var det rart, som

tur.

Amagerbrogade 210 B, S.

vor formand også påpegede ved en lille

Bestyrelsen vil gerne herigennem rette

velkomsttale, at se medlemmer fra alle

en tak til de mange medlemmer, der viste

George Tom Smith,

broerne deltage i turen, det er den slags

os den interesse at deltage og derved gøre

M/S York,

sammenkomster, der medvirker til at slå

turen til en oplevelse for de af deres

bro mellem broerne, gøre foreningen til

kammerater, der havde haft arbejdet med

een bro og een forening. Det blev da også

tilrettelæggelsen.

PASSIVE

c/o Alf. Christensen,
Islands Brygge.

ud på de små timer, før vi tørnede til
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.

Musikken til denne glimrende aften sør
gede vore medlemmer Harry og Poul Lin
deman for, og Vagn Preisler underholdt.
Jeg bringer jer herved en tak for assistan
Om søndagen fik vi alle tiders gode
vejr. Hele formiddagen flød vi ud på sten
sætningerne, tog solbad, trak frisk luft, så

lørdag eftermiddag startede på turen med

appetitten blev skærpet, til vi skulle ind
tage vor medbragte mad. Formanden hav

forseglede ordrer. Vi skulle til et punkt

de til sig og sin besætning fået en stor

Vi var ca. 60 medlemmer af S.S.F., der

Sigfred.

køjs.

cen.

Manneturen d. 28. september

Tak for turen!

KLUBHUSET
I tiden fra den 15. oktober
til den 15. marts lukkes klub
huset, Mandag, Tirsdag og
Onsdag kl. 18.
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Søndagskapsejlads den 22. september 1963
Stør
relse

' Fartøj

Løb

I sejlads 11 sejlads

Præmietid Præ?
T. M. S.
mie

9,00

Finjoller
N—N

D 31

Natalja

D 34

1' løb

2,28,56

1,42,35

4,1131

2,44,31

1,43,11

4,27,42
4,17,30

Blue Finn

D 35

2,36,13

1,41,17

Hjerter Dame

D 36

2,46,48

1,48,03

4,34,51

Cho

D 38

2,34,19

1,51,56

4,26,15

I

Pirater
380

Bongo

2' løb

2,04,23

4,58,06

1,48,00

4,22,30

l1)

2,00,33

4,32,05

II

Pinochio

515

Je Reviens

756

2,31,32

H. P. Tutte

759

1,53,02

Amadæus

761

2,05,17

Sprint

770

Barik

Boomerang

W 12

1' løb

D-D 7

Nadja

3,02,22

1,57,48

5,00,10

2,36,55

1,58,14

4,35,09

2,17,20

1,40,34

3,57,54

2,28,14

1,53,20

4,21,34

2,42,45

1,53,12

4,35,57

9,05

Kuttere
5,6

2,53,43
2,34,30

2' løb

5,0

Nordvest

5

5,0

Vest

4

2,38,53

1,50,24

4,29,17

4,9

Joy

K2

2,28,43

1,47,01

4,15,44

4,5

Swisser

SS 29

2,37,37

1,58,32

4,36,09

4,7

Smut II

F-D 8

2,17,32

1,53,47

4,11,19

—

Bonty

—328

2,24,44

1,46,36

4,11,20

Gi-gi

—340

2,20,42

1,49,43

4,10,25

2,20,59

1,58,14

4,19,13

2,18,51

1,44,29

4,03,20

S 30-D 7

2,18,06

1,40,02

3,58,08

Lita

13)

9,15

Spidsgattere
SS 30

1' løb

5,2

Vi-Vi

5,0

Ibi

5,0

Fri II

D 48

2,12,06

1,31,59

3,44,05

4,6

Skjold

SS 8

2,15,35

1,47,44

4,03,19

2,31,18

1,55,57

4,27,15

SS 19

2' løb

4,3

Ito

4,1

Gerty

—7

2,13,55

1,53,23

4,07,18

4,0

Aloha

—13

2,19,40

1,49,37

4,09,17

I

I

9,20

Juniorbåde
Ludvig

J 92

2,24,53

1,56,57

4,21,50

Calle

J 117

2,48,30

1,58,37

4,47,07

Klaus

J 142

2,23,14

2,04,14

4,27,28

Jes

J 200

2,07,48

1,46,54

3,54,42

1,52,57

4,08,30

Hans Bay

I

9,10

Folkebåde

4,5

1»)

J 265

*) Sølvfad, vandrepræmie for piratjoller.
2 ) Pointpræmie for aftensejladserne.
3 ) Vandrepræmie for folke- eller entypebåde. Ur og barometer.

2,15,33

I
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Pointsejladser 1963

Tak!

22/
5

29 /5

5 /e

12 /e

19 /e

26 /e

Vs

4%

2

1

1

—

—

—

Blue Finn

1

3%

2

1

—

•—

4 Vi

—

2

2

—

1

1

Natalja
Hj. Dame

1

1

3%

Cho

1

1

1

Bongo

1

1

1

1

Amadæus

3%

—

4%

414

Je Reviens

1

1

—

—

Micki M.

—

3%

1

1

—

1

Dres

—

1

Filur

—

—

Boomerang

—

Nordvest

—

1

Vest

3% 4%
1

Samlet
point

14 /s

21 /s

28 /s

1

4 ] /4

—

3%
2
1

—

1

6

3Vi 3Vi

1

og medlemmer samt til alle foreningens

16%

venner, der så beredvilligt støtter og hjæl

14%

per ved svagføreturene.

—

1

—

1

1

8

1

4%

1

1

1

2

22

2

1

1

—

1

1

—

41/i

1

3Vi

1

—

1

—

—

—

3

—

4%

3%

4%

4%

4%

4%

32

—

1

—

3%

3%

1

-

til Sundby Sejl-Forening, dens bestyrelse

16%

I

-

Jeg vil gerne herigennem sende en tak
Nr.

Turen den 24. august var en uforglem
melig oplevelse, som vi, der var med, ikke
3

kan påskønne nok. Alle nød turen, var

7

glade og tilfredse. Vi, der har med svag-

14%

førearbejdet at gøre indenfor A. S. F., ud

1

trykker vor hjerteligste tak for den dej
lige dag.
I

3% 13%

Vi, der har med foreningsarbejde at
gøre, ved, hvor meget arbejde der går for

—

—

1

—

1

—

—

1

—

1

4

Vi-Vi

1

1

—

3%

1

3%

1

1

1

1

13%

Fri II

4%

4%

1

1

4%

1

3%

4%

4!4

Skjold

1

1

3V4

—

1

1

1

1

—

—

9Vé

ening og ved, hvor meget der er at vare
tage. Det er svært at nævne navne, men vi

3% 30%

ud for sådan et arrangement. Derfor be
undrer vi Sundby Sejl-Forening for den
2

gestus, de viser os. Jeg kender jeres for

1

1

1

—

—

1

2

3%

3Vi

1

13%

—

—

1

—

—

1

1

—

1

1

5

ved, at alle, med formanden i spidsen,

1

1

3Vi

3%

1

4%

—

—

—

—

13%

gjorde deres bedste, hjertelighed og var

Ito

—

—

—

2

—

1

3%

me strømmede os i møde den dag.

—

1

1

1

3%

1

2

—

—

2

—

—

3%

—

3Vé 1 3%
1 1 2
4Vi 4Vi 4Vi

13%

Lone Jes
Peder

—

—

1

—

—

—

—

—

1

1

3

Ludvig

—

—

3%

—

—

—

—

1

1

1

6Vi

Fisken
Gerty
Zamboanga

13 x /4
18

Jeg vil også sige tak til restauratøren,
4

hans frue og de mange hjælpere, der var
med til at skabe den dejlige dag.
Anna.

Resultaterne fra motorbådenes pålidelighedssejlads lørdag den 28. september 1963
Første løb
Bådenavn
Ilo

Nr.
8

Start
1

Afgang
15,14,47

Ankomst

Afgang

Ankomst

Tid

Præmie
Nr.

15,45,38

16,14,00

0,28,22

0,51

10

15,36,10

0,20,44

15,42,03

16,01,35

0,19,32

1,12

14

15,38,30

0,21,53

15,44,36

16,05,32

0,20,56

0,57

11

15,39,10

0,21,48

15,46,38

16,07,21

0,20,43

1,05

13

15,18,10

15,40,31

0,22,21

15,47,26

16,08,32

0,21,06

1,15

15

15,21,40

15,46,53

0,25,13

15,48,01

16,13,28

0,25,27

0,14

6

2

2

15,15,26

Malei

3

3

15,16,37

Søhesten

4

4

15,17,22

Søbjørn

1

5

To-To

9

6

15,44,00

Tid
0,29,13

Katja

Bloodie-Merry .

Andet løb

6

7

15,22,34

15,54,01

0,31,27

15,56,05

16,26,11

0,30,06

1,21

16

14

8

15,23,52

15,52,03

0,28,11

15,55,26

16,24,35

0,29,09

0,58

12

7

9

15,24,33

15,43,22

0,18,49

15,48,34

16,07,28

0,18,54

0,05

2

Strik

15

10

15,29,10

16,04,01

0,34,51

16,04,44

16,39,53

0,35,09

0,18

7

Condor

12

11

15,37,53

16,15,34

0,37,41

16,16,42

16,54,14

0,37,32

0,09

4

Bambi
Lykkeper

Rie

13

12

15,31,34

16,11,19

0,39,45

16,12,17

16,51,43

0,39,26

0,19

8

Brit

17

13

15,32,29

16,07,32

0,35,03

16,07,32

16,43,13

0,35,41

0,38

9

Melba

11

14

15,32,56

16,06,27

0,33,31

16,09,43

16,43,07

0,33,24

0,07

3

Tessan

18

16

15,33,22

16,12,32

0,39,10

16,13,00

16,52,20

0,39,20

0,10

5

Hebe

10

17

15,34,04

16,09,23

0,35,19

16,10,43

16,46,02

0,35,19

0,00

I*

Det er en fornøjelse at se, at vi igen efter så mange år atter kan sejle denne morsomme sejlads, lad os håbe, der star
ter mange flere både næste gang.
Red.
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Sundby mesterskabet for Finns og Piratjolier 1963, udkæmpet 5. og 6. oktober.
Bådens navn

1. sejlads

2. s ejlads

3. s ejlads

4. sejlads

5. sejlads

Nr.

PI.

Point

PI.

Point

PI.

Point

PI.

PI.

380

5

1296

4

1369

6

1225

4

1369

Point

Point

Samlet
point

Placering

Piratjoller
Bongo

6

Tommi Nymand

1

1600

7844

I

Jørgen Danris*

3

1444

6859

4

Erik Terkelsen

4624

7

Lillian Empacher

Udg.

5259

Pinocchio

515

3

1444

1

1600

1

1600

1

1600

Micki

640

6

1225

3

1444

2

1521

6

1225

Je Reviens

756

7

1156

7

1156

7

1156

7

1156

Natalja

759

4

1369

6

1225

5

1296

5

1296

2

1521

6707

5

Benny O mig

3

1444

5

1296

Amadeus
Barik

Udg.

761

1

1600

2

1521

4

1369

7230

II

Henning Lorenzen

—

2

1521

5

1296

3

1444

2

1521

4

1369

7151

3

Erik Hellers

1444

2

1521

1

1600

2

1521

1

1600

7686

2

Leif Guldbech

Finn-joller
Blue Finn

35

3

Hjerter Dame

36

2

1521

3

1444

3

1444

3

1444

3

1444

7297

3

Ole Juul

1

1600

1

1600

2

1521

1

1600

2

1521

7842

I

Åge Wass*

31

N.N
* Vandrepræmier.

Bestyrelsens lovændringsforslag
§ 3.
Foreningen kan som medlem optage en
hver hæderlig person fra det fyldte 10. år.
Medlemmerne deles i aktive, passive og
juniorer.
Piger og drenge fra 10 år til 16 år kan
kun optages som juniorer. Juniorerne kan
dog forblive i juniorafdelingen til udgan

kontingent for hele kvartalet. Personer,

fartojet, er medlem. Ejerens skriftlige til

der er slettede eller ekskluderede i andre

ladelse skal i så fald tilstilles havneudval

sejlforeninger eller ekskluderede af SSF,
kan ikke optages i Sundby Sejl-Forening.

get.

Ethvert nyt medlem får udleveret forenin
gens love og emblem.
Hvis det efter optagelsen konstateres,
at besvarelsen af spørgsmålene i indmel

gen af det kalenderår, hvori de fylder 20

delsesblanketten er urigtige, mistes med-

år.
Juniorafdelingen er en skole, der kun

lemsretten straks.
Medlemmer af andre sejlforeninger kan

bruger foreningens ovelsesmateriel.
Med hensyn til juniorerne henvises til

få vinterplads i Sundby Sejl-Forening for
deres fartøj. Afgtiften fastsættes på gene

Elever på sejlerskolen skal være aktive
medlemer.
Tovværkskursus

og navigationskursus

kan frekventeres af passive medlemmer,
såfremt pladser er ledige.
Indskud, betalt kontingent og havneaf
gift tilbagebetales ikke.
§ 5, stk. 3.
Aktive medlemmer, der er fyldt 65 år,

ralforsamlingen i marts. Pladslejen for

og som har været medlem i 25 år, kan

Fartøjer, der ønskes optaget i forenin

ovennævnte er beregnet for tiden 1. okto

efter ansøgning til bestyrelsen få nedsat

gen, skal forud synes og godkendes af

ber til 1. maj. Efter 1. maj beregnes daglig

kontingentet, såfremt medlemmet oppebæ

havneudvalget. Dette må kun godkende

afgift, der fastsættes af bestyrelsen.

rer fuld folkepension.

de af foreningen vedtagne reglementer.

lystfartøjer i velholdt stand.
Såfremt havneudvalget skønner, at bå

§ 4.
Aktive og passive medlemmer samt juni

§ 10, stk. 7.
Kassererens valgperiode er fra 1. maj

den ikke kan optages i foreningen, er
havneudvalget og formandens afgørelse

orer betaler ved indmeldelsen et af gene

endelig.
For at kunne optages som medlem skal

ralforsamlingen fastsat indskud.
Ved overflytning fra anden gruppe til

ansøgeren underskrive et ansøgningsske

aktivt medlem betales forskellen mellem

ma. Ansøgerens navn og adresse skal der

de respektive indskud. Det gælder også,

§ 12Restauratøren eller forpagteren ansættes
af bestyrelsen, der også fastsætter kon

efter trykkes i først udkomne nummer af
foreningens blad. Motiveret protest mod

såfremt medlemmet tidligere har været ak

traktforholdene.

optagelsen skal skriftligt tilstilles besty
relsen senest 14 dage efter denne offent
liggørelse. Ved ansøgningsskemaets under
skrift skal indskud deponeres. Fremkom
mer ingen protest, betales indskud samt

tivt edlem.
Alle fartøjsejere eller medejere skal
være aktive medlemmer.
Dersom et medlem ønsker at sikre sin
familie tilladelse til at benytte sit fartøj,
kan dette kun ske, hvis den, der skal føre

til 1. april.
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A

desværre alt for hurtigt, og kl. 16 startede

G

vi på hjemturen, det gik dog ikke stærkt

en kasse op til ham, for at han kunne

slusen for at svømme hjem, hvilket han

nok for en af deltagerne, han stod af i
Søndag den 13. var der arrangeret fællestur til »Motorbådsklubben West«. Det

bære øllet bort. Nå, omsider kom vi igen

dog opgav. Alle vi, der deltog i turen,

blæste en del, og det var halvkoldt og

nem, og kort efter klappede vi til kaj ud

skylder West« en tak for en dejlig dag.

gråvejr, men alligevel startede der ca. 20

for »West«s klubhus.

ref.

både med kurs gennem havnen og slusen.

Det var vel nok en fin modtagelse, vi

Ved ankomsten til slusen blinkede først

fik, flere af klubbens medlemmer viste

et rødt lys, derefter blev der tændt 3

os tilrette, hjalp os med fortøjningerne

røde lys, det betød po, at et skib skulle

o. s. v. Signalflagene var sat, og da vi

igennem først, så vi, der lå ved bolværket

kom ind i klubhuset, var der dejligt lunt,

på styrbords side af sejlrenden, måtte i

bordene var dækkede, levende lys og

en fart over på den anden side. Omsider

blomster overalt. Ja man mærkede, at

kom sandsugeren igennem, og de 2 lys

klubben og restauratøren virkeligt havde

blev tændt, som betød indsejling for os.

gjort noget for, at vi skulle føle os vel

Vi fyldte hele slusen, så det tog nogen

Indkomne forslag
Undertegnede tillader sig herved, grun
det de nuværende forhold vedrørende kør
sel på foreningens område, at fremsætte
forslag om ophævelse af dette for øje
blikket gældende forbud.
Medlem nr. 594, B. Bendtsen.

komne. Efter at vi havde fortæret vor

Herved tillader undertegnede medlem af

tid, for vi var pakket sammen, så slusen

medbragte mad spillede 3 af vore medlem

S. S. F. at foreslå indførelse af 1 evt. 2

kunne åbnes. En mand stod oppe på

mer, Poul, Harry og Gert, til en svingom,

stk. billard med overdækkede plader til

kajen og så tørstigt på vore medbragte

ja, jeg må nok fremhæve Gert med sin

bordtennis i den såkaldte skipperstue.

håndbajere, så vi hev nogle stykker op

harmonika, han kunne vel nok få stem

til ham. Han greb både med arme og ben,

ningen i vejret. Jo, der var skæg i »West«

så det var ikke langt fra, at vi måtte hive

foruden Viggos, Hennings m. fl. Tiden gik

Forslaget tillader jeg mig at kommen
tere nærmere på generalforsamlingen.
Medlem nr. 675, Vagn Preisler.
Bestyrelsen foreslår
Vi bliver nødt til, på grund af det me
get, der skal gøres, at foreslå en kontin

Da flere af foreningens med

gentforhøjelse på 2,50 kr. pr. kvartal og
1 kr. pr. m 2 .

lemmer har ytret ønske om
et foreningsmærke med vor
stander til at påsy enten på
sweaters eller jakke, har vi
ladet fremstille et mærke, der

Ny chef i kabyssen
Den 1. oktober tiltrådte vor nye for
pagter Kirstine Larsen Sundby Sejl-Foreenings klubhus. Jeg vil gerne her i bla
det byde hende hjertelig velkommen og
håbe på et godt samarbejde, så både med

kan købes for 3 kr. pr. stk.

lemmerne og frk. Larsen får gavn af dette.

Mærket kan købes hos kas

sereren i kontortiden eller

Frk. Larsen har allerede bestået sin første
prøve. Det var til afriggergildet, hvor der
blev serveret ål, som var tilberedt sær
deles godt, til 135 personer, og alle var

hos festudvalget.

tilfredse.
Sv. Larsen.

Mærket er fremstillet i 2 ud
gaver; et for seniormedlem

Fra Havneudvalget

mer og et for juniorer.
Master og bomme må kun i afrigget

Festudvalget

henstiller

til

stand henlægges i masteskuret og skal
være forsynet med medlemsnummer

medlemmerne om snarest at
købe det nye klubmærke.
FESTUDVALGET

og navn.
Alle motorer, der henstår i motor
skuret og på pladsen skal ligeledes
være forsynet med nr. og navn.
Havneudvalget

NR. 10
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Salg af
Albin marine motorer

SIDE 15

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.
Alle modeller af
lænsepumper føres

PREBEN RASMUSSEN
LUGANOVEJ 4
SUNDBY 44 36

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M ' 1 3 4 H

Nærmeste forretning ved havnen!

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

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos
»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719u

ALT I URE OG OPTIK

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

m

KAI's SPORT
ROBERT MØLLER & SØN
Statsexam. ejendomsmæglere

Saltværksvej' 179 - Tlf. 51 16 38

AMAGERBROGADE 184

Sport - Jagt - Fiskeri

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 20
efter kontortid
55 48 20

Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38

Camping
Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

Hundeartikler
Rideudstyr

BACHER

SEJLSPORTSGLÆDER I
SEJLSPORTSKLÆDER FRA
Gult sejlsportstøj
Standard kvalitet
30,00
Bukser
Jakke m. hætte.... 44,OO
Gul standard
Busseronne

HOLMENS BUKSER

JmoJc
BUSSERONNER
OVERTRÆKSBUKSER
JAKKER * FRAKKER

Den rigtige facon.. 32, OO
Dunlop blå
Sejlsportssko
Til damer
,, herrer

faHusthØMS

ENGELSKE GENSERE
ORIG. FÆRØTRØJER
FLØJLS BENKLÆDER

FLYDEVESTE
SATIN

33, 5©
38,5©

Engelske (Gensere)
Sømandssweaters
Størr. 1

NR. 10
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51,OO

BENKLÆDER

B U S S E R O N N E R
GUMMISTØVLER
K Ø J E T Æ P P E R

Ternede bomulds
Skjorter

Største
Specialforretning i

Mange mønstre .... 11,50
ET SÆRTILBUD
Sorte olie regnfrakker
Kun små størr.
Normalpris 62,50 nu 19,85

VATTÆPPER

ARBEJDSTØJ

S O V E P O S E R

Alt i HGRRELMGER1 samt KONFEKTION

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

Sejlsportshuer
EMBLEMER OG OVERTRÆK

INDRAMNING
i moderne rammer

Spejle i stort udvalg

KARL POVLSEN BOGTRYK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
tiI 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
TELEFON 50 87 68

Næste nummer af bladet

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

udkommer i november. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde
senest 1. november.

Afleveret til postvæsenet d. 25*10*63

Direkte fra værksted
Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.
15 års erfaring ved skibsarbejde.
B . N I E L S E N
CumberlaDdsgade 18 — Amg 1TOS

'/. 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

Telf. 35 67 88

NUMMER 11-12

NOVEMBER. - DECEMBER 1963

2 2 . ÅRGANG

TE*'

n y r Å R S A F T I N
1 KLUBHUSET
S. S. F. afholder n/tårsaften i klubhuset,
festen begynder kl. 20 med spisning beståen
de af sildebord, 3 stk. Luxussmørrebrød, 1
ostemad, 1 øl og 1 snaps
Desuden bliver der

MUSIK OG FORSKELLIG SKÆMT
indkluderet i prisen

Prisen alt iberegnet 25 kr.
Billetsalget begynder 1. dec. slutter fredag d. 27. dec.
Grundet på pladsforholdene sælges kun et begrænset antal
billetter. Kun medlemmer med billet får adgang til festen.

Billetter kan kun købes hos rastauratøren!!!
FESTUDVALGET

NR. 11-12
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SUNDBY SEJL-FORENING

ua§§erer

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

^

Svend Åge Larsen, Nyrn berggade 28, S
Knud L. Andersen, Sirgræsvej 65, S.
Kasserer: Edith Høeg Dreyer, Reberbanegade 49
Havneudvalg: Henning Jensen, Tingvej 19, S
og Harald Henriksen, Kaprifolievej 12

Formand:

AS 1169

Næstformand og sekretær:

50 23 73

formanden og
havneudvalget

SU 61 63
581375

træffes

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:

Sigfred Christensen, Ungarnsgade 33
og Rasmus Bech, Rødegaard 7
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Skolechef: Arndts Adrian, Holmbladsgade 55, S
Kapsejladschef: Reinhart Hansen, Geislersgade 2
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Bestyrelsesværelse
Pladsmand:
5

Jørgen Munk, Ulrik Birchs Allé 2

hver fredag:
kl. 19—20,30
i klubhuset
tlf. Su 35 80

AM 9247 y
AS 4924
RY 1966
AM 92 56
SU 7473
AM 83 84 u
AM 71 18 y

Husk postgiroen 56516

SU 3580
559180

OO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q 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

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
C

Salg af både skal meddeles havneudvalget, hvis du ikke vil risikere at
miste din plads i havnen.

1

Havneudvalget

^S

N R . 11*12
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GENERALFORSAMLIN G E N

onsdag den 30. oktober 1963 kl. 19,30.

om ændringsforslag til anførte §. Knud

Punkt 5
Formanden genvalgtes med akklamation.

Mødt var 155 medlemmer.

Andersen kommenterede Sejerbos forslag,

Dagsorden:

der ikke nød fremme, hvorefter formanden

1.Valg af dirigent.

ville have Sejerbos forslag udsat til gene

ikke ønskede genvalg og såvel bestyrelsen

2. Protokol og beretning.

ralforsamlingen til foråret 1964 og have

som generalforsamlingen ikke havde kun

3. Lovændringsforslag.
4. Andre forslag.

forslaget henført under § 7.
Forskellige talere havde derefter ordet,

net finde emner til kapsejladschefposten,

5. Valg.

hvorefter bestyrelsens forslag gik til skrift

sejladschef

lig afstemning, der resulterede i 96 ja-

og lade suppleanten, Reinhardt Hansen,

6. Eventuelt.
Formanden bød forsamlingen velkom

Da

kapsejladschefen

Aksel

Petersen

vedtoges det at udskyde valget af kap
til forårsgeneralforsamlingen

stemmer, 25 nej-stemmer og 6 blanke,

virke i bestyrelsen som fungerende kap

men og udbad sig ad punkt 1 forslag til

hvorefter bestyrelsens lovændringsforslag

sejladschef indtil denne generalforsamling.

dirigent.
Kaj Guldbech blev foreslået som ene

ad denne § var godkendt.

ste emne og valgt, hvorefter han takkede
for valget og konstaterede generalforsam
lingens lovlige indvarsling.

ad lovændringsforslag vedr. § 4
havde flere talere ordet både for og imod.
Den skriftlige afstemning resulterede i 63
ja-stemmer, 57 nej-stemmer og 5 blanke,

Punkt 2
Ad dette punkt blev referatet fra de to
sidste bestyrelsesmøder oplæst af sekre

hvorefter dette forslag blev forkastet.
ad lovændringsforslag vedr. § 5

tæren, da referaterne ikke var kommet med

redegjorde formanden for dette forslag.

i medlemsbladet.

Gunnar Østergaard gik stærkt imod for

Som juniorleder valgtes Viggo Keller i
stedet for Vilhelm Lindemann, der ikke
ønskede genvalg.
Som havneudvalgsmedlem valgtes Ha
rald Henriksen i stedet for Henning Sø
rensen, der heller ikke ønskede genvalg.
Sigfred Christensen blev genvalgt som
repræsentant.
Som suppleanter til bestyrelsen valg
tes:

Formanden berettede herefter om fore

slagets udformning og redegjorde for sine

ningens virksomhed gennem det sidste

synspunkter og anbefalede forkastelse af

halve år og indledte med at opfordre for

forslaget. Forskellige talere havde ordet

Punkt 6

samlingen til med ham at udbringe et tre

både for og imod, hvorefter man gik

Eventuelt

foldigt leve for S.S.F. i anledning af 40
års jubilæet.

over til skriftlig afstemning, der resultere

Under dette punkt havde flere talere

de i forkastelse af bestyrelsens forslag,

ordet, men der fremkom intet af interesse.

Formanden mindedes vort medlem —

idet der indkom 70 stemmer for forslaget,

Eskild Wesberg — der siden sidste gene

46 imod og 6 afleverede blanke stemme

23.45 af dirigenten, der sluttelig udbragte

ralforsamling var afgået ved døden.

sedler.

et leve S.S.F.

Følgende medlemmer tildeltes

jubilæ-

umsnålen:
nr. 59 Egon Kjeldsen
nr

93 V. Ørsted

nr. 160 P.S.Rasmussen
nr. 218 H. H. E. Petersen
nr. 328 Chr. Kouring
nr. 408 T.Nagel
Bestyrelsen takkedes for deres arbejde,
og Tom Rylander fik sit førercertifikat
overrakt.
Gunnar Østergaard havde kritik af de
midler, der blev anvendt til istandsættel
serne. Han kunne ikke forstå administra
tionen. Han ankede videre over bestyrel
sens forslag om forhøjelse af pladsleje og

ad lovforslag vedr. § 10
Bestyrelsens forslag blev vedtaget skrift
ligt og uden diskussion med 95 ja-stemmer, 5 nej-stemmer og 3 blanke.

blev

hævet

kl.

K. Lindholm Andersen
sekretær
Kaj Guldbech
dirigent

Bestyrelsens forslag blev her ligeledes
vedtaget efter skriftlig afstemning med 99
ja-stemmer, 2 nej-stemmer og 3 blanke
stemmer.
Punkt 4
Andre forslag
Bent Bendtsen havde indsendt forslag
om ophævelse af forbudet mod kørsel på
pladsen. Bendtsen kommenterede sit for
slag og anbefalede det. Man gik over til
afstemning ved håndsoprækning, der re

Formandens beretning godkendtes af
forsamlingen med fire stemmer imod.
Punkt 3

sulterede i forkastelse af forslaget.

Sejerbo havde ad lovenes § 3 telefonisk

Generalforsamlingen

ad lovændringsforslag vedr. § 12

kontingent.

den 30.10 kl. 18.00 til sekretæren anmodet

1. suppleant: Niels Nielsen
2. suppleant: Vagn Preisler

Vagn Preisler havde indsendt forslag
om anskaffelse af billard i skipperstuen.
Forslaget blev kommenteret og ved hånds
oprækning forkastet.

Ingen både må henligge i
havnen efter 15. december
uden skriftlig tilladelse fra
bestyrelsen.
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ELVSTRØM5

ULDNE SKJORTER
i

de kendte mærker

FLYDEVEST

VIYLLA - SWALLOW
KE - GREDANA fra

56,50

GAVERNE

Til voksne og børn

4#

leveres I smukke

4

Eden Soft Air

GAVEÆS
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i alle modeler
føres også i
STANDARD kvaliteten

*

Orig. engelske sømands
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lev. m. påsyet
klubemblem

fra kr. 48,00

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene tilbag
%
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• BACHER

OKAY

HERRELINGERI - HABITTER
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Å
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Æ

BENKLÆDER
^
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i flere farver
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^ Flotte moderne

|
PYJAMAS

^ RUSKINDS
É CARDIGANs

ftOrig. DUNLOP
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^ m. sugekopper

Damestørr.
Herrestørr.

38,50 É J S »

kr. 138,00
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SWALLOW;
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børne

1
^ Nobel 2 farvet helulden

^ Elegante flot mønstrede

É CARDICAN

^
É BADEKÅBER
———
kun kr. 29,85 p| i fin kraftig SILKEVELEUR
ima FROTTE

GUMMITØJ 1
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É

håndstrik, heluldne

I

FÆRØTRØJER

^

fra kr. 68,00

ALT I

kr. 59,50 É

til kun

^

ALT I BADEBUKSER

KØJESÆKKE
KØJETÆPPER

TRETORN
GUMMISTØVLER - GUMMISKO

TORVEGADE
KONFEKTION8AFDELmG:
FILIAL:

22$ TLF. AMG. 4502 - 8635

TORVEGADE 28,

GRØNTTORVET 79 •

TLF. ASTA 6814
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Juniorbådene, før de får lov at sejle op
timistjoller.
Hyldetræerne er uden tilladelse skåret
ned på søndre plads. Ønsker medlemmer
ne forandringer foretaget, må de absolut
henvende sig til havneudvalget.

KLUBHUSET
Da vi i Maj 1958 indviede vort nye
klubhus, var vi alle meget stolte og glade.

Nye medlemmer
("Tia.

som søger optagelse

Sund&y. Se^É(loA£MWQ.

Peter Birnbaum,
Sortedamsdosseringen 27, K.

til arbejdet. Viggo Keller blev Juniorleder,

Kt. »Liberti«

Nansensgade 53, K.

fungerer som kapsejladschef indtil foråret.

u/bd.

16.11 blev det vedtaget, at S.S.F. skulle
repræsenteres af fmd. S. Larsen, kapsej
ladschef R. Hansen og redaktøren.
S.S.F. har oprettet kontrakt med både

Børge Christian Jensen,

Thomas Larsen har skænket kabler og
stikkontakter til klubhuset, så vi kan få
små lamper på bordene.
Thomas Larsen kommer med stiger og
motorsave søndag den 24.11. for at ned
skære vore popler i skellet til haverne.
Parkeringspladsen vil snarest blive bragt
i brugbar stand.
De to yderste haver vil blive nedlagt

Erling Emil Rasmussen,

Jørgen Larsen,

I Skipperstuen vil der blive opsat lys
stofrør, da belysningen er meget dårlig til
undervisningen, der foregår her.
Formanden og næstformanden var til
møde i Dansk Sejlunion, hvor kapsejlads

hvor står det o. s. v. man bør opføre sig
i klubhuset, som man ville gøre det hjem

gummistøvlerne, bruger tværpindene un
der stolene til fodhvilere eller skrabere.
Der kommer man ikke ind og smider sig
i en stol med meget snavset arbejdstøj —
tag lidt hensyn, det er så lidt, der skal til,

Højdevej 25 B, S.

vil du ikke tage arbejdstøjet af så benyt

Spg.

Skipperstuen, ligeledes bør man ikke be

Joachim Giessing,

nytte klubhusets foyer til oplagsplads, om

Moselgade 24, S.

klædningsrum, fisk- og vildthandel m. m.

u/bd.

Man må tage hensyn til klubhuset og sine

Georg Emanuel Tofte,
Haspegårdsvej 1, Bagsværd.
Mb. »Ai-Ai«
Karl H. B. Nielsen,

kammerater. Juniorene kunne også spise
deres fælles frokost i Skipperstuen, den
er jo ikke altid støjfri. Ganske vist skal
klubhuset ikke være et kloster, men alli
gevel vis lidt mere hensyn vi skulle jo

Moselgade 20, S.

gerne derhen, at alle medlemmer kunne

Mb. Solskin

lide at komme i klubhuset.

for at give plads til jollesejlernes blokhus
og udvidelse af jollepladsen.

ordensreglement for klubhuset -—- Med et,

me. Der kommer man ikke ind med det

Jolle

har sendt 100,00 kr. til den nye Juniorbåd.

le vel ikke være nødvendigt at lave et

halve af pladsens mudder hængende på

ny Juniorbåd, som skal søsættes til stan

Et medlem, der ønsker at være anonym,

medlems ejendom, det er dit hus, du skal
skåne det, for det er dig og mig, der skal

Mb. »Gubbe«

Holmbladsvænge 3, S.

vet af Tuborgfondet.

er det gået? Klubhuset er hvert enkelt

Tyrolsgade 13, S.

bygger B. Midtgaard om bygning af en
derhejsningen 1964. Pengene er delvis gi

kendte med ned, et sted hvor man kunne

betale, når det skal gøres istand. Det skul
Sigfred Hansen

sen i havneudvalget, og Reinhard Hansen
Til Dansk Sejlunions møde lørdag den

hvor man kunne tage sine venner og be

med sine klubkammerater. Men hvordan

de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen
Harald Henriksen afløste Henning Søren

et rigt og kammeratligt klubliv, et sted

sludre skiv' og have det dejligt sammen

Bestyrelsesmødet den 11.11 1963
Formanden bød — ved et lille glas —

Vi forventede, at nu kom en ny tid med

M.A.C.
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.

Fra Havneudvalget
Master og bomme må kun i afrigget
stand henlægges i masteskuret og skal

kalenderen for 1964 blev fastlagt. Amager

være forsynet med medlemsnummer

klubbernes sejlads bliver den 16.8. 64.

og navn.

Alt, hvad Reinhardt Hansen kan sælge
af billeder fra festerne, går ubeskåret til
olympiadefonden.
Den samlede bestyrelse gik ind for, at
alle de unge juniorer skal lære at sejle i

Alle motorer, der henstår i motor
skuret og på pladsen skal ligeledes
være forsynet med nr. og navn.
Havneudvalget

NR. 1M2
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SEJLERDAGEN...
Drager og finnjoller skal sejle 14 OLudtagelsessejladser, hvoraf 12 gælder.

internationale kredse.

Dansk Sejlunions årlige generalforsam

Landsstævnet er henlagt til Horsens

ling, Sejlerdagen, holdtes lordag i Lange-

1964. Et forslag om DM for privatejede

liniepavillonen, hvor omkring 150 med

juniorbåde vil blive forelagt Dansk Idræts-

lemmer fra 50 klubber deltog. Sidste år

Forbund.

blev Sejlerdagen flyttet til Fredericia på

uændret videre. OK-jollen må fremtidig

initiativ af formanden for Fredericia Sejl
klub, Ejnar Christensen, og næste år hol

bygges af glasfiber, men ikke starte i DM,
såfremt joller af træ deltager.

des Sejlerdagen i Århus.
Formanden, grosserer Tage Peetz, bod
gæster og medlemmer velkommen.
Årsberetningen og regnskabet godkend
tes, og kapsejladsdagene blev fastlagt.
Apoteker Niels Benzon gav et rids af
forhandlingerne i International Yacht Racing Unions møde i London for nylig og
fortalte om organisationens opbygning og
arbejde, hvor om der senere vil komme et
referat. Stort set er de synspunkter gen
nemfort, som man gik ind for på Skan
dinavisk Sejlerforbunds mode i Helsing
fors, vedrorende 12-metere, cruiser-—racer
klasserne og 5,5 meterne. Det af Gustav
Plym udarbejdede work-sheet blev gen
nemgået og godkendt med mindre ændrin
ger, som Plym, McGruer og H. Steffensen
udformede efter modet. Når det ved
tagne måleskema ex* trykt i London og
udsendt til målere i alle lande, skal det
anvendes ved enhver fremtidig måling af
dragerne. Det er ikke tilladt at udføre no

t

inden for IYRU, der er højt vurderet i

»Sejlsportens

Venner«

OL-udtagelses-sejladserne

for

føres

dragen

sejles på tre weekender i maj og juni må
ned. Der sejles 14 sejladser, hvoraf 12

Fuldmægtig E. Vedelsby direktoratet for
stadens faste ejendomme, jordkontoret, er
afgået ved døden ramt af en blodprop ved
hjertet. Fuldmægtig Vedelsby var den, der
ekspederede Sundby Sejl Forenings sager

gælder. DM- og OL-udtagelsessejladser

angående vort lejemål og ansøgninger ved

for finnjollen sejles ud for Skovshoved

rørende reparationer af bolværk og broer.

den 8.-15. august på samme betingelser,
og VM for OK-jollen finder sted den

Vedelsby deltog i Foreningens jubilæums

4.-8. august ved Roskilde. OL-sejlerne får

middag den 28.10. i klubhuset, hvor det

8-10 dages fortræning i Japan. Man vil

var en fornøjelse at have ham som gæst

forsøge at få Paul Elvstrøm som teknisk
leder af finnjolle-sejlerne.

blandt os. Jeg vil komme til at savne Ve

Landsstævnet 1965 arrangeres af Ka

delsby, når jeg igen skal ind med vore

lundborg Sejlklub og af Svenborg 1966,

ønsker på Rådhuset, for den saglige må

hvor klubben har 100 års jubilæum. For

de, han altid fremførte jordkontorets syn

slaget om landets opdeling i kredse, der
er noget videregående end den nuværen

på sagen over for mig. Ære være hans

de ordning, blev mødt med nogen skepsis

minde.

fra jyske sejlerkredse. Efter en langvarig
diskussion blev forslagsstillernes onske om
at nedsætte et udvalg godkendt. I løbet af

Sv. Larsen.

det kommende år skal det udarbejde for
slag til ændring af lovene.
*

gen konstruktion, der afviger fra de god

Under valg til bestyrelsen afløste Maa

kendte tegninger, med mindre den er ac

gens Maag den afgående Erik Aagaard,

cepteret i reglerne eller forelagt og god

Erik Dugdale valgtes i stedet for Wm.

kendt af IYRU. Opstår tvivl, skal sagen

Berntsen, som ikke ønskede genvalg, men
blev suppleant.

medlemmer, J.P.Nielsen, har mistet livet

Endelig gav repræsentanter for drager,

uden for SSF ved en færdselsulykke på

knarrer, folkebåde og jolleklasserne en

Amager Strandvej. J. P. Nielsen, bedre

oversigt over de vigtigste begivenheder
inden for klasserne i den forløbne sæson.

kendt af medlemmerne under navnet »den

forelægges den nationale myndighed.
Det danske forslag om, at rigningens
høje skulle måles fra scan-dækket, forka
stedes. I stedet for blev det fastslået, at
bjælkebugten på spant 6 ifølge de allerede
gældende regler ikke måtte overstige 58

G. 5.

mm. Fokkefald og spilerfald gennem ma
sten til hulkehlen er tilladt ligesom rulle
fokken. Antallet af deltagere i mesterskabssejladser er fastsat til 30 kolbåde og

lille Nielsen«. Nielsen kom daglig i for
eningen, og den jævne og rare måde han

P.S. Dette har vi sakset fra Berlingske
Tidende, og det er skrevet af vor gode

altid optrådte på, gjorde ham afholdt af

bekendt G. Stromberg. Jeg kan dog tilføje,

os, der kendte ham.

50 sænkekølsjoller. — Den eneste und

at flere klubber gik ind for at få Junior

skyldning for ikke at sætte protestflag er,

båden anerkendt som klassebåd, og at der

at båden er sunket, kæntret eller masten
faldet over bord.

blev afholdt D.M. for privatejede junior

DS' formand, grosserer Tage Peetz, tak

ler og besætningens størrelse vil frem
komme senere.

kede Niels Benzon for hans store arbejde

Et af Sundby Sejl Forenings ældste

både. K.D.Y. stillede sig velvillig, så reg

Ære være hans minde.

«Sv. Larsen.
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J U BI LÆ U M S DAG E I
Mandag d. 28. oktober afholdt klubben

overborgmester Urban Hansen, kommu

Kastrup Sejlklub, H. Tilling, Rungsted

en jubilæumsmiddag for en indbudt kreds

naldirektør Gregers Hansen, kontorchef

Sejlklub, Børge Malm, redaktør G. Strøm

af klubbens venner. Fra kl. 10-11 var der

Hans Frederiksen, Jordkontoret, nu afdø

berg, Sejl og Motor og Berlingske Ti

reception i klubhuset, hvor bestyrelsen

de fuldmægtig Eigil Vedelsby, civiling. H.

dende, vor egen bestyrelse med kassere

modtog en mængde gratulanter, såvel ude

C. Schou, 2. kloakafdeling, formd. for

ren, redaktøren og pladsmanden.

fra, som egne medlemmer, der kom med

Dansk Sejlunion, Tage Peetz, formd. for

Foruden den storslåede gave fra Tu

gaver og blomster for at lykønske S.S.F.

Dansk

økonomiudvalg,

borgfonden strømmede det dagen igennem

med de første 40 år og med håbet om en

Bredfeldt, sekretær Busch, Tuborgfonden,

ind med telegrammer og flotte blomster

god fremtid til gavn og glæde for sejl

formd. Cæsar Johnson fra den svenske

dekorationer.

sporten og vor klub.

sejlklub Pinhåttan, formd. Blichfeld-Ol-

Kl. 12 ankom vore gæster, til stede var

Idrætsforbunds

sen, Sundby Kajakklub, formd. O. Nissen,

FRA FESTEN I MARKMANDSGADE
Vi var ca. 450 medlemmer med på

af Flatons fem mands orkester, et orkester,

betjeningen lidt for store priser, men det

rørende, som deltog i foreningens jubi

der forstår at skabe den rigtige stemning,

skal festudvalget ikke lastes for, og det

læumsfest. Festudvalget havde overgået

og som altid, når vi fra S.S.F. indbyder til

viste sig da også, da vi først var igang,

sig selv og skaffet en første klasses under

fest, forstår medlemmerne at få det bed

blev det jo også langt ud på de små ti

holdning, og jeg tror alle var tilfredse, for

ste ud af aftenen, kun kunne man klage

mer, før vi kom hjem.

det var da en virkelig morsom under

over den dårlige betjening — der var alt

holdning. Bagefter dansede vi til tonerne

for lang ventetid, dertil måske i forhold til

Ref.

Æ
iBesfyrefsen

beder medfemrner, venner
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Salg af

Angående

Albin marine motorer

medlemsbladet

Cigarforretningen
I. Jensen

Montering, reparation og
drejerarbejde udføres.

Udebliver medlemsbladet, skal

ØRESUNDSVEJ 114
(hjørnet af Milanovej) A M <43 4 H

du først henvende dig på lokal

Alt svejsearbejde

postkontoret, hjælper det ikke,

udføres, også rustfri

skal du henvende dig til bla

PREBEN RASMUSSEN

Har alt i

dets ekspedition: E. Lorentzen,

LUGANOVEJ 4

TOBAK, CIGARER,
CIGARETTER
OL

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y

SUNDBY 44 36

Nærmeste forretning ved havnen!

AMAGERFÆLLEDVEJ 17 . AMG 5790

Køb og salg

KØLESKABE . GASVARMERE . GASRADIATORER

af lystfartøjer
FORSIKRING AF LYSTFARTØJER
J Ø R G E N

Balsamvej 8

D A N R I S

Telf. 50 86 36

CERTINA
PRÆCISIONS-URET
Den rigtige tid til den rigtige pris

Køb det hos
KONTO OPRETTES

»KLOKKEMAGEREN«
Amagerbrogade 101 - Amager 2719 u

ALT I URE OG OPTIK

VILLA- OG GRUNDSALG PÅ AMAGER
OMPRIORITERING
KØB OG SALG AF GODE PANTEBREVE

m

KAI's SPORT

(ffdpfi

ROBERT MØLLER & SØN

Saltværksvej 179 - Tlf. 51 16 38

Statsexam. ejendomsmæglere
AMAGERBROGADE 184

Sport - Jagt - Fiskeri

Telefoner:
* 55 70 20
55 62 201
55 48 20r f " rkontortid

Amagerbrogade 142
Telf. ASta 38 - 12 38

Camping
Kontortid 9-17
lørdag
9-12
samt efter aftale

Hundeartikler
Rideudstyr
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Sådan er der så
meget...

JMHJiJB

VMJJ/...

At skrive i et blad, kan være en blandet
fornøjelse.
Hvis jeg er en spøgefugl, siger man, at

VINTERKLARGØRING

Husk til sidst at masterne skal henlæg

Nu er efteråret for alvor kommet og

man, at jeg er for alvorlig. Hvis jeg skri

sejlersæsonen er forbi, vi har derfor et par
forslag til vinterklargøring for jollesejlere.

jeg er uartig. Hvis jeg ikke er det, siger

ges afriggede i masteskuret.
CIRCUIT-TRÆNING

ver noget, der kun er skrevet specielt for

1) Man haler sin jolle på land og stiller

Træningen er nu i fuld gang på Østri-

den på et par bukke, eller noget der

gesgades Skole. Vi har i år været så hel

ligner. Derefter tager man sin hække

vort blad, siger man, at der er for lidt af

dige at få en Olympiadekandidat til at

veksling. Hvis jeg ikke optager indsendte

saks, hvis man har en sådan, går så

vise os forskellige træningsprogrammer,

indlæg, har jeg ikke forstand på, hvad der

rundt om jollen og klipper samtlige

som ikke er for tøsedrenge, bl. a. et op

stag over præcis 1 cm over kovsen, da

varmningsprogram der varer ca. en time.

denne ellers vil blive beskadiget.

Vel mødt alle der vil være med, men husk!

fyldt med noget bras. Hvis jeg skriver

der skal bestilles noget.

noget, der har stået i andre blade, siger

2) Herefter tager man en middelstor økse
og fælder masten lige over dækket,
hvis denne ikke allerede er faldet; de

er godt. Hvis jeg optager det, er bladet

man, at jeg er for doven til at skrive selv.

Det kan man ikke

omkringstående bør advares i tide.
3) Jollen vendes nu om på ryggen, klip

Det skulle ikke undre mig, om nogen
En søndag først i november var »Pløk«

pes og barberes på maven (brug ikke

en tur i klubben, uden for i cykelstativet

barbersprit, vi anbefaler i stedet petro

stod hans cykel med fyldt kurv — men

leum eller salmiakspiritus). Efter endt

da han skulle hente den, var der nogle,

behandling kan man eventuelt dække

som havde tømt den for ham, og det kan

jollen med et par løgsække.

vi bestemt ikke være bekendt her i S.S.F.

Sejlsporfshuer

andet blad.
Det har jeg nemlig også.
Redaktøren.

INDRAMNING
i moderne rammer

KARL POVLSEN

EMBLEMER OG OVERTRÆK

Spejle i stort udvalg
GLARMESTER JES SCHULTZ

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

vil sige, at jeg har hugget dette fra et

Vermlandsgade 82 — Amager 7099
SU 866

tiI den

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

BILLIGSTE pris!

Næste nummer af bladet

H-K.

FREYTAG SEJL
SKOVSHOVED HAVN

OTTO HANSEN, ERANTISVEJ 25
TELEFON 50 87 68

udkommer i januar. Stof til bla
det skal være redaktøren i hænde
senest 1. januar.
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'/. GRØN & WITZKE

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

Assurance
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