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DAGENE LÆNGES - VINTEREN STRÆNGES 

Snart vågner vi af vinterdvalen, og igen bliver der liv på bådepladsen. 
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Henning Jensen død 
Det var med dyb vemod, at vi modtog 

meddelelsen om, at vort afholdte medlem 

Henning Jensen, kun 50 år gammel, var 

afgået ved døden den 22. december efter 

kort tids sygdom. 

Henning Jensen har i mange år været 

en meget aktiv sejler og besad en sjælden 

evne til at finde den sande charme ved 

sejlsporten, og ikke mindst havde tur

sejladsen i de senere år hans store inter

esse i spidsgatteren »Ibi«. På denne måde 

kunne han dele sin glæde ved sejladsen 

med hustru og børn og derved yderligere 

befæste det sammenhold, som altid har 

præget hjemmet på Marathonvej. 

I Sundby Sejlforening kendte vi Hen

ning som den altid ligevægtige og hjælp

somme klubkammerat, der i kraft af sit 

naturlige og ligefremme væsen og inter

esse for andres gøren og laden kunne 

komme i kontakt med alle. Disse karakter

egenskaber kom ham også til gode ved 

hans daglige arbejde i Handelsbanken, 

hvor han var meget afholdt såvel af kol

leger som af kunder. 

Ved bisættelsen den 27. december fra 

Filipskirken var den meget store del

tagelse et vidnesbyrd om Hennings om

fattende vennekreds. 

ÆRET VÆRE HANS MINDE. 

Einer Olsen. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

Aktive 

Ole B. Hansen, 

Venedigvej 6, S. 

Mtb. »Pluto«. 

Kaj H. Siestø, 

Alleen 109, Kst. 

Mtb. »Conny«. 

Gunnar Hansen, 

Ramundsvej 18, S. 

Mtb. »Laila«. 

Kontoret åbner 

igen 

torsdag d. 25. januar 

Klubhuset åbner 

igen 

søndag d. 21. januar 

Leif Friis Hansen, 

Øresundsvej 120, S. 

u/Bd. 

Helge R. Hansen, 

Ryesgade 71, 0. 

Krgj. 

Ib Stenner Rasmussen, 

Nyhavn 55, K. 

Mtb. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Den første indbetalingsdag 

bliver 

torsdag den 25. januar 
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Nytårsbetragtninger. 

Man begynder altid et nyt år med at 

ønske hinanden et glædeligt og godt nyt

år, men bag denne sætning skal der ligge 

et oprigtigt ønske og ikke blot nogle 

ord, man siger, fordi det nu engang er 

en vane. 

S.S.F. går nu ind i sæsonen 1968, og 

det første vi tænker på er vel forbed

ringer og nyanskaffelser til gavn for vore 

medlemmer og vor klub. 

Det gamle år er gået, med en fin sejl

sæson, og for vore kapsejlere et frem

gangens år, lad os nu se tilbage på, hvad 

der er udrettet og forbedret i løbet af 

1967. 

Først den nye cementkaj i kanalens 

inderste del, det gav plads til 13 nye 

både (det betyder flere benzinpenge). 

Det gamle plankeværk, som vi kendte 

allerede fra drengeårene, kunne ikke 

mere holde sig oprejst og er erstattet 

med et nyt trådhegn og dertil kommer 

de 2 nye porte med 4 meter bred ind

kørsel, samt indgangslåge ved siden. Den 

nye vogn har bestået sin prøve, den kan 

tage større både end jeg havde regnet 

med, når man tager den forholdsvis bløde 

undergrund i betragtning. Den kan tage 

ca. 90 % af vore både mod de 75 % jeg 

havde kalkuleret med. Og det er et stort 

gode at vi nu er fri for at se skinner og 

opklodsningsmateriale ligge og flyde 

rundt om på pladsen. Traktoren var der 

lidt startvanskeligheder med, men disse 

er udbedret af et medlem, der virkelig 

havde kendskab og indsigt på dette om

råde. Den ene af de nye affaldsbeholdere 

er kommet, og vi bliver vel nu fri for i 

blæsevejr at se papir og høvlspåner flyve 

rundt over hele pladsen såfremt altså, at 

medlemmerne benytter beholderen. 

Formand Svend Larsen 

Hvad er så vore ønsker for det nye år? 

Der er noget bro, der trænger til udskift

ning, videreførsel af trådhegnet på søndre 

side, bedre afløb for regnvandet på søn

dre plads, nyt spil med fjernstyring også 

på søndre plads, så pladsmanden kan stå 

ved siden af vognen og følge med i, hvad 

der foregår. 

I klubhuset vil der i de 3 uger der er 

lukket blive udført følgende arbejder. 

Fryseboxen vil blive indbygget i disken. 

Disken vil blive forlænget og flyttet 20 

cm ud, endvidere vil der blive malet og 

lakeret. 

Renden vil blive uddybet i foråret, så 

vi kan blive af med Amagerstrandens 

sand og få noget mere vand under kølen. 

De næste 4-5 haver langs nordre hegn 

må aflevere 6 meter så der bliver plads 

til de nye skure, der skal bygges, og ejer

ne af disse haver må flytte planter og 

buske så snart det kan lade sig gøre, for 

at skurene kan påbegyndes snarest. Jeg 

håber vi kan få udført meget mere endnu 

til gavn for vor klub og vore medlemmer. 

Vi nærmer os så småt 50 års jubilæet, 

og der må tænkes lidt på forberedelserne, 

blandt andet på S.S.F.s historie gennem 

50 år, der skal skrives og være klar til 

tiden. Er der et medlem, der kunne tæn

ke sig dette job, så henvend dig til mig. 

Vi skal bruge billeder fra gammel tid 

i S.S.F., f. eks. billede af gravemaskinens 

indvielse af havnen i 1933 og søndre 

havn i 1937. Da spundsvæggen brast og 

»Nokton« røg med igennem, gravkoen, 

som derved kom under vand. Sandsuger

ne losser sand til Amagerstranden. Dette 

er bare et lille udsnit af de billeder vi 

kunne bruge, men der må også findes 

mange billeder både fra før og efter den 

tid. Led billederne frem, lad os låne dem 

til cliche; de 3 bedste billeder vil blive 

belønnet og udpeget af en dommer

komité. 

Til sidst vil jeg sige Københavns kom

mune tak for året, der svandt, det er jo 

dejligt at vi her i S.S.F. kan sige alt godt 

om vore værter. Måske gør det sig også 

gældende at vi selv yder noget, så der 

kan være gensidig tilfredshed. 

Godt nytår! 

Sv. Larsen. 

ÅRETS FØRSTE PEJSAFTEN 
bliver fredag den 26. januar kl. 19,30 

Der^vil blive vist lysbilleder fra sidste sæson og bagefter er der kammeratlig samvær! 

FESTUDVALGET 
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Et godt nytårsforsæt 

Bliv 

Bloddonerer 

Fra Dansk Idræts-Forbund har vi mod

taget : 

Der er brug for mange flere blod

donorer ! 

Selv om antallet af bloddonorer fortsat 

stiger, kommer man stadigvæk ud for, 

at blodbankerne ikke er i stand til at for

syne hospitalerne med tilstrækkeligt blod. 

De sidste års store fremskridt inden 

for lægevidenskaben har bevirket, at man 

nu ofte anvender blodtransfusioner både 

før, under og efter en operation. Herved 

har man opnået: 

- at operationer, der før var livsfar

lige, nu er relativt ufarlige, 

- at patienter, der har været underka

stet en operation, nu bliver langt hurti

gere raske, 

- at menneskeliv reddes, og samfundet 

spares for tab af mange arbejdsdage. 

For at kunne give alle alvorligt syge 

patienter denne behandling er det nød

vendigt, at mange flere melder sig fri

villigt som bloddonorer og derved hjæl

per med at redde og bevare menneskeliv. 

De kan bruges som bloddonor, hvis 

De er mellem 18 og ca. 60 år og i øvrigt 

er sund og rask. 

Gør nu noget ved det, lad det ikke 

blot blive ved tanken, men henvend dig 

til 

Københavns frivillige Bloddonorer, 

Dr. Olgasvej 20. Telf. 34 75 00. 

P.S. De klubber, som modtager vort 

medlemsblad landet over, bør, hvis de 

ikke allerede har gjort det, sætte en agi

tation igang, så vi kan vise at også sejl

sportsfolk kan yde et bidrag til hjælp 

for vore medmennesker. 

M.A.C. 

SEJLERSKOLEN 
Sejlerskolen afholder fredag den 9. fe

bruar kl. 19,00 møde med hensyn til plan
lægning af årets kapsejladser og skole-
bådssejlads. 

Skolechefen. 

TIL KAPSEJLERNE 
Kapsejladsmøde afholdes fredag den 

16. februar kl. 20,00. 
For interesserede kapsejlere er der 

mulighed for på denne aften at gennem
gå de planlagte nye kapsejladsbaner. 

Eller der er måske andre, der har end
nu bedre forslag. 

Hilsen Ivan Frisch, 
kapsejladschef. 

Angående 

medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal 

du først henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 

skal du henvende dig til bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Fredag den 26. januar: Peiseaften. 

Lørdag den 27. januar: Juniorbal. 

Lørdag den 24. februar: Juniorbal. 

Søndag den 25. februar: Fastelavnsfest. 

Lørdag den 2. marts: Karneval. 

Lørdag den 23. marts: Juniorbal. 

Skærtorsdag den 11. april: Klubfest. 

C 

Langfredag den 12. april: Juniorbal. 

* 

Lørdag den 4. maj: Standerhejsning. 

Nu er alle medarbejderne igang med 

forberedelserne til »Revuen« og vi kan 

love den opført medio marts 1968. 

Festudvalget. 

nijfår ønskes aCfe medCemmer 

og venner af åundBy åej [forening, med 

tak for åref der st)andf. 

Tvrisfine £arsen 

flesfaurafriee 
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Bestyrelsesmødet d. 7.1.1968 

Formanden indledte mødet med at øn

ske bestyrelsesmedlemmerne et godt nyt

år, og oplæste derefter diverse skrivelser, 

der var bl. a. mange jule- og nytårshilse

ner fra klubber i Tyskland og Sverige 

samt fra klubkammerater i udlandet. 

Fra J-klubben var der en opfordring 

til at slutte op om ideen om at lade af

holde kredsmesterskaber i KDY 15 m2 

klassen. S.S.F.s bestyrelse går positivt ind 

for tanken. 

Fra KODA er der tilflydt foreningen 

div. skrivelser og opkrævninger for af

gift på henholdsvis et juniorbal og et 

andespil. På en eller anden måde må der 

være tilgået denne organisation medde

lelse om afholdelse af offentlige arran

gementer, hvilket vitterligt ikke har væ

ret tilfældet. Festudvalgsmedlem Knud 

Pagh tager sig af sagen. 

Angående udgravning af renden, ud

talte formanden, at han havde kontaktet 

forskellige firmaer, men endnu ikke fået 

nogen endelig aftale i stand. 

Der vil, d. 9. februar, blive afholdt et 

møde for lærerne på sejlerskolen, og d. 

16. februar er der møde om kapsejlads. 

Fra Dansk Sejlunions langtursudvalg 

var der henstilling om besvarelse af ved

lagte spørgeskemaer, som kan rekvireres 

af medlemmerne. 

Det oplystes at benzinskemaerne kan 

forventes en af de nærmeste dage, hvor

efter de vil blive udsendt til medlemmer

ne, som bedes returnere skemaet til for

eningen hurtigst muligt. 

Der skal nu ansøges om tilladelse til 

at lade opføre ca. 25 nye skabe langs det 

ndr. skel i fortsættelse af de sidst opførte 

skabe. 

Angående malerudsalget, som har væ

ret opslået ledigt, har bestyrelsen truffet 

aftale med medlem nr. 691, Svend Lar

sen, (ikke at forveksle med formanden), 

som i fremtiden vil betjene medlemmer

ne med fornødenheder til forårsklargø-

ringen. 

Fra Anker Brinck har vi modtaget en 

præmie, bestående af en parallellineal og 

en transportør, som udsættes til naviga-

tionsholdet. 

Bestyrelsen gik herefter en rundtur på 

pladsen for at tage et vue over de arbej

der som skal foretages i den kommende 

tid. 

Mødet sluttede kl. 13,30. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

FUNDNE SAGER 

Da der gennem hele sæsonen er ind

leveret fundne sager, der nu, til megen 

gene, opbevares af bestyrelsen, bedes 

eventuelle ejere omgående melde sig, 

dog senest den 15. februar 1968. 

Efter denne dato vil det ikke afhentede 

blive brændt. 
Klubhusudvalget. 

O.B.S. 
MASTEBUKKENE 

Mastebukkene skal være ryddet inden 

15. februar 1968. Efter denne dato fjernes 

resterne af havneudvalget. 

Havneudvalget. 

Bladet 
Vi vil gerne her i det nye år rette en 

tak til alle, som har vist bladet interesse 

i året der gik, og vi håber at alle de 

gamle, som har skrevet i bladet og været 

med til at gøre det læseværdigt, må få 

følgeskab af mange af vore nye medlem

mer, også blandt de unge. Vi ser jo gerne 

at så mange medlemmer som muligt 

bruger vort blad til at delagtiggøre deres 

kammerater i deres oplevelser på de lange 

ture, foruden det, at det også kan give 

andre lyst til at prøve på langturssejlads. 

Vi her i bladudvalget skal forsøge om vi 

i det nye år kan gøre bladet endnu bedre, 

vi skulle ikke gerne komme ud for at 

motorbådsløb og old boys sejlads og an

dre arrangementer bliver afholdt uden 

føromtale i bladet, fordi vi ikke er blevet 

underrettet, før det var for sent. Vi vil 

også bestræbe os på at få programmer 

for eventuelle fester eller lignende, så 

vi bliver fri for dette (nærmere ved op

slag i klubhuset) det er ikke alle med

lemmer, der bor så tæt ved klubben, at 

dette er nok. 

Tak for året der gik, og godt nytår. 

Redaktionen. 

ANNONCEMAND 

Er der et medlem, der kunne tænke 

sig at varetage annoncetegning til vort 

medlemsblad på provisionsbasis, så hen

vend dig til bestyelsen. 

Red. 

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK- HUSK - HUSK- HUSK- HUSK 

Når du i januar modtager benzinskemaet. Så gør 

du dig selv og din forening en stor tjeneste, ved 

omgående at sende skemaet udfyldt tilbage. 

Det er for dårligt, at der er så mange medlemmer 

der sløser med skemaerne. 

Bestyrelsen. 

HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK 
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Nytårsaften 
hos Kristine i S. S. F. 

Nytårsaften var restauratricens arran

gement, og lad det være sagt straks, det 

var et arrangement der fortjener ros af 

første skuffe, A. 

Der blev budt på det store kolde bord, 

desværre kunne min kone og jeg ikke 

være til stede og hjælpe til med at lade 

dette bord vederfares retfærdighed, men 

efter øj en- og tandvidners beretning har 

det været tip-top. 

Et virkelig godt tremands orkester spil

lede til dans fra kl. 20 til kl. 3, og det. 

skal siges, at de behøvede ikke at være 

uartige for at gøre sig bemærkede. 

Lidt før midnatstimen faldt i slag, blev 

der serveret SKUM til alle og næstfor

manden fremførte bestyrelsens hilsen og 

tak til alle medlemmerne for året der 

svandt, samt ønskede alle et godt nytår 

og en god sæson 1968. 

Tolv rungende gong gong slag marke

rede årsskiftet, og alle skålede med alle, 

hvorefter festdeltagerne, stående, sang et 

vers af Der er et yndigt land og et vers 

af Veer velkommens Herrens år. 

Joh, der var stemning og der var fest 

og der var selvfølgelig huer til alle, ja, 

nogle fik endda NÆSE på inden festen 

sluttede, men alt foregik på en pæn og 

fordragelig måde så ingen kunne føle 

sig uden for kredsen. 

Deltagerantallet var ret godt, men det 

kunne have været bedre, lad næste nytårs

aften blive den helt store fest, hvor vi 

også må have skipperstuen i brug for at 

alle kan komme til at vise, at sejlsporten 

ikke kun er sommerbekendtskaber, men 

et fællesskab som rækker langt videre. 

Godt nytår. 

630 R. H. 

HUSK 

AUKTIONEN 
med eventuel 

LOPPEMARKED 
søndag d. 18. februar kl. 11 

AUKTIONSBAL fra kl. 15-18 

Eftersyn lørdaq den 17. februar 
kl. 14—16 

Nytårshilsener 
Vi har modtaget nytårshilsener fra 

mange klubber rundt om i landet, fra 

Berlin er kommet en hilsen til sejler

kammeraterne i S.S.F. med tak for op

holdet hos os i ferien. Sign. Wolfram 

Horwig und kameraden. 

Fra Warnemiinde Yacht Club, sign. 

Uli Priss. 

Fra Malmo Yacht Klubb, sign. Arvid 

Korsbachken. 

Fra Lommabuktens Seglarklubb, sign. 

Oscar Hylander. 

Fra G. Strømberg, Berlingske Tidende. 

Fra Alicante, Spanien, hvor vore klub

kammerater Ulla, Erik og Erik »Thyra 

III« holdt nytår, også svenskeren Nor

mann »Helene«, et af vore medlemmer, 

sendte nytårshilsen, han opholder sig p.t. 

i Barcelona. 

Jeg takker på mine klubkammeraters 

vegne fordi I tænkte på os her i S.S.F., 

og vi ønsker også jer et godt nytår med 

god vind fremover. 

Sv. Larsen. 

S. s.t 

Vi er nu gået ind i et nyt år, og vi 

her i juniorudvalget ønsker alle juniorer 

samt deres forældre et rigtig godt nytår. 

Hvis vi nu kaster blikket tilbage på året 

der svandt, må vi konstatere at det i hvert 

fald her i juniorafdelingen har været et 

godt år. Vi havde for en gangs skyld en 

fin sommer med megen sol og undertiden 

vind som vi ønskede det, vi havde en 

dejlig ferie, hvor vi kom langt omkring, 

nogle rare weekender og af og til et ret 

pænt resultat på kapsejladsbanerne, vi 

fik også en næsten ny juniorbåd. Ja, vi 

har kun grund til at være tilfredse, må 

nu blot 1968 være lige så venlig stemt, 

skal der ingen klager lyde fra os. 

Juniorudvalget. 

Så husker vi 

J u n i o r  b a l  I  e t  
lørdag d. 27. januar kl. 19-24 

Entre 7 kr. 

BÅDE 
TIL SALG 

5 optimistjoller og juniorbåden J 142 

med fine „Dacron Sejl" sælges. 

Henvendelse 

Flemming Seim 
Tlf. SU 1653 
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Fra Dansk Sejlunions Lang-
tursudvalg har vi modtaget 
Til tursejlerne: 

Vil Du hjælpe os? Vi mangler et ar

bejdsgrundlag i langtursudvalget og har 

i den anledning sendt spørgeskemaer ud 

til samtlige landets klubber, og nu beder 

vi alle tursejlere rekvirere et skema, be

svare det og returnere det til Dansk Sejl

union. 

Vi har brug for oplysninger såvel fra 

sejl- som motorbådsejere (-førere); vi 

vil gerne vide hvor turen 1967 gik hen, 

hvor mange sømil der er sejlet, besæt

ningens sammensætning m.m., og ikke 

mindst efterlyser vi ideer, hvilken sejler 

har ikke et eller andet tip at give fra sig 

om en god havn/ankerplads, en skitse til 

en eller anden dippedut, der har 7 an

vendelsesmuligheder på een gang etc., 

eller for eks. fortegnelse og bedømmelse 

over nyttige bøger og skrifter ved turens 

planlægning og gennemførelse. 

Og hvem har ikke på en langtur haft 

et eller andet problem, der burde frem

drages og måske løses? Derfor, hjælp os 

med besvarelse af skemaet - tak! 

Langt u rsud valget. 

Spørgeskemaer kan rekvireres på kon

toret. 

Red. 

Chr. Madsen 80 år 
Fredag den 12.1.68 fyldte fhv. tømrer 

Chr. Madsen 80 år. Madsen har altid 

omfattet sin klub med stor interesse i de 

mange år han har været medlem, vel 

snart en af klubbens ældste også i an

ciennitet. Madsen kommer stadig på hav

nen og får sig en passiar med gamle 

venner. Vi, dine gamle klubkammerater, 

vil rigtig ønske for dig at du endnu lang 

tid fremover må færdes frisk og rask 

iblandt os. Hjertelig til lykke. 

C. H. 

f $ 15 V! 

Men det blev ikke bedre, det skete 

når vi lå i Vordingborg, at han overnat

tede hjemme hos datteren, så kom hun 

gerne ned ombord med besked om at jeg 

måtte sørge for at få lasten ombord næ

ste dag, for han ville hvile sig. Men da 

lasten var klar, var han ikke kommet, i 

stedet for kom datteren, og bad om jeg 

ikke kunne sejle alene, for far var for 

syg til at tage med. 

På turen til København tænkte jeg me

get på hende, hun var alene med sin 

syge far, moderen var død for et par år 

siden, havde skipperen fortalt mig, så det 

var ikke let for hende. 

Da jeg hen under aften, et par dage 

senere fortøjede i Vordingborg, kom hun 

grædende ombord, far var død, jeg trø

stede hende så godt jeg kunne. Nå ja, 

hun blev ombord hos mig den nat, og vi 

blev enige om at gifte os, når begravel

sen var overstået. 

Der fulgte nu et par lykkelige år, jeg 

sejlede alene med skuden, og jeg havde 

et hjem at længes efter, et par gange hav

de jeg hende med, men sejlads var ikke 

noget for hende, så det holdt hurtigt op. 

Men forretning, det havde hun forstand 

og lyst til, hun ordnede alt, jeg havde 

kun at sejle skuden, men det blev jo som 

tiden gik, en dårlig forretning at sejle 

med de små gamle skuder. 

Hun bebrejdede mig, at jeg brugte for 

mange penge til at holde skuden sejlklar, 

og jeg hørte altid, at hendes far sejlede 

flere penge ind end jeg gjorde. 

Nu længtes jeg ikke mere hjem, jeg 

var sgu' mange gange ved at rende fra 

det hele. Men alligevel kunne jeg ikke, 

for trods alt holdt jeg af hende, og hun 

kunne jo ikke gøre for at det var blevet 

trange tider for småskibsfarten. Nå men 

det var hende, der ordnede paragraffer

ne til sidst. 

En dag jeg kom hjem, kom hun ned 

ombord, og sagde: Nu kan du godt gå 

fra borde, for jeg har solgt skuden. Hva' 

af Gubbefar sluttes. 

har du! Jeg fløj op i raseri, og sagde en 

hel del grimme ord om nævenyttige kæl

linger o.s.v. Til sidst fortalte jeg hende, 

at den handel var ugyldig, for skuden 

var jo ikke alene hendes, men også min, 

jeg ville ikke sælge. 

Men det grinede hun sgu' bare af, og 

fortalte mig, at skuden var hendes, den 

havde hun ikke arvet efter sin far, men 

hun havde fået den af ham inden han 

døde, og det havde hun papirer på, så 

hun havde lov til at sælge. 

Nå, jeg bøjede mig, rent juridisk vid

ste jeg godt, at hun ikke havde ret. Men 

tvinge hende på den måde, det ville jeg 

ikke, og når vi ikke kunne få bedre be

talte fragter, ville vi snart miste skuden 

alligevel, så det kom jo til en forsoning. 

Hun fortalte mig, at der var kommet et 

godt tilbud på skuden, fra en mand, der 

ville sejle med lystfiskere, og da tilbu

det lå så højt, at vi ikke kunne vente at 

få det bedre, havde hun slået til. 

Ja-ja, svarede jeg, men hvad har du 

tænkt dig at vi nu skal leve af, ja det 

havde hun allerede ordnet, svarede hun, 

for pengene havde hun købt et pensionat 

inde i København. Jeg har altid så gerne 

villet bo i København, se nu lidt glad 

ud Søren, sagde hun, og puttede sig ind 

til mig. 

Det kneb det nu lidt med at være, for 

hvad havde hun tænkt sig, at jeg skulle 

foretage mig i et pensionat? Rede senge, 

tørre støv af eller hvad? Lad nu være 

med at være sådan Søren, selvfølgeligt 

har jeg også tænkt på, hvad du skulle 

lave, der er en viceværtsplads, og det er 

betingelsen for at vi kan købe pensiona

tet. 

Nu må du ikke sige nej, sagde hun 

grædende, og slog armene om halsen på 

mig. 

Og Søren sagde ikke nej, derfor sidder 

han her. 

Gubbefar. 
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Sejlsportsfolk K 
KØBER DEN RIGTIGE , 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER l» 4 T 

do. BENKLÆDER • 1S1H X V, 

JOLLEBENKLÆDER 1 j|i ' | 

Elvstrøms Flydeveste 1 JP 1 
^ til voksne og børn! 1^ | V%Jj 

ORIG. ENGELSKE & 1$ I 

SØMANDS GENSERE ^-£ pj 

DUIMLOP SEJLERSKO % 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. JJKbk 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A l b y  3 3 8  

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 
TELEFON 15 22 44 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 

2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 

lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 

i over 30 år. 

ø*&as 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

Mærket er 

fremstillet i 2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i 

kontortiden 

eller hos 

festudvalget. 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON :  35 67 88 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
V Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 

og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Knud Pagh, Palermovej 25, S.... AS 5292 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 

Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16 S 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7118 y 

Bestyrelsesværelse SU 3580 

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 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0  

K asserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 

hver torsdag: 

kl. 19-30,30 

i klubhuset 

tlf. SIJ 358© 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv mediems-nr. 

Slettede medlemmer 
pr. 31. december 1967 
A 3 Ovene E. Andersen, 

Hedebygade 9 A, V. 

A 12 Henning Lorentzen, 

Sofiehøjvej 5 A, S. 

A 19 Per Søe Jensen, 

Lillegrund 4, S. 

A 25 Jørn Jensen, 

Kastrupvej 98 A, S. 

A 54 Jørgen Wittenborg Paulsen, 

Italiensvej, S. 

A 55 Kaj Charles Hansen, 

Set. Pederstræde 22, K. 

A 80 Kurt B. Rongsted, 

Brigadevej 66, S. 

A 161 Jørgen Larsen, 

Højdevej 25 B, S. 

A 169 Stig Wiirtz, 

Valmuevej 23, Hørsholm. 

A 193 A. G. Pedersen, 

Tycho Brahes Allé 18, S. 

A 213 Richard Kilberg, 

Vester Fælledvej 6 A, V. 

A 270 P. C. Jørgensen, 

Jansvej 2, S. 

A 286 Svend Åge Hansen, 

Balystvej 6, Hv. 

A 342 Jørgen Nielsen, 

Grækenlandsvej 14, S. 

A 563 Rita Møller Sørensen, 

Blåhøj vej 10, Ka. 

A 576 Tom Borgen Holmberg, 

Følfodvej 5, S. 

A 581 Niels J. Nielsen, 

Guldborgvej 14, F. 

A 664 K. Jakobsen, 

Fuglagervej 18, Vanl. 

A 703 Per Folke Andersen, 

Sixtusvej 2, S. 

A 704 Børge Olson, 

Ryslinge Allé 28, Ka. 

A 716 Niels E. Hansen, 

Ørnemosen 9, Glostrup. 

A 728 Claus F. Christensen, 

Fensmarksgade 5, S. 

P 30 Finn E. Nørgård, 

Genuavej 4, S. 

P 43 Grete Manhart, 

Italiensvej 14, S. 

P 50 Anna Lorentzen, 

Ryslinge Allé 26, Ka. 

P 78 Henrik Larsen, 

Tovelillevej 65, S. 

P 83 Jørgen Nielsen, 

Frankrigsgade Skole, S. 

P 84 Svend Erik Pedersen, 

Teglværksgade 14, 0. 

P 95 Jan Poul Knudsen, 

Wittenberggade 5, S. 

P 111 Erik Holger Larsen, 

Ove Billesvej 17, S. 

P 113 Axel Scharff, 

Frankrigshusene 3, S. 

P 117 Mogens Christensen, 

Ungarnsgade 76, S. 

P 119 Kai Hansson, 

Moldaugade 13, S. 

P 122 Taus Petersen, 

Nordmarksvej 79, Ka. 

J 13 Per Zepermick, 

Jap an vej 34, S. 

J 50 Fin Sandgren, 

Reberbanegade 53, S. 

OBS. 

Slettede medlemmer er forbudt 

ophold på foreningens område. 
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Angående kontingentindbetalingen... 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. marts kl. 19,30 pr. i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning 

3. Udelukkelse 

4. Regnskab 

5. Valg til Bestyrelsen 

6. Lovændringsforslag 

7. Andre forslag 

8. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Reinhardt Hansen. 
Skolechefen, Poul Elgaard. 
2 repræsentanter, Tage Kjær og Knud Pagh. 

2 suppleanter. 
Kasserer Annie Lindqvist, 

(modtager ikke genvalg) 

Kasserersuppleant Edith Dreyer. 
Revisor Hardy Christensen. 
Revisorsuppleant P. Holst Jensen. 

Redaktøren, Martin Andreasen. 
2 målere, Torben Jensen og Uffe Below. 
2 junior udvalgsmedlemmer, Lyngkjær og 

Ib Christensen. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 

senest tirsdag den 5. marts kl. 19.30. 

Husk ændringen i § 5, første stykke: Kon

tingentet betales halvårlig i månederne Ja

nuar og juli, dog senest d. 15. marts og 

15. september. 

Endvidere § 6, første stykke: Dersom for

faldne ydelser ikke er betalt til den fast

satte tid skal medlemmet slettes uden for

udgående varsel. 

Det halvårlige kontingent er: 

For aktive indmeldt før 15/8-57 

kr. 50.— 

For aktive indmeldt efter 15/8-57 

kr. 55.— 

For passive kr. 22.50 

For juniorer kr. 32.50 

Undgå sletning, betal kontingentet rettidig ! 
Kassereren 
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Juniorspalten 
Dennegang vil vi minde juniorerne 

om, at foråret nærmer sig og med det 

klargøring af bådene. Vi skulle meget 

gerne i år have alle vore juniorbåde sejl

klare til standerhejsningen, ja med de ar

bejdsforhold vi har fået i år skulle selv 

en sejltur i aprilsol kunne gøres til vir

kelighed. Så altså mine damer og herrer 

juniorer, alle er for fremtiden hjertelig 

velkommen hernede hver lørdag og søn

dag. Husk påklædningen er arbejdstøj. 

Men det er jo ikke nok, at båden er 

sejlklar og i orden til sommerens mange 

dyster. Sejleren skulle også gerne være 

velunderrettet om færdselsreglerne på 

vandet og især på kapsejladsbanerne, så 

derfor afholder vi møde hernede fredag 

d. 1. marts kl. 19.30 og fredag d. 15. 

marts kl. 19.30, hvor I kan få mere at 

vide om reglerne evt. vises en film, og 

til sidst bliver der lejlighed til at disku

tere regler og situationer som der måske 

kan være tvivl om. 

Juniorudvalget. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SimMy 

te* 

Aktive 

Knud Meglhøj, 

Lyngbyvej 16, 0. 

Mtb. »Hollyday«. 

Charles V. Hansen, 

Majalle 99, Herlev. 

Mtb. »Phileas Fogg«. 

Willy E. Hansen, 

Moselgade 20, S. 

Jolle »Salmo«. 

Erna Christensen, 

Milanovej 4, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Passive 

/ 
50 år 

D. 4. marts fylder Svend O. Hansen, 

M/B BULLE, 50 år. Bestyrelsen ønsker 

hjertelig til lykke med det halve sekel. 

Angående 

medlemsbladet 

Udebliver medlemsbladet, skal 

du først henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 

skal du henvende dig til bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag den 24. februar: Juniorbal. 

Søndag den 25. februar: Fastelavnsfest. 

Lørdag den 2. marts: Karneval. 

Lørdag den 23. marts: Juniorbal. 

Skærtorsdag den 11. april: Klubfest. 

* 

Langfredag den 12. april: Juniorbal. 

$ 

Lørdag den 4. maj: Standerhejsning. 

P E J S - A F T E N  
fredag d. 5. april kl. 19.30 

Verdensmesteren P. E/vstrom 
viser sine 2 film 

Trapez-Jolle filmen 

og den velkendte 

Verdensmesterskabet 
i starbåde 1967 

(Filmenes varighed ca. 13/4 time) 

Derefter hygger vi os med en lille svingom - -

og selvfølgelig i det store klublokale! 
k. p. 
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KARNEVAL 

& 

Lørdag1 den 2. marts 1968 kl. 20 prc. 
Entre: Incl. baltegn kr. 10.— pro persona 

INGEN ADGANG UDEN KARNEVALSPÅKLÆDNING!! 

Præmie for den smukkest udklædte dame samt for den 

morsomste dame! 

Præmie for den flottest udklædt herre samt for den morsomste herre! 

Super ekstra præmie: 
Den mest originale dragt — dame & herre! 

Vi starter kl. 20 præcis „med fuld damp"! 

Bordene er festligt udsmykkede med frugt- og konfektskåle! 

De første 20 damer modtager en smuk blomsterdekoration! 

FESTUDVALGET 

( Tia. ĵzA£if/ue£&£*i) 

Bestyrelsesmødet d. 6.2. 1968 

1. Formanden indledte med at oplyse, 

at der havde fundet et møde sted med 

hr. Robert Schmidt fra toldvæsnets 

MOMSafdeling, kasserersken, Anni 

Lindqvist, revisoren Gøsta Øberg og 

Svend Larsen. Fra toldvæsnets side var 

man ikke tilfreds med de 10% moms, 

som bliver opkrævet for optagning og 

udsætning af artøjer. Dette arbejde er 

en tjenesteydelse som er momspligtig. 

Derudover skal der betales moms for 

brug af slæbested, vogn, skinner og spil 

m. v. Dette beregnes på den måde, at 

man opstiller et budget over, hvad disse 

grejer koster i nyanskafelse og vedlige

holdelse over en periode på 20 år, der

efter udregnes hvor meget det koster pr. 

fartøj pr. år. Det vil blive 3 kroner pr. 

fartøj pr. år. At udregne det efter fartøj

ernes størrelse ville være at føre det for 

vidt. 

De 3 kroner vil blive opkrævet sam

men med pladslejen, og de medlemmer, 

som allerede har betalt pladsleje, vil 

blive afkrævet de 3 kroner næste gang 

de betaler pladsleje. 

Derefter oplæstes div. skrivelser, som 

toges til efterretning. Der var takkekort 

fra div. fødselarer og fra Tuborgfondet 

som takkede for indbydelse til stander

hejsning og bådedåb. 

Formanden havde talt med kontorchef 

Grønlund angående bolværket ved den 

nordøstlige mole, som er ved at skride 

ud i vandet. Kontorchefen lovede, at 

man skulle komme ud og se på sagen. 

Endvidere oplystes det, at der er købt 

træ ind til broen, neden for klubhusets 

hovedindgang, det drejer sig om 60 me

ter ny bro. 

Hansen fra Bogø kommer om en halv 

snes dage og påbegynder udgravning 

af renden. 

2. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

3. Generalforsamlingen fastsattes til 

tirsdag d. 26. marts kl. 19.30, med dags

orden i henhold til lovene. Forslag som 

ønskes behandlet på generalforsamlingen 

må være bestyrelsen i hænde senest tirs

dag d. 5. marts, kl. 19.30. 

4. Havn og plads. Da det kniber med 

plads til alle masterne i masteskuret, vil 

man forsøge at skaffe mere plads til 

master og presenningrygge ved at opføre 

et stativ med halvtag over, bag ved 

shoppen. 

Der skal nu gøres et alvorligt forsøg 

på at finde en pladsmand. Stillingen vil 

blive opslået ledig ved annoncering i 

S.S.F.s medlemsblad, Berl. Tidende, Sejl 

og Motor samt bladet Motorbåden. 
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5. Skolechefen oplyste, at afslutningen 

på navigations- og tovværkskurserne vil 

finde sted i begyndelsen af april måned. 

6. Juniorafdelingen. Juniorlederen fo

reslog formanden at man tager til Hor

sens og underkaster den ny juniorbåd et 

tilsyn, så man kan få rettet evt. småfejl 

inden båden får den sidste afpudsning. 

Formanden bifaldt dette. 

7. Kapsejladschefen udtalte sig om 

sine planer for sommerens sejladser, en 

nummerering af alle mærkerne, således 

at man let kan fastlægge en bane, som 

må findes mest passende til bestående 

vindforhold. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

...OP 
I REVYEN 1968 

eller 

Hva' mæ' bundproppen? 

Revyen løber af stablen 

Lørdag den 30. marts kl. 20 prc. 

Efter kl. 20 bliver hoveddøren lukket af hensyn til 

de optrædende. 

Så mød op i god tid ! 

Se det udførlige program i næste nummer af bladet! 

Festudvalget. 

HUSK!!  

Påskebal let  
skærtorsdag d. 11. april 

Nærmere i næste nr. af bladet. 

S å  husker vi 

J u n i o r b a l l e t  
lørdag d. 24. februar kl. 19-24 

Entre 7 kr. 

Annoncer til bladet 
tal med HENNING PETERSEN 
Serbiensgade 8 - Tlf. SUndby 8256 

BÅDE 
5 optimistjoller og juniorbåden J 142 

med fine „Dacron Sejl" sælges. 

TIL SALG Henvendelse 

Flemming Seim 
Tlf. SU 1653 I I 
Flemming Seim 
Tlf. SU 1653 

EFTERLYSNING 
Festudvalget efterlyser med

lemmer, der vil være med i 

revyen. 

Hvis der skulle være nogle, 

der kan spille på et eller an

det instrument, synge en sjov 

vise eller lign., så kom frem 

af busken, det er måske lige 

netop dit nummer der er 

brug for. 

Eventuelle, der kunne tænke 

sig at medvirke, bedes møde 

på kontoret 

tirsdag d. 5. marts kl. 19.00. 

Festudvalget. 
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Den f lyvende Hol lænder 
af 

Christian Elling 

Vi har fra Politiken, tilladt os at sakse dette: 

Forleden dag, mens jeg sad i kælde

ren »Huggeblokken« og hørte stormen 

knurre omkring Andreas Bjørns herlige 

barokhus på Wilders Plads, kom jeg 

til at tænke på en Herre, som jeg kend

te fra min barndom. 

Vi vil kalde ham hr. S. Han var skri

ver på herredskontoret, velnæret og 

harmløs. 

I sine unge dage havde han været 

klerk hos en skibsklarerer vistnok i Halm

stad, og disse dage glemte han aldrig. 

De udgjorde hans kerneliv og gav 

ham en uudslukkelig kærlighed til gamle 

Sverige og især til svensk mad, sammen

fattet under begrebet smørgåsbord for 

koffardikaptajner. 

Hans kendskab til alle slags nedlagte 

sild, til labskovs og kottbullar var uover

træffeligt. 

Når han omtalte Norges siil i papper 

(velkendte fra kalaset i »Gluntarne«), 

gnistrede hans øje sf.ygt, men ved omtale 

af Janssons frestelse, kneb det for ham 

at beherske stemmen. 

Blandt snapse foretrak han Aahus 

Brændevin, ikke uden grund. 

Livet var træls nok for hr. S., egentlig 

var han vel ludfattig. Dog glade stun

der savnedes ikke ganske. 

Han gik stedse på jagt efter dem og 

blev stundom belønnet. Hver eftermid

dag efter kontortid vandrede han ned 

til havnen for at holde udkig. Lå her et 

svensk fartøj? 

Det hændte sig nu og da, altfor sjæl

dent. I så fald indledte han over bol

værk og ræling en artig konversation 

med hr. kaptenen på sit mest klangfulde 

svensk. 

Han sparede ikke på lovord om skibets 

habitus, og Karl XII's fædreland, blev 

snart mindetung og endte gerne med at 

klemme en lille tåre af rørelse over 

svunden lykke. 

Hvorefter kaptajnen takkede »ur sven-

ska hjartans djup« og inviterede ham til 

aftensmad i kahytten. 

Lå skibet flere dage i havn, gjorde 

hr. S. sig aldeles uundværlig ved sine 

selskabelige talenter og sin indsigt i drik-

keceremonier. 

Han vaklede hjem med en lille ma-

nasse under armen hver nat, han blus

sede, tindrede og var salig om dagen. -

Og så var det slut. Hvornår kom næste 

svenske båd? 

Det mest interessante ved denne be

skedne original var sandt at sige hans 

ven Gubben Jønsson. Han kendtes kun 

under det navn, ingen andre havde set 

ham. 

For hr. S. var han indbegrebet af 

Oscar Ils noble og heroiske Sverige, det 

land, som havde fostret Biff Lindstrøm 

(opkaldt efter indehaversken af en deli

katessehandel i Stockholm). I alle kuli

nariske anliggender var Gubben en høj

esteret. Man kunne fristes til at op

fatte ham som en mystisk figur, lige

som den fugl Føniks i Arabien, som 

heller aldrig er kommet nogen dødelig 

for øje. 

Dog — hans eksistens var sikker nok. 

I hvert fald een gang i min tid rejste 

hr. S. med en vadsæk til Karlshamn for 

at besøge sin gamle ven. 

En uge senere kom han fysisk deran

geret tilbage, men strålende af Jøn-

son'sk ånd. Også stoppet til randen med 

nye historier af den fabelagtige art, der 

løfter taget af gammeldags havneknej

per og oser svovlet ud gennem koøjer. 

Bag den lille trivelige hr. S. rejste Gub

ben Jønson sin vældige gestalt med en 

nimbus af punchedampe over sin isse og 

en fed dunst af småvarmt omkring sit 

hele korpus. 

Min far, der værdsatte originale men

nesker, indbød nu og da hr. S. til søn

dagsfrokost, vel vidende at han ikke 

kom alene. Næppe havde vor gæst bun

det den enorme serviet om halsen, før 

Gubben i det fjerne Karlshamn mani

festerede sig og snart fyldte vor frede

lige stue med sin latter. 

En mere - han lod os høre en rumlen 

af fjerne orkaner over et kaos af forliste 

skibe. 

På forunderlig vis blev arbejdet ved 

bordet - mens folk nede på gaden skred 

hjem fra gudstjeneste — stemt ind i hi

storiernes stil. 

Når »Den unge Jonathan« i et skæb

nesvangert nu gav ild fra sin største 

basse, smuttede en lille kødbolle. 

Ved skildringen af et blodbad udbred

tes sildesalaten dvælende på brødet. Og 

netop, mens en jungmand fra Oscars-

hamn blev parteret af kinesiske sørøvere 

udfor Macao, flækkede og rensede hr. 

S. en rødmende ansjos med særlig ele-

gance- (Fortsættes) 

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM7030 henter Dem straks 

+  »  B E N Y T  B E L L E V U E ]  B I L E B N E ! ! !  <  <  
HOLMBLADSGADE 85 

AM 8705 - AM 7030 - - - Til og fra - - - Sundby Sejl - ! ! ! 

7 



Sejlsportsfolk *•*< 
KØBER DEN RIGTIGE 'V 

PÅKLÆDNING j f f§m 

fordelagtigst 

hos B AC HER 

GULE JAKKER P jL :j?f 

do. BENKLÆDER • ' v 

JOLLEBENKLÆDER 1 'jll ' | 

Elvstrøms Flydeveste I IP | 
^ til voksne og børn! Ik I 

ORIG. ENGELSKE IRt MM 

SØMANDS GENSERE ^ f  

DUNLOP SEJLERSKO 9 -4ÉSf 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer ^0^ 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. £S35 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  ¥ 9  -  V A l b y  2 3 8  

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

Qr sikke^^^^ 
• — ^ ».] 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 

TELEFON 15 22 44 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 

2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 

lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 

i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

T R Æ S K O !  
Besøg den nyåbnede 

»special« - Træskoforretning i 
Holmbladsgade nr. 91 

FØRER ALT I  TRÆSKO: 

Arbejdstræsko - Fritidstræsko - Murertræsko 

Sikkerhedstræsko - Børnetræsko og støvler 

Dametræsko - Fodformstræsko 

Træskostøvler - Gummistøvler - kort sagt: 

ALT I  TRÆSKO!  

Indlægssåler - Sværter - Snørebånd 

Plastsokker til gymnastikbrug .... o. s. v. 

TRÆSKOFORRETNINGEN 
ved E L S E  S I E R T  

HOLMBLADSGADE 91 AS 1548 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88 



S U N D B Y  S E J L  
,  F O R E N I N G 5  

fQVTHWt-t 

NUMMER 3 MARTS 1968 27. ÅRGAN« 

§gf g 
LLTTLSKLS XX-X-XX XVXXXSS 

Foto: Reinhardt Hansen 

E T  T R I S T  B I L L E D E  

javel, men bag ved martstågen Hgger foråret på lur, og snart summer pladsen af liv og virke. 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. — Telf. 58 32 96 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 

Kasserer: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 

og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Knud Pagh, Palermovej 25, S AS 5292 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 

Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16 S 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 

Bladets annoncer: Henning Petersen, Serbiensgade 8, S SU 8256 

Bestyrelsesværelse SU 3580 

°o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. 19—30,30 

i klubhuset 
tlf .  SF 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Gælder det annoncer, så tal med 
H. PETERSEN, SERBIENSGADE 8 - TLF. SUNDBY 8256 

...op i revyen 1968 (ellerhva'mæ' bundproppen!] 
Lørdag den 30. marts 1968 kl. 20 (meget præcis) 

En revy i mange akter og belysninger 
Blandt de optrædende vil man med vanskelighed genkende SSFs lokale 

Keller Dirch duo, nemlig Holger Lagkage og Vagn Sildedræber 

Alle sidegadeungerne fra juniorafdelingen vil være tilstede med deres satiriske og velpointerede; 
Daglig liv i juniorafdelingen 

Masser af musik - hokus pokus - sang - og så bliver de fleste hængt ud 

Resten er top-secret! 

Husk indgangen bliver lukket kl. 20 pr. - Billetter ville kunne fåes i alle autoriserede 
billetsteder: Nemlig hos Kristine og på kontoret fra den 20. marts 1968. — Under hensyn
tagen til devalueringen har vi nedsat billetprisen — og tager over hele salen — med fortrinsret 

for børnene på orkesterpladserne kr. 5.00 pr. næse (uanset størrelse) 

} Og bagefter holder vi BAL — sålænge vi kan holde ud!!! { 

Tag dine venner med — så de kan grine af dig — når du bliver ufordelagtigt omtalt! 

Festudvalget 
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PROTOKOLLEN 
BESTYRELSESMØDET d. 29.11.1967. 

1. Formanden bød velkommen til det 

nye bestyrelsesmedlem, Ivan Frisch, der 

tiltrådte som kapsejladschef, og udtrykte 

håbet om et godt samarbejde fremover. 

Det oplystes, at der fra kommunen er 

blevet bevilget 5000,00 kr. til oprens

ning af indsejlingsrenden. 

Endvidere oplæstes div. skrivelser som 

toges til efterretning. 

På sejlerdagen vil S.S.F. blive repræ

senteret af Sv. Larsen, Poul Nielsen og 

Holger Larsen. 

Formanden oplyste, at Børge Malm 

har foræret en spiler til øvelsesbåden, 

og at man fra vognmand Gundorff har 

fået en pokal, som vil gå til juniorafde

lingen, og der skal sejles om point over 

2 år. 

2. Under havn og plads diskuterede 

man momsproblemet, idet der har været 

et møde med d'herrer Herforth Hansen 

og Robert Schmidt fra toldvæsenet, som 

gav orienterende oplysninger om moms

spørgsmålet. 

Da man ikke kunne komme til en løs

ning af problemet, enedes man om at 

lade foretage en beregning over udgif

terne til pladsen og evt. at søge sagkyn

dig bistand. 

3. Fra klubhus og festudvalget fore

lagdes følgende program for vinteren: 

Fra 2/1-20/1 incl. er klubhuset lukket. 

27/1 juniorbal. 

24/2 juniorbal. 

25/2 fastelavnsfest for børnene. 

2/3 karneval. 

23/3 juniorbal. 

11/4 klubfest. 

12/4 juniorbal. 

415 standerhejsning. 

4. Til eventuelt var der intet. 

Mødet slut kl. 23.00. 

Sign. Sv. Larsen Sign. Reinhardt Hansen 

BESTYRELSESMØDET d. 29.11.1967. 

1. Formanden bød velkommen og op

læste div. skrivelser, bl. a. fra kommu

nens 2. kloakafdeling, som meddelte at 

en omlægning af kloaken fra vort klub

hus er nødvendig, men at alle udgifter 

som er forbundet hermed vil blive af

holdt af kloakafdelingen. 

Man har nu bestilt en lukket renova-

tionskasse, foreløbig til leje, senere vil 

den evt. blive købt til foreningens eje, 

og den indbetalte leje vil da blive fra

trukket købesummen. Renovationskassen 

skulle give større renlighed på pladsen, 

og mindre brandfare, da alt brændbart 

affald herefter anbringes i lukket jern

beholder. 

Sv. Larsen berettede at han samt Poul 

Nielsen og Holger Larsen havde deltaget 

i SEJLERDAGEN lørdag d. 25. nov. 

Det pålagdes Poul Nielsen at skrive be

retning derom i medlemsbladet. 

Sekretæren havde, sammen med for

manden for KSU, Laurits Andersen og 

Eggert Benzon fra KDY, deltaget i 

Dansk Idræts Forbund's københavns

kreds' valgforsamling (årsmøde). Der 

havde dog ikke været noget særligt på 

programmet af interesse for SSF's med

lemmer, dog en kraftig opfordring til 

alle idrætsfolk som ikke i forvejen er 

bloddonorer, om at melde sig som dono

rer, lod han gå videre. 

Formanden udtalte at flere haver nu 

må nedlægges, da det bliver nødvendigt 

at bygge flere skure langs det nordre 

skel. 

Cykelstativerne på sdr. plads vil blive 

flyttet til det sydvestlige hjørne ved den 

nye låge. 

Det vedtoges at foreningen allerede nu 

skal bestille et antal klubstandere i for

skellige størrelser, så man kan være sik

ker på at bådene kan få nye standere til 

foråret. 

Der er indkøbt et nyt elektron-orgel 

til foreningen for at spare på de dyre or

kesterudgifter til foreningens arrange

menter. Orglet fås til en favørpris af 

3000,00 kr. Et medlem har givet tilsagn 

om 1000,00 kr. til formålet. 

Malerudsalget vil nu blive opslået le

digt i medlemsbladet, og interesserede 

kan henvende sig til bestyrelsen om evt. 

drift af Shoppen. 

2. Havn og plads, intet. 

3. Klubhus og fester, intet. 

4. Sejlerskolen, intet. 

5. Juniorlederen vil gerne skille sig 

af med de 5 dårligste optimistjoller. End

videre har man en del gi. juniorsejl som 

man vil stille til auktion. Auktion og 

evt. loppemarked vil blive afholdt i fe

bruar, med eftersyn d. 17. og auktion 

d. 18. Redaktøren har givet tilsagn om 

en flidspræmie til juniorerne. 

6. Kapsejladschefen vil indkøbe et kort 

over sundet for udarbejdelse af nye ba

ner. Til eventuelt var der intet. Mødet 

slut kl. 21.25. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 7.1.1968 

Bestyrelsen mødt fuldtalligt. 

Redaktøren tilstede. 

Dagsorden efter behov 

Formanden indledte mødet med at 

ønske bestyrelsesmedlemmerne et godt 

nytår, og oplæste derefter diverse skri

velser, der var bl. a. mange jule- og nyt

årshilsener fra klubber i Tyskland og 

Sverrig samt fra klubkammerater i ud

landet. 

Fra J-klubben var der en opfordring 

til at slutte op om ideen om at lade af

holde kredsmesterskaber i KDY 15 m2 

klassen. S.S.F.s bestyrelse går positivt 

ind for tanken. 

Fra KODA er der tilflydt foreningen 

div. skrivelser og opkrævninger for af

gift på henholdsvis et juniorbal og et 

andespil. På en eller anden måde må der 

være tilgået denne organisation medde

lelse om afholdelse af offentlige arran

gementer, hvilket vitterligt ikke har væ

ret tilfældet. Festudvalgsmedlem Knud 

Pagh tager sig af sagen. 

Angående udgravning af renden, ud

talte formanden, at han havde kontaktet 

forskellige firmaer, men endnu ikke fået 

nogen endelig aftale i stand. 

Der vil den 9. februar blive afholdt et 

møde for lærerne på sejlerskolen, og d. 

16. februar er der møde om kapsejlads. 

Fra Dansk Sejlunions langtursudvalg 

var der henstilling om besvarelse af ved

lagte spørgeskemaer, som kan rekvireres 

af medlemmerne. 

Det oplystes, at benzinskemaerne kan 
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forventes een af de nærmeste dage, hvor

etter de vil blive udsendt til medlem

merne, som bedes returnere skemaet til 

foreningen hurtigst muligt. 

Der skal nu ansøges om tilladelse til 

at lade opføre ca. 25 nye skabe langs 

det ndr. skel i fortsættelse af de sidst 

opførte skabe. 

Angående malerudsalget, som har væ

ret opslået ledigt, har bestyrelsen truffet 

aftale med medlem nr. 691, Svend Lar

sen, (ikke at forveksle med formanden), 

som i fremtiden vil betjene medlemmerne 

med fornødenheder til forårsklargørin-

gen. 

Fra Anker Brinck har vi modtaget en 

præmie, bestående af en paralellineal og 

en transportør, som udsættes til naviga-

tionsholdet. 

Bestyrelsen gik herefter en rundtur på 

pladsen for at tage et vue over de arbej

der, som skal foretages i den kommende 

tid. Mødet sluttede kl. 13.30. 

Sign. Sv. Larsen 

Formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær 

Bestyrelsesmødet d. 6.2. 1968 

1. Formanden indledte med at oplyse, 

at der havde fundet et møde sted med 

hr. Robert Schmidt fra toldvæsnets 

MOMSafdeling, kasserersken, Anni 

Lindqvist, revisoren Gøsta Øberg og 

Svend Larsen. Fra toldvæsnets side var 

man ikke tilfreds med de 10% moms, 

som bliver opkrævet for optagning og 

udsætning af fartøjer. Dette arbejde er 

en tjenesteydelse som er momspligtig. 

Derudover skal der betales moms for 

brug af slæbested, vogn, skinner og spil 

m. v. Dette beregnes på den måde, at 

man opstiller et budget over, hvad disse 

grejer koster i nyanskafelse og vedlige

holdelse over en periode på 20 år, der

efter udregnes hvor meget det koster pr. 

fartøj pr. år. Det vil blive 3 kroner pr. 

fartøj pr. år. At udregne det efter fartøj

ernes størrelse ville være at føre det for 

vidt. 

De 3 kroner vil blive opkrævet sam

men med pladslejen, og de medlemmer, 

som allerede har betalt pladsleje, vil 

blive afkrævet de 3 kroner næste gang 

de betaler pladsleje. 

Derefter oplæstes div. skrivelser, som 

toges til efterretning. Der var takkekort 

fra div. fødselarer og fra Tuborgfondet 

som takkede for indbydelse til stander

hejsning og bådedåb. 

Formanden havde talt med kontorchef 

Grønlund angående bolværket ved den 

nordøstlige mole, som er ved at skride 

ud i vandet. Kontorchefen lovede, at 

man skulle komme ud og se på sagen. 

Endvidere oplystes det, at der er købt 

træ ind til broen, neden for klubhusets 

hovedindgang, det drejer sig om 60 me

ter ny bro. 

Hansen fra Bogø kommer om en halv 

snes dage og påbegynder udgravning 

af renden. 

2. Protokollen oplæstes. Ingen kom

mentarer. 

3. Generalforsamlingen fastsattes til 

tirsdag d. 26. marts kl. 19.30, med dags

orden i henhold til lovene. Forslag som 

ønskes behandlet på generalforsamlingen 

må være bestyrelsen i hænde senest tirs

dag d. 5. marts, kl. 19.30. 

4. Havn og plads. Da det kniber med 

plads til alle masterne i masteskuret, vil 

man forsøge at skaffe mere plads til 

master og presenningrygge ved at opføre 

et stativ med halvtag over, bag ved 

shoppen. 

Der skal nu gøres et alvorligt forsøg 

på at finde en pladsmand. Stillingen vil 

blive opslået ledig ved annoncering i 

S.S.F.s medlemsblad, Berl. Tidende, Sejl 

og Motor samt bladet Motorbåden. 

5. Skolechefen oplyste, at afslutningen 

på navigations- og tovværkskurserne vil 

finde sted i begyndelsen af april måned. 

6. Juniorafdelingen. Juniorlederen fo

reslog formanden at man tager til Hor

sens og underkaster den ny juniorbåd et 

tilsyn, så man kan få rettet evt. småfejl 

inden båden får den sidste afpudsning. 

Formanden bifaldt dette. 

7. Kapsejladschefen udtalte sig om 

sine planer for sommerens sejladser, en 

nummerering af alle mærkerne, således 

at man let kan fastlægge en bane, som 

må findes mest passende til bestående 

vindforhold. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretcsr. 

Æ.s.t 

Her i Juniorudvalget har vi været til 

møde i Dansk Sejlunion, hvor der disku

teredes mangt og meget indenfor junior-

arbejdet og hvor der blandt andet blev 

bestemt at landsstævnet for juniorbåde 

skal afholdes i Skelskør i dagene fra d. 

4.-8. til d. 6.-8. Vi håber til den tid at 

kunne deltage med i hvert fald én må

ske flere både her fra S.S.F., det kommer 

alt an på, hvordan vi klarer os i den 

kommende sæson. Det kan jo blive en 

ret bekostelig affære at deltage, da vi 

må regne med, at bådene skal sendes af

sted over land. 

Vi vil i øvrigt meddele juniorerne, at 

der i nær fremtid vil blive lejlighed til 

i et par aftener at overvære et kursus i 

førstehjælp og livredning. Nærmere be

sked vil blive opslået i klubhuset. 

Vi vil meget indtrængende anmode al

le juniorer om at møde op disse afte

ner, da vi anser det for yderst vigtigt, 

at I alle får lidt kendskab til, hvordan I 

skal forholde jer, hvis I pludselig en 

dag står overfor et tilfælde, hvor netop 

jeres hjælp vil få afgørende betydning. 

Juniorudvalget. 

Så husker vi 

J  u  n  i o r b a l  l e t  
lørdag d. 23. marts kl. 19-24 

Entre 7 kr. 
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Vi har modtaget. . . 
Sundby Sejl-Forening søndag den 11./ 

2. kl. 16. 

Vi sad nogle venner rundt omkring 

bordet og hyggede os med lidt sang til 

akkompagnement af Harry, da forman

den kom og meddelte os, at der ikke 

må synges i klubhuset. 

Vær venlig at oplyse mig om hvil

ken paragraf, der forbyder sang og mu

sik, under hyggelige former, i klubhu

set. 

S.u. 

Medlem 528 Erik Hansen 

Kære Erik 

Der er ikke nogen paragraf, der 

forbyder sang og musik i klubhuset 

under, som du skriver, hyggelige for

hold, og det kommer der heller ald

rig, men jeg vil tillade mig at om

skrive begyndelsen af dit indlæg, så 

det kommer mere i overensstemmelse 

med sandheden. 

Vi sad nogle venner søndag efter

middag ved 16-tiden i klubhuset og 

ved hjælp af Harrys Gulvviolin og 

gulvtramp SANG vi flere forskellige 

operaarier og da ikke alle medlem

mer er lige interesserede i den form 

for sang og musik, er der vel ikke 

noget at sige til, at formanden bad 

jer om at dæmpe lidt ned, for vi an

dre skulle jo også gerne kunne nyde 

vor søndag eftermiddag i nogenlunde 

fred i vort klubhus. 

Formanden kommer sikkert ind på 

spørgsmålet under sin beretning på den 

kommende generalforsamling. 

Venlig hilsen, 

Martin Andreasen, redaktør. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SunMy 

Aktive 

Ole Skriver, 

Kongelundsvej 300, Tårnby. 

Juniorb. 

Kaj Christensen, 

Vesterbrogade 123 V. 

Galease »Nirvana«. 

Erik B. Sørensen, 

Lyongade 8, S. 

u/bd. 

Bent Bøtker, 

Revalsgade 1 A, V. 

u/bd. 

juniorer 

Jens Herrestrup, 

Set. Annægade 34, K. 

AUVOOUE » SKIBSMAUNG 

RIGTIG VEDLIGEHOLDELSE AF BADEN MED: 
DOW CORNING CUSTOM 

FARVOLIN MARINE SEALANT MARINE GLOSS GALON-DECK 

Amaliegade 8 . 1296 København K . Tlf. (01) 14 38 42 

En ny, moderne alkydoliemaling, 
der afløser den oliemaling, som 
firmaet har solgt i mange årtier 
under navnet Anolin. Særlig for
del er en hurtig tørretid: ca. 8 tim. 
Vejl pris pr. Vj liter kr. 8,50. 

Een-komponent silicone tætnings
middel til brug under og over 
vand. Giver en vejr- og vandtæt 
permanent flexibel forsegling, der 
modstår olie, sol og vibrationer. 
4 farver, mahogni, hvid, sort og 
klar. -M5°-+250° C. 

Pris pr. patron (300 g) ca. kr. 44,-. 

Pris pr. tube (85 g) ca. kr. 17,-. 

Speciel polish fremstillet for ma
ritimt brug. Særlig velegnet til 
vedligeholdelse af plastbåde og 
til fjernelse af oxydering på let
metaller. Modvirker solens ned
brydende virkning. 

Vejl. pris pr. V2 liter kr. 16,-. 

FAS OVERALT 

Vandtæt, slidstærk og skridsikker 
vinyldæksbelægning, som De selv 
kan pålægge på nogle timer. 7 
farver, deraf 4 med udseende som 
plankedæk. - Bredde 130 cm. -
Svensk fabrikat. 

Vejl. pris pr. Ib. meter kr. 40,-. 
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I N D T Æ G T E R :  

Kassebeholdning pr. 1/1 1967 

Girobeholdning pr. l/l 1967 

Bankbeholdning pr. l/l 1967 

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 

U N D B Y  3 ejl-</: 

16.575,00 

Kontingenter: 

Aktive 
Passive 
Juniorer 

Pladsleje: 

Aktive 
Vinteroplæggere. 

Afgift skabe 
Afgift haver 

66.100,00 
4.599,00 
2.870,00 

51,231,50 
13.157,25 

Salg af: 

Emblemer ... 
Klubmærker 
Slips 
Kasketpuder 
Nøgler 
Postkort 

73.569,00 

64.388,75 

2.857,00 
600,00 

468,25 
92,00 

64,00 
108,00 

1.771,00 
67,50 

Indvundne renter 
Benzinpenge 
Merværdiafgift .. 

Kr. 

4.430,10 

852,80 

987,72 

160.560,50 

65,69 
19.335,18 

942,15 

187.174,14 

U D G I F T E R :  

Havnen: 

Udgravning og nyt bolværk 20.424,19 
Reparation af slæbested 487,00 
Vedligeholdelse af pram 68,97 
Møder 15,40 20.995,56 

Pladsen: 

Lejeafgift til kommunen 13.494,25 
Vandafgift 8.374,33 
El-forbrug 1.880,20 
Løn pladsmand 9.416,78 
Rotteudryddelse 180,00 
Ydelser på lån Kbhvn. Komm. 

Idrætsforb 600,00 
Forsikringer 488,73 
El-reparationer 423,30 

Transport 34.857,59 20.995,56 

O R E N I N G  

Transport 

REGNSKAB 1/1 til 31/12 1967 

Indkøbt asfalt, cement og grus ... 
Fornyelser og repr., vogne, 

skinner og spil 
Flagmast rigget til og af 
Reparationer af gi. klubhus 

og motorskur 
Gravearbejde og planering 
Fornyelser og repr. af hegn, låger 

og låse 
Fornyelser og repr. af mastekran 

og mastebukke 
Vedligeholdelse af anlæg 
Rensning af kloaker 
Materialer og arbejde på plads 
Fornyelser vedr. affaldsbøtter ... 
Kørsel af affald 
Flytning af både 
Bygning af skabe... 10.654,50 
Salg af skabe 9.910,00 

5 øres afgift fra benzinmanden 

34.857,59 

13.586,00 

9.666,66 
440,70 

703,45 
950,00 

11.499,42 

1.036,25 
1.903,13 

212,00 
9.067.13 
1.045.14 
1.223.15 

220,00 

744,50 

87.155,12 
1.500,00 

Klubhus: 

Afgifter og skatter 1.439,06 
Renovationsafgift 327,00 
Ydelser på lån 17.453,48 
Forsikringer 368,80 
Skorstensfejer 37,18 
Reparation af toiletter 1.668,00 
Reparation af oliefyr 1.271,00 
Reparation af kloaker 2.453,34 
Reparation af skipperstuen 390,00 
Reparation af køkkenet 380,00 
Reparation af dørlukkere 84,16 
Reparation af klaver 155,00 
Reparation af forstærkeranlæg . 48,10 
Istandsættelse af lokaler 2.364,53 
Toiletbygning 1.425,00 
Nye møbler 2.670,00 

32.534,65 
-j- lejeafgift 13.385,00 

20.995,56 

85.655,12 

19.149,65 

Bladet: 

Trykning 24.554,20 
Forsendelse 2.236,27 
Bladmøder 188,90 
Provision 550,00 

27.529,37 
-^annonceindtægt 5.850,00 21.679,37 

Transport 147.479,70 
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Transport 147.479,70 

Fester: 

Nytårsaften 48,80 
Pejseaftener 177,40 
Karneval 738,00 
Forårsfest 381,35 
Bladets jubilæumsfest 1.399,05 
Standerhejsning 2.284,60 
Pinsefest 618,77 
Set. Hansfest 55,65 
Afriggerfest 1.173,20 
West turen 303,55 

7.180,37 
Fastelavnsfest 48,90 
Mandetur 49,17 
Andespil 2.029,06 2.127,13 5.053,24 

Sejlerskolen: 

Forsikring 238,00 
Møder 54,15 
Materialer øvelsesbåd 421,17 
Materialer undervisning 545,37 1.258,69 

Administration: 

Telefon 1.057,69 
Administration 2.800,00 
Frimærker og stempelmærker ... 582,50 
Gaver 1.619,92 
Kontingenter 9.201,95 
A.T.P 100,80 
Merværdiafgift 89,11 
Kontorartikler 312,20 
Tryksager 604,26 
Repr. regnemaskine 461,09 
Leje af skrivemaskine 176,00 
Generalforsamling 349,25 
Emblemer, flag og slips 3.323,22 
Møder og rejsepenge ....." 498,35 
Udbetalingsgebyr 11,18 
Annoncering 137,50 
Forsikring 48,00 21.373,02 

Bestyrelsesmøder: 677,50 

Juniorafdelingen: 

Forsikringer 1.013,20 
Kontingent 50,00 
Møder 117,77 
Nye både 22.032,50 
Repr. af juniorbåde 580,00 
Repr. af juniorhuset 1.105,60 
Materialer og fornyelser 1.679,15 

26.578,22 
Tilskud D.S.U. ... 500,00 
Tilskud 

Tuborgfonden... 12.000,00 
Solgt både 6.325,00 
Gaver og 

indsamlinger .... 5.546,90 24.371,90 2.206,32 

Transport 178.048,47 

Transport 178.048,47 

Kapsejlads: 

Præmier 
Fortæring dommere 
Materialer 
Lachmontpokal 

Startpenge .. 
Provision til 

præmier .. 

1.010,00 

323,65 

1.304,38 
216,00 
241,02 
147,87 

1.909,27 

1.333,65 

Bankbeholdning pr. 31/12 1967 
Girobeholdning pr. 31/12 1967 
Kassebeholdning pr. 31/12 1967 

575,62 

7.114,55 
1.080,81 

354,69 

187.174,14 

Status pr. 1. januar 1968 

Aktiver: 

Kasse- og bankbeholdning 8.550,05 
Broer og indhegninger 1,00 
Vogne og skinner 1,00 
Øvelsesbåd 1,00 
Juniorbåde 3.200,00 
Optimistjoller 3.000,00 
Skure 3.000,00 
Spil 2.600,00 
Klubhus 312.000,00 
Flagmast 1,00 
Depositum Københavns kommune 3.000,00 
Depositum Københavns Belysningsvæsen 2.100,00 

337.454,05 

Passiver: 

Prioritetsgæld 156.460,75 
Lån Dansk Idrætsforbund 4.000,00 
Lån Københavns kommunes Idrætsfond 3.600,00 
Merværdiafgift 942,15 
Foreningens formue 172.451,15 

337.454,05 

ANNIE LINDQVIST, kassererske 

Medlemstal: Aktive 757, passive 114, juniorer 45 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse 
med foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1968. 

GØSTA ØBERG 
revisor 

HARDY CHRISTENSEN 
revisor 
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BLADET 
Ja - der kan godt være en del med

lemmer, der synes det er lidt for kede

ligt for tiden. Vi er da over 900 med

lemmer - ja - nu kan det jo godt være, 

at der er faldet nogle fra, dem, som ik

ke nåede at betale deres kontingent in

den den 15. marts, men det kan nåes 

endnu, benyt klubbens Giro Nr. 56 516 

husk at opgive medlemsnr. ved indbe

talingen. Men som før sagt 900 medlem

mer, skulle der virkelig imellem alle 

dem ikke findes nogle, der har noget at 

skrive om, forslag til et eller andet -

noget at spørge om — send det ind til 

redaktionen, vi skal da på redaktionen 

gøre vort bedste for at spørgeren kan 

få et så nøjagtigt svar som muligt på 

sine problemer. 

Har nogle oplevet noget morsomt el

ler spændende så gør jeres klubkamme

rater delagtig i det ved at skrive lidt 

om det i bladet. Det er umuligt for red

aktionen at blive ved med at finde på, 

selv om »Gubbefar« har gjort mere end 

man kan forlange. De forskellige ud

valg og chefer har heller ikke så meget 

lige for tiden, men havneudvalget vil 

gerne have griseriet med de flyvende 

høvlspåner stoppet, hvilket vi kan give 

vor fulde tilslutning, nu da vi har fået 

de store affaldsbeholdere. 

Vi kunne også lide at høre lidt om, 

hvad jollesejlerne har foretaget sig i 

vinter, har de puslet med lidt gymna

stiktræning - kapsejladsteknik eller lig

nende vi kunne godt tænke os, at der 

også blev lagt lidt mere mærke til jol

lerne fra S.S.F. på de forskellige jolle-

kapsejladsbaner. 

Bladet skulle jo ikke gerne blive så 

kedeligt, at man ikke gad lukke det 

op, når det kom ind ad døren. På den 

anden side er der også medlemmer, der 

påstår, at dette eller hint ikke har stået 

i bladet - de må læse det meget over

fladisk igennem, for følger man refera

terne fra bestyrelsesmøderne, så er man 

så godt som altid godt orienteret om li

vet i klubben, og hvad der skal ske 

fremover. 

Grib nu griflen og lad det blive til 

noget. 

Redaktionen 

PÅSKEFEST! 
T O R S D A G  D E N  1 1 .  A P R I L  1 9 6 8  

Entré: 8.— kr. incl. baltegn 

I anledning af andres lukning, ser vi os »nødsaget« til at »gøre« et 

P Å S K E B A L  
Mange overraskelser til ballet - såsom ballondans f- skedans og de sædvanlige selskabslege! 

Festligt - Folkeligt - Fornøjeligt 

F E S T U D V A L G E T  
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Husk den ordinære halvårlige 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. marts kl. 19,30 pr. i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Protokol og beretning 

3. Udelukkelse 

4. Regnskab 

5. Valg til Bestyrelsen 

6. Lovændringsforslag 

7. Andre forslag 

8. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Reinhardt Hansen. 
Skolechefen, Poul Elgaard. 
2 repræsentanter, Tage Kjær og Knud Pagh. 

(Knud Pagh modtager ikke genvalg) 

2 suppleanter. 

Kasserer Annie Lindqvist, 
(modtager ikke genvalg) 

Kasserersuppleant Edith Dreyer. 

Revisor Hardy Christensen. 
Revisorsuppleant P. Holst Jensen. 

Redaktøren, Martin Andreasen. 
2 målere, Torben Jensen og Uffe Below. 
2 juniorudvalgsmedlemmer, Lyngkjær og 

Ib Christensen. 

Forslag 
til generalforsamlingen 
Bestyrelsen foreslår som kasserer, Erna 

Christensen, og beder generalforsamlin

gen om dispensation fra lovenes § 10, 

som omhandler valgbarhed til tillidspo

ster. 

Bestyrelsen foreslår generalforsamlin

gen, at der i 1969 opføres en motorbyg

ning i sten, på 18 x 6 meter, med olie

fyr. 

Forslag til et klubhusreglement 

§1 
Medlemmer af Sundby Sejl-Forening, 

gæster som er i følge med medlemmer 

samt medlemmer af andre sejlklubber 

har adgang til klublokalerne. 

§2 
Overtøj og regntøj må ikke anbringes 

på borde og stole m.v., og henvises til 

garderoben. 

§ 3  
Askebægrene skal benyttes, cigaretter 

og aske må ikke henkastes på gulvet. 

§4 
Børns leg i sofaer og dybe stole samt 

med klaver og skibsklokke m.v. er ikke 

tilladt. Det er forældrenes pligt at påse 

at husordenen bliver overholdt. 

Medlemmer i arbejdstøj henvises til 

Skipper stuen. 

§6 
Al støjende adfærd i klubhuset er for

budt. 

§ 7  
Hunde og katte må ikke indlades i 

klubhuset. 

Støt 
vore annoncører 1 

De støtter os 

SKAL De bruge en vogn? -  AM 8705 - AM7030 henter Dem straks 

+  +  I I E N Y T  B E L L E V U E  B I L E R N E ! ! !  |  *  
HOLMBLADNGADE 85 

AM 87©5 - AM 7030 - - - Til og fra - - - Sundby Sejl - ! ! ! 
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FASTELAVNSFESTEN 
ne - og Chr. Skovgaard havde skænket 

100 kr. til slik. Trods dette blev de 100 

numre på lotteriet solgt på de første 3 

borde, og der var en frygtelig tummel og 

klagen over, at de andre ikke fik nogen 

numre. Den der beklagede sig højst, 

var Svend Røg Jensen fra Øresundsvej — 

og da vi fik gjort ham forståeligt, at 

vi ikke havde flere præmier, bad han 

os om at starte vognen og køre op til 

forretningen. 5 minutter efter var vi 

tilbage — belæsset med 4 flasker vin, 2 

store kasser cigarer samt 4 enkelte ciga

rer i etui. 

Vi benytter lejligheden til at takke gi

verne, der altid er så villige til at støtte 

klubben, når det gælder. 

Holger 

Til fastelavnsfesten oplevede vi den

ne morsomme hændelse: Kristine havde 

skænket 3 flasker vin, Erik Gilsager 1 

flaske whiskey — og Poul Bager havde 

skænket brød og chokolade til børne-

Så fik børnene serveret chokolade og 

boller, så meget de kunne proppe i sig, 

dernæst fik de udleveret lakrids, bolcher, 

Damerne fik hver en stor æske 

chokolade og Arne fik en flaske sol-

bær-whiskey. 

Nu blev der en svingom. Hele klub

huset var fuldt besat. 

Orkesteret var lidt af en overraskelse 

- da vi på grund af deres ungdom ikke 

havde ventet så meget, men alt tyder på, 

at vi her har det kommende kluborkester. 

Selv de gammeldags og børnedansene -

som blev fortrinligt ledet af Poul Bager 

- og Holger - blev klaret til UG. 

Fastelavnssøndag oprandt med strå

lende forårssol, der var bestilt af fest

udvalget. 

Der var fremmødt ca. 60 børn med 

mødre og fædre. 

Først var der tøndeslagning for bør

nene, det varede en rum tid før den 

sidste rest af tønden var slået ned, der 

måtte lirkes lidt til den, men tidsidst 

fik vi både en kattekonge og en dron

ning. Det blev Michael Knudsen og 

Lone Bentsen. 

Det gik lidt hurtigere med damernes 

afdeling, der blev slået mangen en pro

per næve, der tidsidst fik tønden til at 

gå i »knæ«. 

Så var det herrernes tur, man nåede 

kun runden rundt halvanden gang, da 

havnede tønden omtrent ovre på Salt

holm, det var Arne der slog mestersla

get. 



En hyggelig pejse-aften 
Pejseaftenen - desværre med lidt 

manglende tilslutning - gik stille og hyg

geligt af. Vi så en speedbådsfilm plus 

en racerfilm fra England med bl. a. 

Sterling Moss. Altsammen udmærket -

men vi håber, at tilslutningen vil blive 

væsentligt større til filmaftenen, hvor 

Elvstrøm vil vise sin 505 og Starrbåds-

film. Herom andetsteds i bladet. 

Et festligt karneval 
Karnevallet var pænt besøgt - og der 

var meget få, der kunne genkende hin

anden — så megen umage var der lagt 

for dagen. Vi havde Charlie Chaplin, 

Simon Spies, Kong Farouk - og en stri

be at usandsynlig lækre damer i krino

line, serveringsdragter, Ole Lukøjenat

kjoler, skolepigetøj, go-go-pyjamaser -

de alene gjorde aftenen alt for kort. Til 

et godt orkester gik dansen mellem bor

dene der var festligt pyntede med dej

lige store frugtanretninger. Da de sidste 

gæster forlod klubben, kunne man øjne 

solens rødme i øst. 

Lærer til øvelsesbåden 

Medlemmer, der vil give et nap med 

til sommer med undervisning i sejlads, 

bedes henvende sig til undertegnede. 

Elever, som ønsker at deltage i som

merens sejlads kan henvende sig til 

skolechefen. Betingelsen for at deltage 

i sommerens sejladser er, at du er med 

til klargøringen af øvelsesbåden. Vi be

gynder med istandgørelsen lørdag den 

16. og søndag den 17. marts kl. 10. 

Sejlerskolen mødes i klubhuset tors

dag den 28. marts kl. 19,30. Der vil blive 

forevist lysbilleder og film. 

Skolechefen 

KLUBHUS 
OG 

FESTER 
Lørdag den 23. marts: Juniorbal. 

Skærtorsdag den 11. april: Klubfest. 

* 

Langfredag den 12. april: Juniorbal. 

* 

Lørdag den 4. maj: Standerhejsning. 

FM-motor 

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk 
robust opbygning sikrer lang levetid, og den 
har en rolig, lydløs gang. 

FM Diesel 8 hk 
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisliste 

Vi køber Deres gamle motor 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

SIDSTE 

PEJSE-AFTEN 
fredag d. 5. april kl. 19.30 

Verdensmesteren P. Elvstrom 
viser sine 2 film 

Trapez-Jolle filmen 

og den velkendte 

Verdensmesterskabet 
i starbåde 1967 

(Filmenes varighed ca. 13/4 time) 

Bagefter BAL til SSFs nye 
orkester! KP 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE , 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER B/jL 

do. BENKLÆDER • fT> 

JOLLEBENKLÆDER f 11 1 
Elvstrøms Flydeveste \ IP I 

£ til voksne og børn! i 1 

ORIG. ENGELSKE iRt |!fc| 

SØMANDS GENSERE r * j  

DUN LOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, ^SfSat 
FILIAL GBØNTTOItVET 79 - VAlfoy 238 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 
TELEFON 15 22 44 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

KØD -  FLÆSK 

PÅLÆG 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:  M.  ANDREASEN,  NYRNBERGGADE 50 ,  AM 8384  u  .  TRYK:  KARL POVLSEN,  SVANEMOSEGAARDSVEJ  4 ,  KBH.  V .  TELEFON:  35  67  

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S . TLF. AM 882 

1. kl.s 



S U N D B Y  S E J L  
, F O R E N I N G 5  

[QUTHtVl-l 

NUMMER 4  APRIL 1968 27. ÅRGAN« 

Foto: Reinhardt Hansen 

F O R Å R  
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SUNDBY SEJL-FORENING 
V— Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 

Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Anni Lindqvist, "Wittenberggade 21 58 01 76 

Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 
og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 AM 1819 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 . . .  S U  1 6 5 3  
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 

Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16 S 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bladets annoncer: Henning Petersen, Serbiensgade 8, S SU 8256 
Bestyrelsesværelse SU 3580 

3 -  C  °oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0 

K asserer 

formanden ©g1 

havneudvalget 

træffes  

hver torsdag: 

kl. 19—20,30 
i klubhuset 

tlf. SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv mediems-nr. 

Redningsveste! Giv dine born redningsvest på, når de leger på havnen. 

Det er for sent når ulykken er sket! 

TRÆSKO!  
SPECIALFORRETNING 

Holmbladsgade 91 
De finder alt i 

ARBEJDS 

FRITIDS-

SIKKERHEDS-

FODFORMS-

MURER-

BØRNE-

DAME-

Indlægssåler 

Sværter 

T ræsko 
Snørebånd 

Plastsokker 
til gymnastik 

F. eks.: TRÆLETTER 
hvid hulnarv (fodform) kr. 21,85 

SPECIALFORRETNING 

Holmbladsgade 91 
ved ELSE SIERT - Telf. ASTA 1548 

FM-motor 

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk 
robust opbygning sikrer lang levetid, og den 
har en rolig, lydløs gang. 

FM Diesel 8 hk 
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisliste 

Vi køber Deres gamle motor 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 
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Formandens beretning... 
Siden sidste generalforsamling har S. 

S.F. mistet 2 af sine mangeårige med

lemmer, bankbestyrer Henning Jensen 

og formand Svend Frederiksen. 

Forsamlingen mindedes vore afdøde 

kammerater ved at rejse sig, hvorefter 

fmd. udtalte et »Æret være deres min

de«. 

Hansen fra Bogø graver Renden ud 

og skulle være færdig så tidligt at kom

munen kan pejle dybden så tilskuddet 

på de 5000 kr. kan blive udbetalt i dette 

finansår. - Hr. ingeniør Sternov er ble

vet orienteret om vinterens ødelæggelse 

af nordre mole. Tømrermester Jacob Pe

tersen har set på skaden og alt vil blive 

bragt i orden. - Bolværket og den gamle 

bro ud for klubhuset bliver fornyet og 

under »Toms« ledelse skal han nok sør

ge for at vi får en fin cementkaj. - Ben

zinskemaerne er gået godt ind, der er 

i år 356, 14 flere end sidste år. — Tilla

delsen til bygning af de nye skure er 

kommet og vil snarest blive påbegyndt, 

er der medlemmer, der ønsker skur, skal 

de omg. henvende sig til havneudval

get. - Bestyrelsen har fremsat forslag om 

bygning af et nyt motorrum med var

me. Byggepris anslået til mellem 80 og 

100.000 kr. Bygningen tænkes anbragt 

2,5 m. foran det gamle skur, så ialt skul

le det komme 8,5 m. nærmere kajen. -

Vor lysregning stiger meget stærkt, så 

jeg må gøre medlemmerne opmærksom 

på, at det er ulovligt at have lys i både 

og skure, skal de bruge lys, må de hen

vende sig til havneudvalget og betale 

for det. — På nordre plads vil der i lig

hed med søndre plads komme en stor 

affaldsbeholder, og jeg vil bede med

lemmerne benytte disse, og ikke med et 

velrettet spark sende en tom malerbøtte 

eller lignende ind under en andens båd. 

- Husk at kvittering for pladsleje og 

forsikring skal forevises pladsmanden, 

før båden kan sættes ud, betalingen for 

søsætningen skal betales forud. - Svend 

Larsen (ikke fmd.) har genåbnet Shop

pen og den er særdeles velassorteret. -

Af 19 ansøgere til pladsmandsstillingen 

blev Hans Nygaard foretrukket da han 

har været ansat på Holbæk Bådebygge

ri og vi mener at han mestrer det vi har 

brug for i S.S.F. Nygaard bliver ansat 

på kontrakt med en løn af 25.000 kr. 

årligt. - Da vi nu har fået pladsmangel, 

vil jeg gerne takke Tom for hans villig

hed til altid at hjælpe os, når vi er i 

bekneb. - Vi blev tilbudt en kran fra 

firmaet C. H. Christiansen efter besig

tigelsen måtte vi dog afstå fra tilbuddet, 

den var ikke rigtig anvendelig til vort 

brug. Derimod var der en dieseltraktor, 

vi kunne bruge, denne blev indkøbt, for 

det er tanken at indkøbe en vogn til, så 

der kan arbejdes på begge pladser sam

tidigt. - Bestyrelsen og medlemmer af 

klubben har i år gjort et stort stykke 

arbejde for at få klubhuset så pænt som 

muligt, stolene er slebet af, de er lake

rede, der er malet, der er hængt stan

dere op fra næsten alle danske sejlklub

ber og mange er fra udenlandske klub

ber, som har sendt dem for at takke for 

opholdet hos os. Nu beder jeg blot med

lemmerne at tage hensyn til vort klub

hus og ikke komme ind med snavset og 

vådt tøj. Medlemmer i arbejdstøj må vi 

henvise til skipperstuen. — Kapsejlerne 

vil få nye kort i år over de nye baner og 

der vil komme numre på mærkerne. -

Der vil komme en Olympiadebane for 

jollerne udfor Kastrupfortet. - Junior

lederen og jeg var i Horsens for at tilse 

arbejdet med den ny juniorbåd, og jeg 

kan kun sige, det er alle tiders arbejde. 

Jeg glæder mig til at vise Tuborgfondet 

denne fine juniorbåd, som de har skæn

ket 12.000 kr. til. — Båden kommer her

til og vil være klar til standerhejsningen 

så den kan navngives og søsættes. — Til 

juniorerne vil jeg sige, respekter rettens 

bov, men hold ikke på retten, hvis det vil 

gå ud over båden og tænk aldrig, det 

skal forsikringen betale. - I år har vi 

et medlem, der har 40 års jubilæum. 

Det er vort æresmedlem Knud Larsen, 

der var jorden rundt med »Nordkape

ren«, som sejlede under S.S.F.-stander. 

Endvidere er der 7 medlemmer, der har 

25 års jubilæum, det er Gøsta Øberg, 

Aage Thode, K. Jensen, Viggo Keller, 

Børge Hansen, Karl Petersen og Henry 

Nielsen. — Vi har anskaffet et elektron

orgel for at spare på musikudgifterne. 

Et medlem har skænket klubben 1.000 

kr. til hjælp af indkøbet, hvilket jeg 

hermed siger mange tak for. - Vi har 

fået brev fra »Thyra III«, som for tiden 

er på langtur i Middelhavet, og om kort 

tid tager andre medlemmer af S.S.F. 

afsted, det er Brdr. Pilegaard og vi øn

sker dem lykke på rejsen. - Der er kom

met brev fra Hannover samt en stander 

som tak for gæstfrihed i S.S.F. - Stan

derhejsningen finder sted den 4. maj 

kl. 16. Svagføreturen den 24. august. -

Afriggergildet den 5. oktober. - Der 

kommer nærmere om andre arrangemen

ter, såsom motorbådsløb, damekapsej

lads, old boys sejlads o.s.v., hvis der 

bliver tilslutning nok. - Juniorlederen 

Flemming Seim og jeg blev inviteret 

til Jysk Sejlunions møde, med det samme 

vi var i Horsens. De fik at vide, hvor

ledes vi havde fået klaret momsen i S.S. 

F. Samtidig fik jeg den glæde at kon

statere, hvordan man med interesse stu

derer vort blad i de jyske sejlklubber. — 

Onsdag den 22. marts var der afslutten

de eksamen på vinterens tovværkskursus, 

17 elever bestod. — Navigationsunder-

visningen sluttede den 25. marts, hvor 

10 elever bestod. Vi kender det jo fra 

år til år, begynder navigationsundervis-

ningen med ca. 30 elever, falder der al

tid mange fra i løbet af vinteren. — Jeg 

vil slutte min beretning med en tak til 

vor restauratrice Kristine Larsen, vor 

benzinmand Georg Jørgensen, revisorer

ne, redaktøren, bestyrelsen og alle de 

medlemmer, der på een eller anden 

måde har hjulpet i arbejdet for S.S.F. 

Sv. Larsen 
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Fra generalforsamlingen d. 26. marts 

1 valg af dirigent 

2 protokol og beretning 

3 udelukkelse 

4 regnskab 

5 valg til bestyrelsen 

6 lovændringsforslag 

7 andre forslag 

8 eventuelt. 

1. Formanden, Sv. Larsen, bød for

samlingen velkommen og udbad sig 

forslag til en dirigent. Henning Jensen 

blev foreslået, og valgtes enstemmigt. 

Henning Jensen takkede for valget, 

og konstaterede generalforsamlingens 

lovlige indvarsling, hvorefter han gav 

ordet til sekretæren, som oplæste pro

tokollen fra det sidst afholdte besty

relsesmøde før generalforsamlingen. 

Der var ingen kommentarer til proto

kollen. 

Herefter udbad dirigenten sig forslag 

til et stemmetællingsudvalg. Følgende 

fire medlemmer foresloges og valgtes: 

Kaj Guldbeck, Arndt Adrian, Sigfred 

Christensen og Skovgård. 

Dirigenten gav formanden ordet til 

beretningen. (Formandens beretning 

vedlægges). 

Efter formandens beretning havde 

først Blichfeldt Olsen ordet, han troede 

ikke at det kunne være rigtigt, at med

lemmerne skulle betale moms for brug 

af eget materiel, og foreslog bestyrel

sen at rette henvendelse til Dansk Sejl

union om sagen, og, om nødvendigt, 

da at tage et sagsanlæg derom. 

Sigfred sluttede sig til sidste taler, 

med spørgsmål om gymnaster også skal 

betale moms for at rulle madrassen ud. 

Gosta Øberg udtalte at han havde væ

ret tilstede ved mødet med toldvæsnets 

moms-eksperter, og mente at S.S.F. var 

sluppet billigt med at skulle betale 3,— 

kr. pr. båd. Dette beløb var fremkom

met ved udregning af anslåede udgif

ter til beddinger, vogn, traktor m. v., 

over en 20 årig periode. Øberg anbe

falede at man betaler de 3 kroner. 

Erik Larsen: De medlemmer som har 

betalt pladsleje inden 3 kroners mom

sens indførelse skal, efter bestyrelsens 

udsagn, afkræves de 3 kroner ved næste 

pladslejeindbetaling. Dette kan ikke 

vente, da disse medlemmer kan være 

slettet i mellemtiden, hvilket vil med

føre tab for foreningen. 

Formanden replicerede til Blichfeldt, 

at hvis vi ikke betaler de 3 kroner, ri

sikerer vi at komme til at betale moms 

af hele pladslejen. 

Til Erik Larsen, at så kan man jo 

tage de 3 kroner ved næste kontingent

indbetaling. 

Protokol og beretning toges heref

ter under afstemning, og begge god

kendtes. 

4. Til regnskabet udtalte Abildhøj 

at medlemsbladet kostede for meget for 

medlemmerne, og henstillede til besty

relsen at søge bladet bortforpagtet mod 

annonceindtægten, således at bladet ville 

kunne blive gratis for foreningen. 

Formanden svarede straks Abildhøj 

med at sige at A forlængst var blevet 

»fyret«, da han jo havde forsøgt at re

formere forretningsgangen, men uden 

held. 

Erik Larsen: det fremgår ikke af 

regnskabet, hvor meget Midtgård har 

betalt i pladsleje og for søsætninger af 

både. 

Et medlem mente ikke der var det 

rette forhold mellem indkomne kontin

genter og medlemsantallet og restanter. 

Revisor Øberg svarede hertil at man 

kunne jo nok opgøre restancerne og for

udbetale kontingenter, men det ville kun 

komplicere regnskabsførelsen. Regnska

bet udviser kun indtægter og udgifter, 

og mente iøvrigt at pengene var brugt 

på fornuftig måde. 

Rydfeldt: hvordan kan udgiften til 

kontingenter svinge så voldsomt fra det 

ene år til det andet? 

Kassereren svarede Erik L., at plads

leje fra Midtgård er opført under ind

tægt i pladsleje fra aktive. 

Til Rydfeldt, at kontingentet til D.S. 

sidste år først blev indbetalt efter nyt

år, og for i år blev det indbetalt før 

nytår, derfor er der betalt to gange kon

tingent i det samme regnskabsår. 

Erik Larsen udtalte at Midtgårds plads

lejer måtte føres på en særskilt konto, 

da det drejede sig om mange penge for 

foreningen. E.L. forespurgte hvorfor så 

mange medlemmer blev slettet netop til 

nytår, dette afstedkom en masse kritik. 

Revisor Hardy Christensen udtalte at 

alle medlemmer har ret til at se bilag 

til regnskaberne. 

Formanden svarede Erik Larsen at han 

personligt telefonerede til mange med

lemmer for at få dem til at indbetale 

kontingentet og undgå sletning. Men når 

der ikke blev betalt, så er det jo natur

ligt at slette inden vi skal betale kon

tingent til sejlunionen, det er jo også 

mange penge at spare. Da debatten var 

udtømt sattes regnskabet under afstem

ning, og godkendtes enstemmigt. 

5. Valg til bestyrelsen. Sekretæren 

Reinhardt Hansen genvalgtes. 

Skolechefen Poul Elgaard genvalgtes 

ligeledes. 

Af de 2 afgående repræsentanter, Ta

ge Kjær og Knud Pagh, ønskede Knud 

Pagh ikke genvalg. Til ny repræsentant 

blev foreslået Egon Kjeldsen og Vagn 

Preisler. 

Den skriftlige afstemning resulterede 

1 at Tage Kjær genvalgtes med 103 

stemmer, Egon Keldsen (PLØK) fik 64 

stemmer, og blev dermed repræsentant, 

og Vagn Preisler fik 59 stemmer. 

Til 2 suppleanter genvalgtes Orla With 

og nyvalgtes Viggo Keller. 

Kassereren Annie Lindqvist ønskede 

ikke genvalg, og da der kun var et for

slag til posten, Erna Christensen, som 

ikke opfyldte bestemmelsen i § 10, om 

2 års medlemsskab, bad formanden ge

neralforsamlingen om at dispensere fra 

loven. 

Dispensationen blev givet, og Erna 

Christensen blev valgt. 

Kasserersuppleant blev Annie Lind

qvist. 

Revisor Hardy Christensen genvalg

tes.. 

Revisorsuppleant Poul Holst gen

valgtes. 

Redaktør af medlemsbladet, Martin 

Andreasen genvalgtes. 

2 målere: Uffe Below genvalgtes og 

Poul Nielsen nyvalgtes. 

Til juniorudvalget genvalgtes Ib Chri

stensen, Rasmus Beck nyvalgtes. 

6. Der var ikke indkommet forslag til 

lovændringer. 
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7. Andre forslag: Der var fra besty

relsen forslag om at lade opføre et mo

torhus i sten foran det gamle motorskur, 

i 1969, og formanden motiverede for

slaget, som affødte en livlig debat. 

Børresen forespurgte om det gamle 

motorskur skal rives ned. 

Sigfred Christensen: Det er rart at 

der nu bliver gjort noget for motor

bådsejerne. 

Kleis forespurgte, hvordan bestyrel

sen havde tænkt sig at financiere bygge

riet. 

Kaj Guldbeck foreslog at man bemyn

digede bestyrelsen til at arbejde videre 

med sagen indtil næste generalforsam

ling, hvor bestyrelsen så skulle fremlæg

ge mere konkrete oplysninger om bygge

omkostninger m.v. 

Hjalmar Nielsen mente ikke der var 

behov for et nyt motorhus, da motorer

ne jo altid stod alene i det kolde skur. 

Erik Larsen: det er nedgangstider, det 

hele vil afhænge af medlemmernes be

talingsevne. Vil gerne have at vide, hvad 

huset vil koste. 

Kaj G. gav Hjalmar ret i at det blev 

ikke brugt når der var koldt, men, når 

vi får et hus med varme, så bliver det 

meget bedre. 

Ib Christensen: Bestyrelsen har vel 

økonomisk baggrund for projektet, el

lers må man droppe sagen. 

Formanden replicerede: det gamle 

motorhus bliver ikke revet ned forelø

big, da der er god anvendelse for det, 

så længe det kan stå. 

Bemyndigelse til at lade huset opføre 

kan ikke vente af hensyn til ansøgning 

om støtte fra tipsmidlerne. 

Resultatet af afstemningen blev: 78 

stemte for bestyrelsens forslag, 30 nej

stemmer og 2 blanke. 

Bestyrelsens forslag til et klubhusreg

lement fik en ret ublid medfart fra en 

større del af forsamlingen, der blev på

vist en del skønhedsfejl i opstillingen, 

hvilket man jo måtte forvente, da det 

jo kun var et forslag. 

Grenåe ville ikke have noget regle

ment, det vil være sanktion mod med

lemmerne, udtalte han. 

Guldbeck mente at et reglement er 

nødvendigt, men at forslaget er naivt 

sat op. 

Vagn Preisler: alle paragrafferne er 

unødvendige, deres indhold er noget et

hvert medlem ved. V.P. henviste til det 

klubliv der rørte sig af medlemmer, 

som dagligt indtager sin frokost i klub

huset, og mente iøvrigt at medlemmerne 

skal have lov til at synge og skabe sig 

som de vil. 

Efter at flere medlemmer havde ud

talt sig for og imod forslaget, havde 

formanden ordet og anbefalede forsla

get. 

Ib Schultz forlangte afstemning ved 

håndsoprækning da flere medlemmer 

var gået, og havde efterladt stemmesed

lerne på bordene. 

Dirigenten protesterede, idet han hæv

dede at det var hans overbevisning, at 

ingen ville benytte flere stemmesedler 

end deres egne. 

Bestyrelsens forslag vedtoges, med til

føjelse af ordet KUN foran første linie 

1 § 1, efter skriftlig afstemning med 51 

jastemmer, 31 nejstemmer, 3 blanke og 

2 ugyldige. 

8. Under Eventuelt var der kun få 

indlæg, Grenåe foreslog forsamlingen at 

give dirigenten et KLAP for sin gode 

måde at lede forsamlingen på. Forsam

lingen kvitterede med håndklap. 

Et medlem ønskede at vide, hvordan 

bestyrelsen havde fundet frem til de 

maximale mål for både i havnen, som 

blev opgivet på sidste generalforsamling. 

Erik Larsen anbefalede havneudvalget 

at gå en tur på ndr. plads, hvor mange 

medlemmer må stå i en mudderpøl. El

lers intet særligt, og efter at formanden 

havde repliceret, takkede han for god 

ro og orden. 

Dirigenten motiverede et LEVE for 

Sundby Sejl-Forening, og mødet slutte

de kl. 00. 

Sign. Henning Jensen 

Dirigent 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 

Klubhusreglement 

vedtaget på 

generalforsamlingen 

Kun medlemmer af Sundby Sejl-For

ening, gæster som er i følge med medlem

mer samt medlemmer af andre sejlklub

ber har adgang til klublokalerne. 

§ 2  

Overtøj og regntøj må ikke anbringes 

på borde og stole m.v., og henvises til 

garderoben. 

§3 

Askebægrene skal benyttes, cigaretter 

og aske må ikke henkastes på gulvet. 

14 

Børns leg i sofaer og dybe stole samt 

med klaver og skibsklokke m.v. er ikke 

tilladt. Det er forældrenes pligt at påse 

at husordenen bliver overholdt. 

Medlemmer i arbejdstøj henvises til 

Skipperstuen. 

§ 6  

Al støjende adfærd i klubhuset er for

budt. 

§ 7 

Hunde og katte må ikke indlades i 

klubhuset. 

Husk at 
til den 31. maj 
må der ikke an
vendes elektriske 
slibemaskiner på 
søn- og hellig

dage! 
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F O R Å R  

I 

S. S. F. 

Så kom da endelig det forår som vi 

alle har ventet med længsel. Lørdag den 

30. marts oprandt med strålende sol

skin fra en skyfri himmel, og op til 20 

graders varme. 

Det kunne straks mærkes på aktiviteten 

på pladsen, mange fik travlt med at hive 

»overdynen« af båden og så i gang med 

arbejdet. 

Der blev vasket, der blev skrabet, der 

blev savet og høvlet så det var en lyst, 

og unge mødre hyggede sig med strik

ketøjet og en gang »bænkesladder«, 

og betydeligt køligere, og om manda

gen, uha, var det bitterligt koldt. 

Men . . . foråret er kommet, og at 

det også kan være køligt, det har vi 

oplevet før, så lad os smøge ærmerne 

op og spytte i næverne så det kære SKIV 

kan få en kærlig omgang, og så ud i 

ballen med det. 

Teodor og Lasse som uddyber renden 

og havnen følte også forårets komme, 

de havde »sat kontorflaget« (hængt va

sketøj til tørring). 

GOD LYST! 

R.H. 

mens ungerne byggede havne og slotte 

i sandkassen, og de større børn boltrede 

sig i gyngerne og på vippen. Også hos 

juniorerne var der travlhed. 

De arbejdende fik dog også tid til en 

enkel håndbajer ind imellem. Nogle 

skeptikere blev dog i klubhuset, de hav

de ikke tillid til et vejr der kom så plud

seligt. Nå, de fik jo også til dels ret, 

allerede om søndagen var det skyet . . . 

K A P S E J L A D S E R  
Aftenkapsejladserne begynder den 29-

maj. 

Joller fra forskellige kredse sejler om 

Chr. X pokal den 11. august. 

Amagerkredsens kapsejlads afholdes 

den 8. august udfor Dragør. 

Invitation 
Invitation til den 18. internationale 

Østersøregatta Warnemiinde og Rerik 

fra 4/7-13/7 i anledning af Rostocks 

750 års byjubilæum. Startpenge for alle 

bådklasser skal betales inden d. 1/6 1968. 

Der skal angives bådklasse og sejlnum

mer. Adresse konto nr. 3/30019 Stadts-

parkasse 25, Rostock, Leninallé zu iiber-

weisen, Der startes i bådklasserne Fly-

ing Dutchman, finnjolle, 420er jolle, 

OK-jolle, Cadet, optimist, 5,5 m, drage, 

starbåde, RORC I-IV. 

Kapsejladschefen. 
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Standerhejsningen 
finder sted lørdag den 4. maj kl. 16 

I år bliver den særlig festlig, den af Tuborgfondet skænkede 

juniorbåd skal navngives og søsættes! 

} Som sædvanlig bliver der musik og dans i klubhuset! 4 

Husk! Hvide huebetræk. 
Festudvalget. 

Dennegang kan vi meddele juniorer

ne, at der også i år vil blive mulighed 

for at komme på ferietur. Det er lykke

des os at finde et egnet ledsagerfartøj, 

idet John Lissner og frue med spidsgat

teren La Veie har indvilliget i at tage 

tørnen, som leder af juniorflåden i fe

rien. Vi tror, vi har fundet det helt rig

tige følgeskib til jer, da både Brilla og 

John er et par friske unge mennesker, 

der samtidig har den fornødne erfaring 

og kendskab til tursejlads. Fordi John 

indleder sin ferie med at sejle Sjælland 

rundt, vil starten på jeres ferie falde 

midt i en uge nemlig onsdag den 25. 

juni, og I vil være hjemme igen senest 

søndag den 14. juli. Hvor turen går hen 

vides ikke, det vil som sædvanlig være 

vind og vejr, der bestemmer hvor første 

bavn befinder sig. 

Med hensyn til det førstehjælps kur

sus, som vi omtalte i sidste nummer, er 

det blevet nærmere bestemt, at første 

undervisningsaften vil finde sted man

dag den 22. april kl. 19.00. 

Vi henstiller stadig til alle juniorer 

om at møde op, det er meget nødven

digt, at I alle kan yde førstehjælp i en

hver situation. 

]uniorudvalget. 

Juniorerne skal møde til svøm

meprøve onsdag den 1. maj kl. 

18 i boblehallen på Sundbyve-

stervej. 

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM 7030 henter Dem straks 

+  »  B E N Y T  I C I  I  I  I  V I  I  K I L E R N E ! ! !  «  «  
HOLHBLADSdAOE85 

AM 87115  • AH T0.50 - - - Til  og '  fra - - • Sundby Sejl - ! ! ! 
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Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i SuvMy SejfcfloSimLnQ 

Aktive 

Flemming I. Larsen, 

Grækenlandsvej 132 S. 

Pirat jolle »Ming«. 

Svend E. Pedersen, 

Teglværksgade 14 0. 

u/bd. 

Henning S. Hansen, 

Peder Godskesvej 28, Virum, 

u/bd. 

Villy Neumann, 

Ndr. Røsevej 4, S. 

u/bd. 

Bjarne A. Nielsen, 

Halsskovsgade 7, 0. 

u/bd. 

Benny Nielsen, 

Formosavej 6, S. 

u/bd. 

Per Jørgensen, 

Lyongade 8, S. 

Mtb. »Birthe«. 

Jørgen Hansen, 

Kastrupvej 116, S. 

u/bd. 

Flemming J. Skov, 

Wildersgade 31, K. 

OK jolle. 

Ellen Rømeling, 

Amalievej 13, F. 

Mtb. 

Torben S. Jensen, 

Trægaarden 22, S. 

Spg. »Betten«. 

Eigil Thaulov, 

Ryesgade 56, 0. 

Mtb. »Alice«. 

Ole Sejer Jørgensen, 

Kychlersgade 4, V. 

u/bd. 

Martin S. Madsen, 

Geislersgade 6, S. 

Jolle. 

Allan Bramstoft, 

Halls alle 13. 

Havkr. 

Flemming B. Barsdorf, 

Hanebred 15. 

Mtb. »Knat«. 

Frans Hallund, 

Fussengvej 5, S. 

Mtb. »Nølle II«. 

juniorer 

Finn Pedersen, 

Cypernsvej 29, S. 

Birger Larsen, 

Kastrupvej 38A, S. 

Tommy Larsen, 

Aalandsgade 29, S. 

William Kleis, 

Højskole alle 66, Kst. 

Passive 

Lis Olsen, 

Hagbardvej 11, S. 

Kirsten Johansen, 

Hybens alle 62, Kst. 

Viggo E. Jørgensen, 

Sundholmsvej 2, S. 

Emil Helsengreen, 

Griffenfeldsgade 26A, N. 

Svend Skovgaard, 

Kastelsvej 4, 0. 

Hanne Jørgensen, 

Kychlersgade 4, V. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Annoncer til bladet 
tal med HENNING PETERSEN 
Serbiensgade 8 - T!f. SUndby 82 56 

ADVARSEL! ! 

Til stikkene på El-masterne 

må KUN tilsluttes dobbelt-

isolerede maskiner, der er 

mærket således 

Bestyrelsesmødet mandag d. 8.-4. 

Formanden åbnede mødet med at by

de velkommen til PLØK og til den nye 

kassererske, Erna Christensen, som over

tager posten fra d. 1. maj, og udtrykte 

håb om et godt samarbejde. Annie Lind-

qwist takkede for godt samarbejde i de 

forløbne år, samt for den smukke op

mærksomhed som hun havde modtaget 

på generalforsamlingen. 

Der var en takkeskrivelse fra Sv. O. 

Hansen, BULLE, samt et brev fra vore 

medlemmer, besætningen på havkrydse

ren THYRA 111, afsendt fra Alicante, 

Spanien. De bad formanden overbringe 

deres hilsener til alle kammeraterne i 

S.S.F. De havde meget store planer for 

fremtiden, THYRA 111 skulle sælges 

dernede, og så skulle de sejle sammen 

med et amerikansk ægtepar, som de 

havde lært at kende i ROUEN, Frank

rig, og som de fulgtes med hele vejen 

til Spanien. Amerikanerne havde købt 

deres båd, en 50 fods stålketch, i Eng

land, og da de kommer godt ud af det 

sammen, har de besluttet at de vil se 

lidt mere af verden. De skriver, får vi 

båden solgt, efter at den nu er nymalet 

og gjort fint i stand, er det meningen 

at vi sammen med vore amerikanske 

venner, i deres båd, skal ned i det græ

ske øhav, og i løbet af sommeren til

bage til Gibraltar, og derfra til de kana

riske øer, hvor vi vil vente til det bliver 

vejr til at sejle over atlanten, til de vest

indiske øer, det bliver hen på efteråret. 

Det er vort håb at vi, når vi er kommet 

så langt, kan få skrabet lidt kapital sam

men, så vi kan købe et skib at sejle 

hjem til Danmark i, så det varer jo nok 

nogen tid før I ser os igen. P.S. Vi 

sender senere en beretning til medlems

bladet. 

( Tig. 
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Om den nye kaj ved klubhuset, op

lyste formanden at den vil komme til 

at koste ca. 30.000 kroner. 

Kommunen har forlangt en 7 kubikm. 

vandmåler i målerbrønden, i stedet for 

den gamle på 3 kubikm. 

Tegningerne til det nye motorhus fo

relå, så de kan være klar til vi skal an

søge om tilskud. 

Det oplystes at et medlem har skæn

ket 500,00 kr. til juniorafdelingen. 

Vi har modtaget tilbud på opførelse 

af de nye skure, ialt ca. 30 stk. De vil 

koste 486,50 kr. stk., bygget to og to 

sammen. 

2. Punktet udgik, grundet sekretærens 

fravær. 

3. Til havn og plads, intet at bemær

ke. 

4. Fmd. omtalte standerhejsningen d. 

4. maj, hvor vi skal søsætte og navngive 

den ny juniorbåd som Tuborgfondet 

har skænket. Svagføreturen bliver d. 24. 

august. Andre af sommerens arrange

menter vil blive bekendtgjort senere. 

5. Sejlerskolen. Skolechefen henviser 

til beretningen på generalforsamlingen. 

6. Kapsejladschefen foreviste en prø

ve på plastikbøjer, 60-75 tommer, til 

kapsejladsbanerne. Bestyrelsen undersø

ger priser o.s.v. Nærmere om baner så-

snart udarbejdelse foreligger. 

7. Juniorlederen har haft møde med 

samariterne om et førstehjælps- og liv-

redningskursus som alle juniorer skal 

deltage i. Kurset varer 6 aftener. 

8. Eventuelt. Skolechefen forespurg

te, hvordan det forholder sig med for

sikring af lærerkræfter og andre som 

udfører et arbejde for foreningen i de

res fritid. 

Formanden mente at sagen er i or

den, men lovede at undersøge det nær

mere. 

Mødet sluttede kl. 21.30. 

Sign. Sv. Larsen 

Formand 

Sign. Martin Andreasen 

fung. sekretær 

Vor nye kassererske, fru Erna Christensen 

Vor nye pladsmand, hr. Hans Nygaard 

Slettede medlemmer 

pr. 31. marts 1968 
A 7 John Børresen, Tingvej 43. A 15 

Willy Dion Jørgensen, Bygrænsen 44. 

A 89 Jørgen Bramsen Boalth, Nyvang 

Alle 1. Benny Angersbach Ipsen, Hes-

sensgade 31. A 103 Jørn Willy Hansen, 

Rødegård 6. A 200 Ole Højlind, Ob-

dams Alle 25. A 239 Bill Højeisen, Gim-

lesalle 10. A 281 Ole Nielsen, Skotlands 

Plads 9. A 334 Jørgen Kruse, Vester

brogade 67. A 338 Holger Sørensen, 

Knarreborgvej 6. A 366 J. S. Å. Jensen, 

St. Møllevej 12. A 406 Jørgen Wessberg, 

Våbenstedsvej 8. A 459 Allan Reinhard 

Nielsen, Veksøvej 22. A 463 Henning 

Midtgård Petersen, Kløvermarksvej 32. 

A 497 Erling Helmersen, Lyngbyvej 

403. A 534 Kaj Horsdal Laursen, Nørre 

Farimagsgade 42. A 539 Børge E. Ras

mussen, Colbjørnsensgade 3. A 557 Niels 

Bruun Sørensen, Svinget 23. A 635 L. 

Chr. Eriksen, Kagsbro 15. A 657 Hen

rik U. Hansen, Wittenberggade 37. P 

28 P. J. Pedersen, Lergravsvej 33. P Y 

Benny Schants Knudsen, Tårnhusstræde 

15. P 85 Liselotte Weber, Ungarnsgade 

19. P 124 Peter Engelhard Christensen, 

Ungarnsgade 39. P 129 Freddy Jørgen

sen, Bygrænsen 44. J 11 Flemming Midt

gård Pedersen, Strandhavevej 94. J 29 

Marietta Inge Binnerup, Englandsvej 72. 

Husk det er dyrt at træde i farsen!! 

Køb Deres varer inde hos Larsen!! 

Der er ingen svindel og droppen, 

derfor handler alle i SHOPPEN! 

S.S.F. pladsen 
åben hele ugen kl. 7—18 

Svend Larsen 

Foto! Foto! Foto! 
SHOPPEN modtager dit 

F O T O A R B E J D E  

Bådfotografering i fineste udforelse o. m. a. 

Shoppens fotograf 
Telf. 30 26 33 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 

fordelagtigst 

»o, BACHER 

JmaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! I 

ORIG. ENGELSKE i ||| 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. Si 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  ? 9  -  V A l b y  3 3 8  

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

g/- s i 

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K 
TELEFON 15 2244 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

KØD -  FLÆSK 

PÅLÆG 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50 ,  AM 8384  u  .  TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V.  TELEFON: 35  67  

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S . TLF. AM 882 

1. kl.s 



S U N D B Y  S E J L -
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Foto: Reinhardt Hansen 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
V Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 

Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 3078 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 

og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 AM 1819 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 . . .  S U  1 6 5 3  
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 
Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16 S 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7118 y 

Bladets annoncer: Henning Petersen, Serbiensgade 8, S SU 8256 
Pladsmand: Hans Nygaard, Tycho Brahes Alle 31 
Bestyrelsesværelse SU 3580 

_c 
O oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo°  

K a§§erer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes  
liver torsdag 

kl. 10-30,30 

i klubhuset 

t l f .  SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv mediems-nr. 

Rckrl n  i n  r Y C w C k o f  o  I Giv dine b8rn rødnin!|svest på-når de leger på havnen-l\ O U NIM gbv ub Iv . Det er for sent når ulykken er sket! 

TRÆSKO!  
SPECIALFORRETNING 

Holmbladsgade 91 
De finder alt i 

ARBEjDS-

FRITIDS-

SIKKERHEDS-

FODFORMS-

MURER-

BØRNE-

DAME-

Indlægssåler 

Sværter 

T ræsko 
Snørebånd 

Plastsokker 
til gymnastik 

F. eks.: TRÆLETTER 
hvid hulnarv (fodform) kr. 21,85 

SPECIALFORRETNING 

Holmbladsgade 91 
ved ELSE SIERT - Telf. ASTA 1548 

FM-motor 

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk 
robust opbygning sikrer lang levetid, og den 
har en rolig, lydløs gang. 

FM Diesel 8 hk 
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisliste 

Vi køber Deres gamle motor 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 
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Fra standerhejsningen 

Lørdag den 4. maj kl. 16 gik stande

ren til tops for den 45. sæson. Forman

den Sv. Larsen bød velkommen og vejr

guderne gav os deres hilsen ved at sende 

en for landmændene kærkommen regn, 

der varede det meste af aftenen, men vi, 

der var trukket i galla, kunne jo nok 

have ønsket et noget finere vejr; navnlig 

i år, da den af Tuborgfondet skænkede 

juniorbåd skulle navngives og søsættes. 

Der var i år mødt mange af vore 

medlemmer op til standerhejsningen og 

blandt de indbudte gæster var hr. økono

midirektør Gunnar Thomsen, hr. sekre

tær Torben Buch fra Tuborg, formanden 

fra Kastrup Sejlklub hr. John Hage

mann, formanden for K.S.U. hr. Laurids 

Andersen, forhv. kontorchef Frederik

sen samt nogle af vore æresmedlemmer, 

klokkemageren Carl Jorden rundt, alle 

med fruer. 

Formanden Sv. Larsen omtalte for

skellige arbejder, der var udført i årets 

løb og hvad der skulle gøres nu i som

mer. Sv. Larsen takkede Tuborgfonden 

for den flotte juniorbåd og sluttede med 

at udbringe et leve for S.S.F. 

Derefter gik alle over til bådedåben og 

søsætningen af den nye juniorbåd som 

foregik fra nordre slæbested. Broen over 

kanalen knagede slemt under vægten af 

alle de medlemmer, der forsøgte at kom

me over samtidig. 

Hr. direktør Thomsen skulle døbe 

den nye båd og indledte med et ønske 

om, at båden måtte medvirke til fremme 

af sejlsporten, og at den måtte blive til 

gavn og glæde for vore juniorer. Direktør 

Thomsen udtalte derefter: Jeg giver bå

den navnet Christian efter ønske fra 

klubben for at mindes en mand, der har 

gjort et stort arbejde for juniorerne i 

S.S.F. Vivi Olsen, som han blev kaldt, 

var bådebygger og ledede arbejdet sam

men med medlemmer med at bygge 

S.S.F.s første juniorbåd. 

Under hurraråb gled det smukke far

tøj ud i sit rette element og vi håber at 

få megen glæde af båden. 

Nu da båden var døbt, og vi andre 

også af den stadige regn, gik det stærkt 

med at komme ind i Klubhuset til de 

festligt dækkede smørrebrødsborde, hvor 

vi rigtig hyggede os og senere blev der 

danset og festet til ud på de små timer -

en rigtig sej lerfest. Ref. 

Billederne fra standerhejsningen er foto
graferet af hr. Bjarne Hanøl og hr. Rein« 
hårdt Hansen. 
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Sæsonstart  1968 
Ja, så er sæsonen begyndt. Bådene ras

ler i vandet med en fart som det sjæl

dent er set før, og den herlige sejltid 

sætter ind, til glæde og sundhed for de 

fleste, men, desværre også til sorg for 

mange ... alt for mange. 

Forleden søndag eftermiddag kom Ivan 

Nielsen, HELLE II, i havn med en for

kommen ung mand, som han havde bjær

get fra kølen af en lille jolle ud for prø-

vestenshavnen. 

Drengen blev reddet i land, men hans 

fader var druknet under forsøg på at 

svømme ind til prøvestenen. 

HVORFOR ALLE DISSE MENINGS

LØSE DRUKNEULYKKER? 

De koster hvert år samfundet store 

summer, det er een side af sagen, men 

tænk også på den ulidelige sorg en sådan 

ulykke efterlader i hjemmet, hvor ulyk

ken rammer, måske tab af en forsørger. 

Man kunne måske være så large at 

sige, at hvis de summer der ofres kan 

redde menneskeliv, så er pengene givet 

godt ud, javist, hvis det ikke var fordi 

de fleste ulykker er selvforskyldte, så 

var det da helt i orden, men det er jo 

mange gange mangel på kendskab til sit 

fartøjs kapacitet, til farvandet og til na

turens luner, og lige så ofte en vis por

tion dumdristighed der spiller ind. 

Det er jo lige så galt når en forhand

ler fortæller en kunde, at denne jolle er 

synkefri, og den kan bære 300 kg. eller 

400 kg., alt efter jollens størrelse, og kun

den foretager et hastigt regnestykke, gan

ske simpelt, at det antal personer som 

skal fiske fra jollen, vejer tilsammen 

200 kg., så den kan da sagtens bære. 

Når man, lige så simpelt, tænker sig, 

at en kubikmeter vand vejer ca. et ton, 

og man tænker sig at en mængde kubik

meter vand kommer i bevægelse, ja, da 

behøver man da ikke at være professor 

for at regne ud, hvem der vinder dysten, 

VANDET contra EN LILLE ÅBEN JOL

LE på 12-14 fod, med 2-3 personer, ja, 

ofte flere, ombord, og lige så ofte uden 

skygge af redningsmateriel ombord. 

Hvad gøres der da, for at hindre disse 

ulykker ? 

Fra officiel side har man oprettet SØ-
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SPORTENS SIKKERHEDSRÅD, bestå

ende af repræsentanter fra handelsmini

steriet, sejlunionerne og fra søværnets 

havariskole. 

Dette råd vejleder og propaganderer, 

der bliver udsendt pjecer med SØSPOR

TENS 10 BUD, og der bliver ophængt 

plakater i klubber og havne. 

Der har også været talt og skrevet me

get om lovfæstet udstedelse af »køre

kort« til søs, javel, men et sådant »køre

kort« vil ikke have nogen som helst vær

di, hvis ikke der ligger en vis undervis

ning og eksamination til grund for »kø

rekortets« udstedelse. 

Af samme årsag kan SØSPORTENS 

SIKKERHEDSRÅDS arbejde være spildt, 

hvis ikke foreninger og klubber sætter 

stærkere ind på sikkerhedskravenes om

råde, ved at tage sig af alle de nye med

lemmer, som i disse år løber storm på 

klubberne for at få havneplads til deres 

både. 

Som en klub har et lovkompleks, som 

indeholder bestemmelser om, hvad et 

medlem må og ikke må, således burde 

samme lovkompleks indeholde sikker

hedsbestemmelser, som kræver at med

lemmet har et elementært kendskab til 

søvejsreglerne, til sit fartøjs kapacitet, 

samt til det farvand, som må formodes 

at kunne besejles af hans fartøj. (Her 

tænkes vel nærmest på medlemmer med 

småjoller til lystfiskeri etc.). 

Og en ting til: IKKE ET FARTØJ 

UD AF HAVNEN UDEN REDNINGS

UDSTYR. 

Hver klub må have sit eget sikker

hedsråd som må samarbejde med SØ

SPORTENS SIKKERHEDSRÅD, og som 

må varetage den sikkerhedsmæssige side 

af livet i en sejlklub. 

Det vil kræve en forøget indsats fra 

klubbernes og ledernes side, men, jeg 

mener at det må være en hellig pligt, 

hvis man vil kalde en sejlklub for en 

sportsklub under DANSK IDRTS FOR

BUND. 

En gymnastikforening slipper vel ikke 

en gymnast løs i barre eller ringe, uden 

at give ham den fornødne instruktion 

først. R.H. 

Speedbådenes brug 

eller misbrug 
kommenteret af 

orlogskaptajn J. E. Undén 

Speedbåde, hvormed jeg forstår hur

tiggående motorbåde, bliver stadig tal

rigere i danske farvande, og bekymrin

gerne omkring disse fartøjers »adfærd« 

er ligeledes stigende. 

Lad mig først konstatere, at langt de 

fleste førere af disse fartøjer ved, hvad 

de har med at gøre og derfor - i kraft 

af deres viden og erfaring om sejlads -

absolut ikke generer nogen. 

Problemet opstår først og fremmest 

om de forholdsvis få, der ikke ved, hvor

dan de skal sejle, og ikke tager hensyn 

til andre, hvorved man får problemet 

om både, der generer badende og den 

øvrige skibsfart, og som regel ofte er 

til fare for sig selv. 

I Søsportens Sikkerhedsråd arbejdes 

der med dette spørgsmål: Hvad kan der 

gøres - og er det gennemførligt? 

Teoretisk set kan der gøres 2 ting, 

nemlig: 

1. Tvunget førerbevis for fartøjsføre-

ren. 

2. Indregistrering af alle fartøjer. 

For så vidt angår førerbeviset, må det 

konstateres, at dette næppe kan indføres 

på nuværende tidspunkt, idet det sim

pelthen er en opgave, der ikke kan løses 

hurtigt, idet det vil kræve et meget stort 

antal lærere og en stor administration. 

Under alle omstændigheder vil man først 

prøve ad frivillighedens vej, og det kan 

konstateres, at med den interesse, der er 

for frivillige førerprøver, vil det være 

muligt inden for et tidsrum af 5-8 år at 

give alle mulighed for at tage en sådan. 

Jeg skal her fremhæve Dansk Motor-

bådsunions store indsats på dette område, 

ligesom man i langt de fleste sejlklub

ber gør et stort arbejde i den retning. 

Indregistrering er også et stort, admi

nistrativt apparat. Man overvejer dette 

spørgsmål, men kan det undgås med of

fentlig indblanding, vil skatteyderne og 

dermed det offentlige undgå denne ud

gift, idet der jo også skal være kontrol

foranstaltninger. 



Udlejningsbåde er et kapitel for sig. 

Her har Søsportens Sikkerhedsråd kon

taktet Politimesterforeningen, idet disse 

fartøjer er underkastet både politiets og 

Statens Skibstilsyns kontrol. Der ønskes 

ensartede udlejningsregler, og der over

vejes, hvilke krav, der skal stilles til 

lejerne. 

I adskillige politikredse er fastsat sær

lige badeområder, hvor både ikke må 

komme af hensyn til de badendes sikker

hed. 

Søsportens Sikkerhedsråd agter at gå 

i gang med en kampagne snarest, der 

omfatter: 

Lær at sejle. - Lær søens færdselsreg

ler. 

Hvad der videre skal ske for at for

bedre forholdene, vil afhænge af, hvor 

langt man kan komme ad frivillighedens 

vej. Søsportens Sikkerhedsråd vil gøre, 

hvad der er muligt inden for de økono

miske rammer, der er givet. 

Det skal understreges, at opnås der 

ikke en væsentlig bedring ad frivillighe

dens vej - og dette gælder både førerne 

og ejerne - tvinges det offentlige til at 

gribe ind, og der må derfor appelleres til 

alle, der sejler, at det er deres adfærd til 

søs, der bestemmer, hvad der skal ske. 

m r f w j j ]  

Siden sidst har vi haft standerhejs

ning og sejlsæsonen er altså startet. Her 

i juniorafdelingen har vi startet den med 

at aflægge svømmeprøve i Boblehallen; 

det gik fint, næsten alle, der var mødt 

op, klarede de 200 m, nogle mere trætte 

end andre, men hovedsagen var at kom

me gennem de 200 m. Mødeprocenten 

var fin, men desværre manglede der 

alligevel ca. 12-15 stk. Vi håber på et 

eller andet tidspunkt at få en opsamlings

dag i Boblehallen, men herom skal I nok 

få nærmere besked. Vi siger tak til Con

ny og Preben Enger for deres assistance 

ved svømmeprøverne. 

Vores førstehjælpskursus går også fint. 

Vi er snart blevet helt skrappe til at for

binde hinanden, og det uanset om det 

gælder hoved, ben eller arme. Det ser 

helt uhyggeligt ud, når man kigger ind 

ad vinduet en sådan aften. 

Til sidst har vi lige en meddelelse til 

de juniorer, der skal deltage i Øresunds-

ugen. Husk at melde jer til inden I tager 

på ferie. Øresundsugen falder fra d. 15 — 

21. juli, altså i umiddelbar forlængelse 

af ferien. Juniorbådene skal sejle man

dag, tirsdag og onsdag, så I får travlt 

med at gøre det kære skib klar til dys

terne ved Skovshoved. 

Der skal sejles om den halve junior

båd i »Enigheden« den 9. juni. 

Motorbådsfolk se her 
Motorbådsfolk der kunne tænke 

sig at få lidt indblik i sejlads 

med sejl, kan henvende sig til 

skolechefen. 

SCT. HANSAFTEN 
Sejlforeningen fejrer Set. Hansaften i klubhuset med stort BAL 

} Billetter å 3 kr. incl. baltegn SKAL købes før festen! 4 

Kay Bruuns orkester spiller op til dans 
fra kl. 19—1.00 — Flere overraskelser! 

Vi beder alle bådejere om at illuminere deres både, så vi kan få en festlig 

09 hyggelig aften i havnen. 
Festudvalget 
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Nye medlemmer ~~~~ 

som søger optagelse 

i Sund&y. S&Jlfio\enLnfy 

Aktive 

Ove H. Jensen, 

Schubertsvej 10, S.V. 

u/bd. 

Helge Olesen, 

Bachersvej 6, S. 

u/bd. 

Jørn T. Nielsen, 

Elbagade 75, S. 

Mtb. »Coni« 

Gordon Frederiksen, 

Falkoner alle 26 B, F. 

Snipe. 

Knud Pedersen, 

Lyneborggade 6, S. 

Mtb. 

Ib Skov, 

Lillegade 10, Valby. 

Jolle. 

Thorkild H. Rønsholt, 

Kastrupvej 258 Kst. 

u/bd. 

Søren Cronqvist, 

Øresundsvej 64, S. 

Jolle. 

Preben B. Sørensen, 

Sophus Falcks alle 31, ragør. 

u/bd. 

Hans Felsted, 

Jægersborggade 24, N. 

u/bd. 

Svend C. C. Nielsen, 

Blykobbevej 22, Kst. 

Mtb. »Inger«. 

Ove G. Christensen, 

Marengo vej 1, S. 

Mtb. »Riki«. 

Fredric Aae, 

Stenbakken 19, Dragør. 

Mtb. »Pryll II«. 

Ove B. Madsen, 

Kornskyld vej 64, S. 

u/bd. 

Henrik Nissen, 

Korsikavej 2, S. 

Jll. »Adelina«. 

Knud T. Jørgensen, 

Harevænget 83, Dragør. 

Mtb. »Thue«. 

Poul C. Rasmussen, 

Store Dal 4, Kst. 

Jll. »Birthe«. 

]uniorer 

Helle Madsen, 

Kornskyldvej 64, S. 

Allan Mathiasen, 

Nålemagerstien 61, S. 

John Petersen, 

Timkiavej 7, S. 

Henrik D. Jensen, 

Greisvej 48, S. 

Freddie D. Jensen, 

Greisvej 48, S. 

Passive 

Jytte L. Madsen, 

Kornskyldvej 64, S. 

Lejf Herskind-Hansen, 

Rodosvej 30, S. 

Arne Scherling, 

Skotlands plads 9, S. 

Svend B. Andersen, 

Folehaven 34, Valb. 

Kurt Henningsen, 

Randkløve alle 21, Kst. 

Carl Nielsen, 

Øresundsvej 44, S. 

Kai Hansen, 

Moldaugade 13, S. 

Erik H. Larsen, 

Ove Billesvej 17, S. 

Svend Åge Jensen, 

Greisvej 48, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Annoncer til bladet 
tal med HENNING PETERSEN 
Serbiensgade 8 - T/f. SUndby 82 56 

Nu skal alle lanterner 

være typegodkendt 
Lanterner, der benyttes i skibe, her

under lystfartøjer og både af enhver art, 

under 12,19 m (40 feet) i længde, skal 

være typegodkendte af Nautisk Prøve

kammer. Herved har man sikkerhed for, 

at lanternerne opfylder de internationale 

søvejsreglers bestemmelser om synsvidde 

og lysvinkler m. m. Anvendelse af ikke-

typegodkendte lanterner kan medføre bø

destraf. Langt alvorligere er det dog, 

at anvendelse af lanterner med ringe 

synsvidde eller forkerte lysvinkler kan 

resultere i påsejlinger med alvorlige føl

ger, fordi lanternerne ikke har kunnet 

observeres i tide af andre skibe. 

Typegodkendte lanterner, der er frem

stillet efter 1. april 1968, er mærket så

ledes : 

Typegodkendte lanterner fremstillet 

før 1. april 1968 er mærket med bogsta

verne BT, GVH & Co., eller Nife M 

samt et nummer. En fuldstændig forteg

nelse over typegodkendte lanterner med 

sådan mærkning findes i meddelelse nr. 

193 fra Statens Skibstilsyn. 

I større skibe skal lanternerne være 

forsynet med certifikater. 

Lyskilde: I elektriske lanterner må der 

kun bruges godkendte glødelampetyper. 

- Den mindste lampe, der må benyttes 

i lanterner, der er godkendt efter 1/4-68 

har følgende data: lysstyrke 8 candela, 

spænding 12 V, wattforbrug 19 W. Der 

findes også typegodkendte petroleums-

lanterner. 

Lanterner skal føres af alle skibe, både 

og fartøjer i tiden fra solnedgang til sol

opgang. Lanternereglerne findes i de in

ternationale søvejsregler: 

En robåd skal føre eller vise et hvidt 

lys. 

Et fartøj under sejl skal føre, eventu

elt vise, et grønt og et rødt sidelys samt 

et hvidt agterlys. 

En båd eller et fartøj, der fremdrives 

af påhængsmotor eller fast installeret 
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motor, skal føre et grønt og et rødt side

lys, et hvidt toplys samt et hvidt agter

lys. 

Ukendskab til regler for lanternefø

ring kan forvolde ulykker og fritager ik

ke føreren eller ejeren af et fartøj eller 

en båd for ansvar. 

Strømkilde: Der bør anvendes en ak

kumulator, der har en kapacitet på mindst 

20 amperetimer pr. lanterne eller anden 

belastning i strømkredsen. 

Husk, at en akkumulator bør lades op 

ca. hver 6. uge, selv om den ikke har 

været i brug. 

Sejlerskolen 

Passive medlemmer, der kunne tænke 

sig at deltage i øvelsessejladserne med 

skolebåden, må omgående henvende sig 

til skolechefen. (er er ikke mange ledige 

pladser). Undervisningen er gratis. 

Tegningsliste til pinseturen 
er ophængt i klubhuset. Indtegningen slut
ter torsdag den 30. maj. 

Festudvalget 

Master af rustfri rør 
En af Canada's mest kendte bådkon

struktører John Brandlmayr i Vancouver 

har fremstillet en rustfri stålmast til 

sejlbåde, som ser ud til at blive mere 

og mere populær, efter som omkostnin

gerne bringes på linje med de, der gæl

der for mere konventionelle master af 

træ og aluminium. 

Brandlmayermasten, den første af sin 

slags i verden, er fremstillet af rustfrit 

stål i 18/8-typen med ca. 2,5% Molyb

dæn (UHB STAINLESS 24). Masten 

er poleret til »satin-overflade«, og dette 

betyder, at det er slut med vedligehol

delses- og pudsningsproblemer for det 

tyvende århundredes sejlbådsejere. 

Efter hvad vi har erfaret, er der ind

til nu fremstillet to sådanne master, 

begge til 42' (12,8 meter) fiberglasbåde. 

Desuden er en anden rustfri stålmast, 

fremstillet af Gerry Hansen fra Pt. Al-

berni, Vancouver Island, installeret på 

en lignende båd. Alle tre master har 

vist sig fortrinlige ved prøver i åben 

sø og ved kapsejladser. Mr. Brandlmayr 

mener, at valget af rustfrit stål var et 

logisk skridt i mastudviklingen. »En 

rustfri stålmast kræver mindre vedlige

holdelse end både træ- og aluminiums-

master. Den har en højere elasticitets-

modul, og da diameteren er mindre, 

tillader den bedre strømningsforhold for 

vinden.« siger Mr. Brandlmayr, som har 

konstrueret både i mere end 20 år. 

De rustfrie stålmaster har også andre 

fordele. Stålet kan svejses, uden at styr

kan forringes, hvilket ikke er tilfældet 

med aluminium. Beslag og lignende kan 

være mindre og nemmere at anbringe. 

Masterne kræver ingen maling eller 

anden overfladebehandling. Træmaster 

må regelmæssigt vedligeholdes, og alu

minium må bestryges, for at sejlene 

ikke skal misfarves. 

Det indrømmes, at omkostningerne 

til de tre første master var større end 

ved andre materialer, men man regner 

med, at man med forbedrede fremstil

lingsmetoder kan få omkostningerne til 

master af rustfrit stål til at komme på 

niveau med omkostningerne for master 

af de nu anvendte materialer, hvis man 

tager hensyn til alle de fordele, som det 

rustfrie stål yder. 

Hvornår ser vi de første rustfrie ma

ster på danske sejlbåde? 

ADVARSEL!! 

Til stikkene på El-masterne 

må KUN tilsluttes dobbelt-

isolerede maskiner, der er 

mærket således m 

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM7030 henter Dem straks 

+  »  B E N 1 T  B E L L E V U E  B I L E R N E ! ! !  I  |  
HOLMBLADNGADE 85 

11 H705 - AH ?030 - - - Til fra - - - Sundby Sejjl - ! ! ! 
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Den f lyvende Hol lænder 
af 

Chr is t ian El l ing 

Klubblade fra provinsen 
Vi har modtaget Haderslev Sejl-Clubs 

nystartede medlemsblad »Anduvningen«. 

Det er et nydeligt blad, 16 sider 8. format 

i pænt udført bogtryk. Vi her i S.S.F. 

ønsker H.S.C. held og lykke med bladet 

og god vind fremover. 

»Sejleren« fra Kalundborg Sejlklub, 

som vi har modtaget længe, og som man

ge af vore medlemmer læser, er nu også 

gået over til bogtryk, og vi kan kun lyk

ønske K. S. med deres beslutning for det 

pynter svært på det populære blad. 

»Ohøj«, som kommer som medlems

blad fra Sønderborg Yacht Club, er også 

gået over til bogtryk og har fået en bety

delig ansigtsløftning - der bliver gået 

til sagen derovre. 

Furesø-Nyt som også er kendt af vore 

medlemmer, har denne gang overgået 

sig selv. Det har foruden foreningsan-

liggender et par sider som selveste Storm 

P. ikke kunne gøre meget bedre. 

Jeg siger på S.S.F.s vegne tak for de 

tilsendte blade, der er lagt frem i klub

huset, og vi følger her med interesse, 

hvad der sker rundt omkring i de for

skellige klubber, og I ved, at I altid er 

velkomne i S.S.F. 

M. A. 

Hjertelig tak 
for venlig opmærsomhed ved vort 

sølvbryllup. 

Martha og Svend Hansen 
,, Bulle" 

H U S K ! ! !  
Cyklekørsel er stadig 

F O R B U D T  
O V E R A L T  

på havnen. 

Vi har fra Politiken, tilladtos at sakse dette: 

Lidt efter lidt, efterhånden som mål

tidet skred frem, blev der pift over hele 

bordet. Man så nu, at snapsen tilsat røl

like var grøn som havvand, og at dilden 

lignede det fine søgræs. Hullerne i 

schweizerosten henledte ufortøvet tan

ken på en skibsside efter velrettet kano

nade, og man opdagede for første gang, 

at en figur på den musselmalede taller

ken var en drage med en dybhavslygte 

på næsen. 

Hvis aktionen begyndte at ebbe ud, 

og hr. S. viste sig genegen til at stryge 

flag, samt serviet, kunne det ske, at 

værten animerede ham på falderebet til 

endnu en dåd. 

Stikord anvendtes ikke, men rekvisit

ter. Fra anretterbordet blev i sidste øje

blik præsenteret en skål med kogte sved

sker, oftest velset af betrængte spisere. 

Imidlertid, hver af disse svedsker var 

forsynet med en mandel på højkant -

specialité de la maison. 

Vor gæst rettede sig rask i sædet: »Ta 

mig tusind!« Ja, netop så livagtige var 

de strandvaskere som Gubben Jønson 

snublede over, bag en klippe på Haiti, 

seks negre med svulne maver, og i hvert 

maveskind stak en kniv lige til ben

skaftet. Hvorefter hr. S., der ellers ingen 

planteføde nød, med en kannibals lyst 

fortærede nogle svedsker. 

Ved en anden lejlighed så min far 

sit snit til at liste en lille skål hen til 

søens elsker just som han nedlagde Hug

gerten ved osten. Tøvende lettede han 

låget. Potkæse! En luftning hævede sig 

og bredte sig, lige så effektiv som il 

venticello i »Bagtalelsesarien« - Thi 

også her fremkaldte den et kanonskud 

(un corpo di cannone). Hr. S. slog 

hånden i bordet og udbrød »Javanerne«. 

Hvilke javanere? spurgte værten mildt. 

De var glemt i en tønde hvor de lå og 

døsede, svarede han, så smak man en 

kasse ovenpå, da vi tog stykgods ind i 

Singapore. 

Der er jo lunt nede i lasten på de 

breddegrader. 

Gubben Jønson sagde, at da de let

tede kassen af fustagen . . . Velbekomme! 

sagde min mor og rejste sig. 

En søndag hændte noget sælsomt. 

Pludseligt spurgte husherren: Sig mig, 

hr. S. har De aldrig selv oplevet noget 

utroligt til søs? Virkningen af dette 

spørgsmål, fremsat i lutter venlighed, 

kom bag os alle. 

Den lille mand lagde straks kniv og 

gaffel, hans ansigt formelig afblomstre

de og han bøjede hovedet ned mod tal

lerkenen. Efter en pause sagde han lav

mælt: Jo jeg har set »Den flyvende Hol

lænder!« Forventning strålede fra hans 

bordfæller. Så lød det fladt: Men ingen 

vil tro mig. 

Varsomt fik vi historien ud af ham. 

Den lød i korthed således (delvis fortalt 

med hans egne ord) : 

På en forretningsrejse til Karlshamn 

traf hr. S. en koffardikaptajn, der tilbød 

ham skibslejlighed tilbage til Halmstad. 

Fartøjet var en skonnert ved navn »Fram« 

hjemmehørende i Brantevig på Skånes 

østkyst. 

Da vi en høstaften stod op gennem 

Sundet, kom tågen over os, den blev 

så tyk, at vi ikke kunne se klyverbom-

men. 

Der var fuldstændig vindstille. Kap

tajnen og jeg stod og røg ved rælingen 

uden at sige noget videre til hinanden. 

Jeg indrømmer, at jeg følte mig tem

melig beklemt. 

Det er rasende uhyggeligt at ligge i 

en sådan ærtesuppe, man føler sig li'som 

en porre, der venter på, at potageskeen 

skal slå ned, og jeg skal love for, at der 

blev serveret. 

Netop som skipperen - han hed Ce

derlund - bankede sin snadde ud, tør

nede der en fuldrigger op til bagbord. 

Jeg har aldrig før set så kolossalt et 

skib, det voksede ud af tågen, og så ud 
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til at rage helt op i himlen, forsikrer 

jeg Dem (senere har jeg tænkt på, at 

de fuldskibe med en fantastisk høj rejs

ning, som Caspar David Friedrich el

skede at male i sine elegiske mariner, 

grangivelig ligner dødssejlere). Og 

skønt der ikke var en anelse vind, svul

mede alle sejlene, da det bar lukt ind 

på os, langsomt, ganske langsomt. 

Kaptajn Ceder lund blev hvid som en 

dug, han stod helt lammet. Et par af 

mandskabet kom styrtende til - og blev 

stive som sukkertoppe. 

Aldeles uventet, da skibet kun var 

nogle favne fra os, drejede det af og 

strøg tæt forbi. 

Jeg tænkte ved mig selv: Nu bliver 

vor gråpære skrællet, i en lang strim

mel. Men det gik nok så adræt og ge

linde. Og så var det væk, suget op. 

Med hviskende stemme: Der var ikke 

en sjæl om bord, og bortset fra en knir

ken i ræerne hørtes kun een lyd. Det 

var skibsklokken der ringede. 

Hvad skal man stille op med sådan 

en historie? 

At hr. S. var fuldt og fast overtydet 

om sin oplevelses realitet, er hævet over 

enhver tvivl. 

Han var ude af stand til at fable. Re

ferat af alle detailler af andres beret

ninger var hans eneste force. 

Og endnu mange år efter hændelsen 

var han rystet. 

Skal vi tro, at den »Flyvende Hol

lænder« ud for Saltholm var et drømme-

foster af Grønsteds Punch? Måske. Sik

kert er det, at skildringen af dødssejleren 

i hvert fald på eeli rtiåde var horribelt. 

Jeg husker udtrykket i min fars ansigt, 

da hr. S. uden held prøvede at slutte 

med en kæk mine. 

Et helt liv igennem havde denne tro

hjertede mand gjort sig til herold for 

Gubben Jønson, svoret til ham, svoret 

for ham, udbredt hans ry og hans sky

høje Geschichter for alle vinde. Og så 

denne sprukne stemme: Man troede mig 

ikke på mit ord. Det eneste troværdige? 

Hr. S. fik en Yrurac Bat til kaffen i 

stedet for den obligate La Veneciana. 

Jeg har været i Karlshamn. Bag de 

store købmandsgårde ligger rødmalede 

magasiner af træ, og de er dejlige at 

se. Kun flygtigt mindedes jeg den for

midable Gubbe. Men da jeg nylig besøg

te det lille fiskerleje Torekov vest for 

Baastad, klemtede det med et for af

døde hr. S. Ved havnen er landsat agter

parten af et bedaget fartøj. Det halve 

skrog, der er skåret propert til (dog ikke 

af en anden stævn), tjener nu som pri

mitivt marinemuseum. Skuden er - skon

nerten »Fram« af Bramtevik. 

Så kunne jeg da gå om bord og stille 

mig der ved rælingen under en flot ud

skåret volut,W just der hvor den gamle 

kopist havde haft sit infernalske syn. 

Et rungende slag på skibsklokken men

te jeg at skylde både historien og manden. 

Vejrspådomme 
Lav og høj morgen dæmring. 

Det første morgenskær ved himlens rand, 

bebuder dejligt vejr på sø og land, 

men ligger skæret meget højere oppe, 

blir vejret strengt for dovne kroppe. 

Vinden bakker. 

Går vinden avet om, min ven, 

så har vi snart en storm igen. 

Skyer - stormvarsel. 

Hvide lam på himlens enge, 

bliver ulve inden længe. 

Under storm. 

Har glasset stået meget lavt, 

og stiger i en fart, 

så vil vi, skønt det blæser bravt, 

få mere kuling snart. 

Rævehaler - kulingsvarsel. 

Når ræven svinger med sin stjært, 

vær forberedt på lidt af hvert, 

hænger skyerne som laser, 

klar ved skøder, fald og braser. 

Himlens udseende. 

Er morgenhimmelen trist og grå, 

blir aftenhimmelen skøn og blå. 

Skyer. 

Farvepragt hård i form, 

vær på vagt vi får storm. 

Ved solnedgang. 

Går solen i røde roser ned, 

blir vejret lutter herlighed, 

men står den op i flammeskær, 

gir dagen regn og rusket vejr. 

Forgasten. 

Foto! Foto! Foto! 
SHOPPEN modtager dit 

F O T O A R B E J D E  

Bådfotografering i fineste udforelse o. m. a. 

Shoppens fotograf 
Telf. 30 26 33 

Husk det er dyrt at træde i farsen!! 

Køb Deres varer inde hos Larsen!! 

Der er ingen svindel og droppen, 

derfor handler alle i SHOPPEN! 

S.S.F. pladsen 
åben hele ugen kl. 7—18 

Svend Larsen 
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DISTANCER I  SØMIL  
målt fra vort havneindløb 

Lystbådehavnen (Langelinie) 
Lystbådehavnen 

(Svanemøllen) 
Hellerup havn 
Skovshoved . 
Bellevue bro 
Taarbæk 
Strandmøllen 
Vedbæk .... 
Rungsted .... 
Nivaa 
Sletten 
Humlebæk . 
Espergærde . 
Snekkersten . 
Helsingør, norc 
Hornbæk ... 
Gilleleje ... 
Hundested 
Rørvig 
Saltholm (Barakkebroj 
Saltholm (Lusebro) 
Kastrup 
Dragør 
Drogden fyr 
Køge 
Stevns fyr .. 

Skanør 

3,1 29,0 
Lund ... 32,0 

4,1 Fakse Ladeplads ... 36,8 
4,7 Præstø ... 43,8 
6,1 Klintholm havn ... 47,0 
7,1 Hesnæs havn ... 60,5 
7,7 Bøgestrømstønde ... 36,4 
9,0 Nyord ... 44,8 

11,5 Stege ... 49,2 
13,8 Kallehave ... 47,4 
16,5 Stubbekøbing ... 59,5 
17,9 Vordingborg ... 58,0 
18,9 Mølle havn ... 38,4 
20,0 Hoganas ... 33,4 
20,8 Viken ... 29,2 
23,2 Halsingborg .. 22,8 
29,6 Råå ... 20,2 
34,6 Ålabodarne ... 17,2 
54,0 Kyrkbacken ... 14,9 
57,0 Landskrona ... 14,6 

3,6 Backviken 

00 xr r—
1 

3,3 Barseback ... 10,5 
2,1 Lorama ... 14,1 
5,0 ... 13,1 
8,5 Limhamn 

25,2 (gennem Drogden) .. ... 11,7 
25,0 Klagshamn 12,1 

16,5 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

ØURSIU 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S . TLF. AM 882 

1. kl.s 
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PÅ GRUND AF 

FERIE 

ER KONTORET 

LUKKET I JULI 

MÅNED! 

i _ " _ _ _ i. _ I Giv dine barn redningsvest på, når de leger på havnen. 

I\6CI il I M gjSV GS lø . Det er for sent når ulykken er sket! 

S E J L S P O R T S - F O D T Ø J  

M A G  

MAGISTER 

Gibson sejlsportssko med 4 snørehuller, topkva
litet i lærred, nylonbesætning og tåstykke, store 
aluminiumssnørehuller, polstret indersål, specielt 
støbt skridsikker ydersål i »bikube« mønster. 
Hvid — Marineblå. 

Dame Herre 
Str. 3-8 6-12 

(35-42) (39-47) 
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I  år 

15' års jubilæumssejlads 

for de svagføre 

LØRDAG DEN 24. AUGUST KL. 13 

Der vil blive foretaget en sejltur på sundet og efter tilbagekomsten er S.S.F. vært 

i klubhuset, hvor der vil blive serveret smørrebrød og lignende, ligesom der vil 

blive forskellig underholdning, musik og et væld af gaver. 

Vi henstiller, at alle de motorbådsejere, som vil sejle for de svagføre, skriver sig 

på den ophængte liste, der vil blive udleveret 2 billetter til hver båd, så man 

kan deltage i festen bagefter. 

Alle vore gode venner og firmaer, der kunne tænke sig at støtte svagføreturen 

med gaver eller kontanter, bedes henvende sig på telf. Asta 2664, Holger Larsen. 

ALLE der kunne tænke sig at hjælpe med i køkkenet og ved serveringen, bedes 

henvende sig til festudvalget. 

Festudvalget. 
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PINSETUREN 1968 
På mange medlemmers opfordring ar

rangerede vi i år vor pinsetur til svenske

kysten, nærmere betegnet til Barsebåck, 

og den blev, hvad vi nu har erfaret, en 

god tur for alle deltagerne. 

Allerede lørdag morgen tog mange 

både af sted, vejret var pragtfuldt, solen 

skinnede, ingen vind og søen rolig, rig-

tagt magsvejr for motoren. 

Lørdag da vi alle var samlede gik med 

besøg i hinandens både, nyanskaffelser

ne og kahytternes fine lak og maling 

skulle beundres, og nogle så også lidt på 

ølbeholdningen, den skulle jo gerne hol

de til man var hjemme igen, noget sent 

blev det alligevel før de sidste gik til 

køjs. 

Søndag morgen kl. 8 samledes vi om 

et dejligt morgenbord, som var dækket 

øverst i klubhuset, der var friske rund

stykker med tandhøjt smør, grovhakket 

leverpostej og en tyk spegepølse, og 

klubben gav i tilgift hertil morgendram

men, så der blev hurtigt højt humør over 

hele linien, selv solen var i pinsehumør, 

den skinnede fra en skyfri himmel. 

Formanden bød velkommen og flere 

medlemmer udtalte deres tak for det fine 

arrangement, formanden sluttede med at 

udbringe et leve for klubben, og der blev 

råbt hurra så taget var ved at ryge af 

klubhuset. Nu var der samlet kræfter til 

dagens muntre konkurrencer. 

Kl. 10 samledes vi på havnen til ægge-

væddeløb om en meget fin præmie. Der 

blev udleveret en spiseske og et æg, med 

ægget på skeen skulle der LØBES til et 

mærke, der skulle rundes og i løb tilbage 

til start. Det var vel nok et løb, der satte 

lattermusklerne i sving. Om nogen i det 

hele taget fik præmien ved jeg ikke, men 

én ting ved jeg, og det var, at mange af 

deltagerne var indsmurt i gul farve fra 

de smadrede æg, trods det at »Pløk« på

stod at han havde kogt æggene. Derefter 

var der tovtrækning med en hel flaske 

Humørvand til det vindende hold. 

Kl. ca. 12 mødtes vi igen i klubhuset 

til en velfortjent pinsefrokost med snaps 

og øl som yderligere satte den gode stem

ning i vejret, og efter mange historier 

og anden underholdning blev det sent 

på eftermiddagen før vi forlod klub

huset. Aftenen gik med små traveture 

eller lidt komsammen i bådene, og vi 

skylder den svenske klub en varm tak for 

lånet af deres klubhus. 

Mandag, ja nok skinnede solen, men 

det blæste en del fra øst. Så de sejlfø

rende fortøjer sejlede hjem for en fin 

lænser, medens deltagerne i motorbåde

ne, uha, de blev lidt våde inden de nåede 

havn. 

Alt i alt var det en herlig tur, som 

sent vil blive glemt. 

Jeg vil slutte med at takke tobak- og 

vinhandler Svend Røg, Øresundsvej, for 

de skænkede cigarer m. m. til flere ame

rikanske lotterier. 

Rundstykkerne og 2y2 kg smør blev 

givet af bagermester Poul Holst-Jensen. 

Den grovhakkede leverpostej gav Jan 

Rothberg, Kødbyen, og som en af del

tagerne udtalte: »Den sad lige i øjet.« 

Slagtermester Finn Karup Hansen, Kød

forsyningen, Amagerbrogade, skænkede 

os den fine spegepølse, som måske »sad 

i det andet øje«. 

Vi, der var med, takker for gaverne, 

og håber vi må ulejlige dem en anden 

gang. 

Festudvalget. 

Søsætning og 

gode sejlkammerater 
Forleden søndag så jeg at der foregik 

noget på den søndre mole, der var flere 

både der flagede over toppen, og der lød 

glad sang derude fra. 

Jeg blev nysgerrig og bevæbnede mig 

med mit kamera, og gik så derud og 

sagde godav, jeg kommer fra billed

bladet. 

Jeg blev budt velkommen og fik straks 

stukket en bajer i hånden, og det viste 

sig så at det var William som havde fået 

søsat sin nye båd, en dejlig ting at skue. 

Og, ganske spontant, havde kamme

raterne på molen fået rigget en flagport 

op ud for bådens liggeplads, og flagene 

gled til tops på hele molen. 

Man havde endvidere fået rigget et 

meget langt bord op så man kunne sam

les om den medbragte mad og en dram 

og hvad dertil hører, de hyggede sig 

rigtigt. 

Vennerne mødte op med gaver, og der 

var et signalflag fra hver båd og der var 

nyttegenstande af forskellig art, også til 

hovmesterinden, idet der også var tænkt 

på kabysgrej. 

Jeg blev inviteret ned og bese båden, 

og jeg må sige at det er et stykke ar

bejde som William kan være stolt af, 
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°o je£ håbe for dem at de må få 

mange gode ture i det smukke fartøj. 

Det var svært at løsrive sig fra det 

muntre lag, men arbejdet kaldte og jeg 

måtte takke af. 

Men det var dejligt at se det gode 

kammeratskab der hersker derude på 

søndre mole. Måtte det være en kilde til 

efterfølgelse. 

Den nysgerrige. 

Angående typegodken

delse af lanterner 
Som sejlsportsmand skal man jo være 

glad for alle love og bestemmelser, der 

af hensyn til sikkerheden til søs gives. 

Men når man sætter sig lidt ind i de 

nyeste bestemmelser om lanterner i lyst

både, blandes der lidt bitterhed i glæden. 

For hvad er det dog, de vise mænd nu 

har fundet ud af? Det jeg særligt hæfter 

mig ved, er reglen om lamperne der ly

der: 

Den mindste lampe der må benyttes i 

lanterner, der er godkendt efter 1/4-68, 

har følgende data: 

Lysstyrke 8 candela, spænding 12 volt, 

Wattforbrug 19 W. Ak ja. Man tar sig 

til hovedet, for hvad har spændingen at 

gøre med lysstyrken? Man kan jo få lige 

så stor lysstyrke ved et 6 volt anlæg, som 

ved et 12 volts. 

Og det er vel den det drejer sig om 

i lanternen, for at skibet skal kunne ses 

på lang afstand. 

Og når man nu ved, at antallet af lyst

både, der bruger et 12 volt anlæg, er 

meget ringe, så forekommer denne be

stemmelse at være urimelig. 

Man er jo ved at udbryde: Nå, det er 

loven om stænkeskærme en gang til. 

Ydermere har jeg den anke: 

Når alle love om bilers sikkerheds

foranstaltninger gives, det være sig af

viservinger, blinklys, stænkskærme eller 

andet, får biler op til flere års frist til at 

få det bragt i stand. 

Hvad får lystbådene? Intet. 

Lige som sæsonen begynder, og vi tror 

vi er færdige med bådene, kan vi be

gynde at forandre hele det elektriske an

læg, hvis vi skal sejle lovligt. 

Der har bestemt ikke været sejlsports

folk i den kommission der har siddet og 

lavet disse regler. 

Hvad laver forresten »Dansk Sejl

union« ? 

Man har ikke indtrykket af at den har 

været særligt på vagt i denne sag. 

Red. 

Aften -
kapsejladserne 

Aflyses i juli, på grund af ferie, og 

starter igen onsdag d. 7. august kl. 18,30. 

Bilejere! - -
Svagføreturen 

Grundet på indskrænkninger 

i C. F. beder vi de medlemmer, 

der har biler, om at være os 

behjælpelig med transporten af 

de svagføre. 

De der kunne tænke sig at 

hjælpe os, bedes skrive sig på 

den ophængte liste i klubhuset. 

Festudvarget. 

(Tho. 

Bestyrelsesmødet d. 14. maj 1968. 

1. Formanden bød velkommen, og ud

talte at han havde rykket for de 5.000 kr. 

hos kommunen, til udgravning af renden, 

det bliver betydeligt dyrere denne gang, 

man må regne med ca. 8.000 kr. mere. 

Pejlingen er meget fin, og mindste vand

dybde er 2,25 meter. 

De nye skabe på sdr. side er snart fær

dige. 

løvrigt opfordredes til sparsommelig

hed med økonomien fremover, benzin

pengene er gået ned med 10-12 %, idet 

der er kommet mange flere både til som 

skal dele de til rådighed værende midler. 

Bøjerne til renden vil blive lagt ud 

så snart udgravningen er tilendebragt. 

Man har kontaktet Fyrdirektoratet ang. 

udlægning af en olympiadebane for jol

ler, imellem Sundby og Kastrup havne, 

direktoratet var velvillig indstillet for 

tanken. 

Heemann havde anmodet om tilladelse 

til at bygge en båd i det gamle skur på 

sdr. plads, og da man ikke har andre 

steder at henvise til blev tilladelsen givet. 

2. Protokollen blev oplæst, der var in

tet at bemærke. 

3. Under havn og plads blev det be

mærket at der var mange klager over at 

redskabsskure blev brugt som værtshuse. 

Man må prøve at finde de skyldige, noget 

sådant må selvsagt ikke finde sted. 

4. Under klubhus og fester gjorde 

formanden opmærksom på at et medlem 

atter, trods mange påmindelser, havde 

udvist støjende adfærd til gene for an

dre medlemmer, medlemmet blev tildelt 

karantæne fra klubhuset i en måned. I 

gentagelsestilfælde må man dog skride 

til betydeligt strengere forholdsregler. 
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Pinseturen går i år til Barsebåckhamn. 

Skt. Hansfesten, d. 23. juni, vil i år blive 

arrangeret således at foreningens egne 

medlemmer ikke behøver at stå udenfor 

klubhuset medens fremmede morer sig 

indendørs, idet der forud vil blive solgt 

billetter til festen. 

5. Skolechefen oplyste at en junior på 

grund af manglende kvalifikationer ikke 

havde kunnet opnå at få førercertifikat. 

Reinh. Hansen foreslog oprettet et sik

kerhedsudvalg, idet han henviste til de 

mange meningsløse drukneulykker som 

fulgte i sejlsæsonens kølvand, på grund 

af de stadig flere, og dermed også man

ge ukyndige, bådejere. Der var dog ingen 

større interesse for sagen. 

Formanden foreslog at man skulle in

vitere motorbådfolk på ture med øvelses-

båden når der er plads på båden, dette 

vedtog man. 

6. Kapsejladschefen oplyste at bøjerne 

til kapsejladsbanerne er under arbejde. 

Præmier vil blive indkøbt i nærmeste 

fremtid. 

7. Fra juniorerne var der intet. 

8. Til eventuelt var der intet, hvor

efter formanden takkede for god ro og 

orden. 

Mødet sluttede kl. 21.40. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

Sejlerskolen holder ferie i juli, og be

gynder undervisningen igen d. 1. august. 

HUSK 
Kontingentet for sidste halvår, skal 

betales inden den 15. september. 

Der bliver ikke udsendt rykkerskri

velser. 

Søndag den 25. august 
kommer Motorbådsklubben »West« på 

besøg. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i Simd&y, 

Vald. Sørensen, 

Clasensgade 16, 0. 

Mtb. »Annette«. 

Alf Gert Kaae, 

Amsterdamvej 14, S. 

u/Bd. 

Aktive 

Mogens Hansen, 

Thorsgade 15, N. 

u/Bd. 

Finn O. Hansen, Ervin Petersen, 

Jacob Abels alle 98, Kst. Knapmager Stien 2, S. 

Mtbjll. »Busser«. u/Bd. 

Willy H. Kæhler, Hans E. L. Guldager, 

Frederiksborgvej 147, NV Brønderslev alle 90, Kst. 

Mtb. »Skurken«. u/Bd. 

Bent Christensen, Carl S. Steffensen. 

Lombardigade 26, S. Englandsvej 86, S. 

u/Bd. u/Bd. 

Peter P. Hansen, Einar K. Lending, 

Hanebred 27, Vanl. Englandsvej 8, S. 

Ktt. »Spas«. Jolle »798«. 

Jeppe T. Stensballe, Eskild G. Lassen, 

Maltagade 5, S. Ulvefodsvej 1, S. 

Spg. »Dot I«. u/Bd. 

Viktor V. Christensen, Benny V. R. Jørgensen, 

Højdevej 44, S. Mørkhøj vej 132 E, Herlev. 

Mtb. »Flip«. u/Bd. 

Willy Christiansen, juniorer 

Tårnvej 153, Rødovre. Knud Rasmussen, 

u/Bd. Wibrandtsvej 63, S. 

Sven C. Damm, Iwan L. Jensen, 

Store Krog 64, S. Kongelundsvej 311, Kst. 

u/Bd. Passive 

Jørgen E. K. Hansen, Hugo Rasmussen, 

Gyldenlundsvej 9 A. Wibrandtsvej 63, S. 

Mtb. »Strik«. Anni Petersen, 

Karl Pløger, N. Farimagsgade 66 C, N. 

Greve Strand, Muld ås 11, John E. Bergqvist, 

Greve Strand. Wittenberggade 31, S. 

Jolle »Kira«. Alice M. Damm, 

Jørgen Christiansen, Store Krog 64, S. 

Gjededalsvej 5, Brøndby Str. Anne M. Stensballe, 

Mtb. »Rio«. Maltagade 5, S. 

Hugo E. Flindt, Birthe Kellenbach, 

Birthevej 19, Skovlunde. Pæonvej 22, S. 

Krgjl. »Caramba«. Preben R. Leth, 

Claus R. Larsen, Bryls alle 78, S. 

Nitivej 3, F. Jesper T. Jensen, 

u/Bd. St. Møllevej 8, S. 

Vinny B. Scramm, — — — 

Smyrnavej 28, S. Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

u/Bd. ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

John Jacobsen, udkomne nummer af SSF. Protest skal 

Peter Fabersgade 41, N. skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

u/Bd. dage efter offentliggørelsen. 
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HUSK ! + Foto og Kino til byens mindste priser! 4 
Holmbladsgade 97 - Kbhvn. S - Telf. SU 6518 

Saltværksvej 59 - Kastrup - Telf. 51 34 77 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

Kapsejlads 
Joller fra forskellige kredse, sejler om 

Chr. X pokal søndag den 11. august, på 

S.S.F. olympiadebane. 

Amagerkredsens kapsejlads afholdes d. 

18. august udfor Dragør. 

Fra klubhusudvalget 
Det henstilles til medlemmerne, at de 

passer betydeligt bedre på deres børn, 

når de er i klubhuset. Vi må henvise til 

vore iove hvori der står, at medlemmerne 

er ansvarlige for deres gæster og deres 

børns opførsel på klubbens område. 

Klubhuset er ikke nogen legeplads. 

Ligeledes beder vi medlemmerne om 

at fjerne service og madpapir, når de 

forlader et bord, og i det hele taget at 

være behjælpelig med at holde lidt mere 

orden i klubhuset. Det vil pynte svært 

på det, og hjælpe vor flinke restauratrice 

i hendes arbejde. 

De 2 nye sofaer ved pejsen må absolut 

ikke benyttes af børn, de er kun til voks

ne. Vi har i den sidste tid fået mange 

klager over børns hærgen i klubhuset, 

især kommandobroen er en yndet lege

plads, så vi ville være forældrene tak

nemlige, hvis forældrene så lidt mere 

efter børnene. 

Borde og stole udenfor klubhuset må 

ikke fjernes fra deres pladser, det er jo 

ikke meningen, at klubhusudvalget hver 

lørdag-søndag skal gå rundt og samle 

det sammen og stille på plads efter med

lemmerne, de har meget andet at tage 

vare på. 

Klubhusudvalget. 

Mærket er fremstillet i 2 udgaver, 

et for seniormedlemmer og et for 

juniorer. 

Mærket kan købes hos kassereren 

i kontortiden eller hos festudval

get. 

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM 7030 henter Dem straks 
+ + IMWI BELLEVUE BILERNE!!! « I 

H O L M B L A D S G A D E 8 5  

AM Wé 05 • AM 7030 - - - Til og fra - - - Sundby Sejl - ! ! ! 
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- Forgasten skriver 

Hvordan laver man en håndlog 

Materialer: Nylonline 26,4 m på trom

lehjul, alm. fiskestang med hjul er vel

egnet, samt en stump sejlpind ca. 30 

cm med vægt i den ene ende, en stump 

bly eller en bolt med møtrik. Nylonlinen 

fastgøres i sejlpindens anden ende. Des

uden anvendes et stopur. Når fartøjets 

fart gennem vandet logges, kastes sejl

pinden overbord og samtidig sættes stop

uret i gang. Sejlpinden står stille i van

det og trækker linen ud. Idet denne er 

strakt, standses stopuret. Med antallet af 

sekunder går man ind i nedenstående 

tabel. 

Sekunder Knob 

4 14 

3 L L,2 
6 9,3 

7 8,0 

8 7,00 

9 6,2 

10 5,6 

11 5,1 

12 4,7 

13 4,3 

14 4 

15 3,7 

16 3,5 

17 3,3 

19 3,0 

20 2,8 

22 2,6 

23 2,4 

25 2,2 

28 2,0 

31 1,8 
35 1,6 

37 1,5 

40 1,4 

På havet 

Intet er så herligt som en stille dag 

at hænge ud over siden og kikke ned i 

det klare vand. Spændende kan det også 

være på en indeblæst dag at gå langs 

stranden og udforske, hvad havet har gi

vet fra sig. 

Tangens stilling på havbunden kan, i 

stille vejr, ofte være vejledende for i 

hvilken retning strømmen løber. Og det 

er i stille vejr, vi især har brug for denne 

viden. 

Men tangen kan også på anden måde 

være vejledende for sejleren. Når tangen 

står på enden, falder hun østlig, sagde 

de gamle fiskere, og vi har altid med 

respekt lyttet til deres forudsigelser. Med 

tangen mente de bændeltangen, der som 

regel flyder fladt i vandspejlet selv langt 

til søs. Men det skete, at fiskerne så 

bændeltangen stå lodret i vandet og er

faringsmæssigt vidste de, at vinden ville 

trække øst over. Hvad er nu forklaringen 

herpå? Ingen har helt sikkert kunne give 

den, men det er vel sandsynligt, at det 

har med barometerstanden at gøre. Som 

regel stiger barometeret forud for østen

vind, og dette må antageligt bevirke, at 

tangens luftindhold påvirkes på en så

dan måde, at bæreevnen bliver større i 

den ene ende og det stiller sig lodret. 

Prøv selv at se efter på en stille dag. 

Et andet sikkert varsel er spindelvæv 

i riggen, det giver søndenvind. Hvordan 

kan edderkoppen nu være vindviser for 

os? Det antages at hænge sammen med 

det, der hedder »flyvende sommer«. I 

varme og godt vejr, og flov luft, som 

det kan være forud for en varmfront, 

ønsker edderkoppen at flyve til nye jagt

marker. Fra et højt punkt spinder de en 

lang tråd, så lang at brisens tag i den 

bliver større, end edderkoppens tag i det 

faste holdepunkt og den må lade gå. 

Tråd og edderkop svæver ud som »fly

vende sommer«. Mange af disse spindel

væv driver til søs og fanges af bådenes 

rigninger og der hænger trådene glim

tende i solen og varsler søndenvind. Kig 

i riggen en varm sommerdag ved mid

dagstid og følg vindens lune derefter. 

Pluk . . . 

Vejle bys idrætspris er ved en højtide

lighed på Vejle Rådhus blevet tildelt 

dragesejleren Børre Børresen og hans 

besætning. Vandt guldpokalen i Skotland 

1967. 

De to verdensmestre i starbåd Paul 

Elvstrøm og Poul Mik Meyer fik først 

Skovshoveds sejlklubs hæderstegn i guld 

og derpå modtog de B.T.s guldmedaljer, 

der var tildelt dem af D.I.F. udvalgte 

lederskare, for at have udført den præsta

tion, der hævede sig op over alt andet 

i den danske idrætsverden i 1967. Det 

er første gang en mand af samme navn 

har fået B.T.s guldmedalje for 3. gang. 

Sejlsporten er dermed alle andre dan

ske sportsgrene overlegen ved internatio

nale stævner. 

I Goteborg har der været afholdt 3 

sejladser for havkrydsere med det formål 

at udvælge årets bedste båd 1968. Alle 

3 sejladser som fandt sted under alle 

vindstyrker mellem 0-16 blev vundet af 

den danske båd Sagitta 26, en konstruk

tion efter samarbejde mellem de ver

densberømte amerikanske konstruktører 

Sparkman & Stephens og »Royal System 

Yacht Yard« i Randers. 

Det ser ud til, at Rungsted Havn kan 

få plads til 400 lystbåde, hvor man i dag 

har plads til 90. Et projekt er sendt til 

godkendelse i Hørsholm Kommunalbe

styrelse, hvilket ventes at ske i førstkom

mende møde. 

Også K.D.Y. har pladsmangel. Det 

har fået dem til at kigge sig om efter 

et egnet sted for en ny havn. I den for

bindelse var repræsentanter for klubben 

forleden i Karlebro om muligheden for 

at få en lystbådehavn i Nivåbugten. 

Forgasten. 
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FRA HAVNEUDVALGET 
Vi må desværre komme med flere hen

stillinger, som absolut skal efterkommes 

af medlemmerne samt deres gæster. 

1) Cykler må under ingen omstændig

heder henstilles andre steder end i 

cykelstativer eller andre anviste plad

ser. 

2) Bilisterne må vi takke for den orden, 

de selv holder på parkeringspladsen. 

Dog er der lidt malurt iblandet: Der 

findes stadig nogle, der træder for 

hårdt på sømmet, når de starter, til 

disse vil vi sige: I må da kende færd

selslovens paragraf der siger: Vis hen

syn. Vi beder jer om også at vise hen

syn til vores vejbelægning på plad

sen, vedligeholdelsen koster os alle, 

også jer, mange penge. Husk! 10 km 

overalt på pladsen. 

3) Vedrørende pladsen, der er affalds

kurve overalt på pladsen, det er me

ningen, at der skal affald i dem, og 

ikke alle andre steder på pladsen, den 

ville se kønnere ud uden alt det papir 

og tomme flasker, der flyder rundt. 

4) Vedrørende plæner og bede: Der er 

stadig en del ubetænksomme medlem

mer, der ikke forstår at en flaske 

splintres i tusinde stykker, når en 

plæneklipper går hen over den. 

Tænk dog på de ulykker, sådanne 

skår kan forårsage, når et barn eller 

voksen for den sags skyld også, løber 

over plænen med bare ben. 

5) Til lystfiskerne: Lad være med at 

smide de fisk i havnen, som I ikke 

gider tage med hjem, vi vil give jer 

et godt råd, I skal ikke sige det til 

andre: Lad de fisk gå derude, de bli

ver meget større til næste år. 

Dette være sagt fordi der i den senere 

tid har ligget fisk og fiskeaffald 

rundt omkring i havnebassinet, det 

lugter ikke godt. 

6) Husk, når I smider dunke eller dåser 

med ætsende væsker i affaldskasser-

ne, da at lukke disse godt til, det er 

ikke morsomt for folk, der læsser 

vognene, at få syre eller andet ube

hageligt ned over sig. 

Endvidere må affald såsom bøtter, 

flasker m. m. ikke forefindes på broer 

og bolværk. 

Til sidst men ikke mindst: Bukke og 

klodser skal sættes på plads efter at bå

den er kommet i vandet, og de skal være 

mærket med navn. 

Annoncer til bladet 
tal med HENNING PETERSEN 
Serbiensgade 8 - T/f. SUndby 8256 

Angående 

medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal 

du først henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 

skal du henvende dig til bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y 

H U S K ! ! !  
Knallert- og cykle' 

kørsel er stadig 

F O R B U D T  
O V E R A L T  

på havnen. 

BILEJEJERE 
Se henvendelsen 

side 5! 

Husk det er dyrt at træde i farsen!! 

Køb Deres varer inde hos Larsen!! 

Der er ingen svindel og droppen, 

derfor handler alle i SHOPPEN! 

S.S.F. pladsen 
åben hele ugen kl. 7—18 

Svend Larsen 

Fartøjer, 
der ikke har havneplads! 

Både af den art, der bliver sat 

i vandet, må kun ligge i 3 dage, 

hvis yderligere frist ikke er ind

hentet fra havneudvalget. 



Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JmaJCS 
GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • I|gBlK 

JOLLEBENKLÆDER 11 

Elvstrøms Flydeveste | JP ^ | 
^ til voksne og børn! ^ I 

ORIG. ENGELSKE *£ \ i 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 "éfiSf 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  7 9  -  V A l b y  2 3 8  

FM-motor 

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk 
robust opbygning sikrer lang levetid, og den 
har en rolig, lydløs gang. 

FM Diesel 8 hk 
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 
Forlang brochure og prisliste 
Vi køber Deres gamle motor 

RUDE & CO.  
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

0 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S . TLF. AM 882 

1. kl.s 

K Ø D  -  F L Æ S K  
OG 

P Å L Æ G  

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER! 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88 
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o t  0 

1 SUNDBY SEJL-FORENING 
g \ Amager Strandvej 15, S. — Telf. 5832 96 
l \ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S AS 1169 

® Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 7473 
§ Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 3078 u 
o Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 
o og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 
o Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
o Holger Larsen, Frankrigsgade 84 S AS 26 64 
o Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 AM 1819 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 1653 
§ Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens alle 5, S 58 46 15 
O 
g Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16 S 
° Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 

o Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 

o Bladets annoncer: Henning Petersen, Serbiensgade 8, S SU 8256 
o Pladsmand: Hans Nygaard, Tycho Brahes Alle 31 
° Bestyrelsesværelse SU 3580 
o o c 

° o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o °  

K asserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 

kl. 19-20,30 
i klubhuset 

tlf. SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

n i  n  r rc \ /Qctc i  I  G i v  d i n e  b e r n  r e [ l n i n g s v e s t  p å - n å r  d e  l e g e r  p å  h a v n e n -
* v3CJ 11 I 11 øbv wb lu . Det er for sent når ulykken er sket! 

S E J L S P O R T S - F O D T Ø J  

M A G I S T E R  1 0 0 5  

MAGISTER 

Gibson sejlsportssko med 4 snørehuller, topkva
litet i lærred, nylonbesætning og tåstykke, store 
aluminiumssnørehuller, polstret indersål, specielt 
støbt skridsikker ydersål i »bikube« mønster. 
Hvid — Marineblå. 

Dame Herre 
Str. 3-8 6-12 

(35-42) (39-47) 
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C ?to. 

Bestyrelsesmødet 25.-6. 1968 
D a g s o r d e n  :  

1. Beretning. 

2. Protokol. 

3. Havn og plads. 

4. Klubhus og fester. 

5. Sejlerskolen. 

6. Juniorafdelingen. 

7. Kapsejlads. 
8. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen og op

lyste, at han ville være borte på ferietur 

fra d. 19.7. til ca. 8.8. 

Et medlem, som havde fået flere ad

varsler, og som sidst havde været ind

stillet til eksklusion for generalforsam

lingen i marts d. år, havde endnu engang 

gjort sig bemærket på en for sig selv og 

for foreningens omdømme, særdeles ufor

delagtig måde. 

I henhold til det mandat, som gene

ralforsamlingen gav bestyrelsen, til uden 

videre at udelukket medlemmet i gen

tagelsestilfælde, og til medlemmets egen 

erklæring på samme generalforsamling, 

vedtog bestyrelsen enstemmigt at ude

lukke medlemmet med øjeblikkelig var

sel samt at henstille til medlemmet at 

fjerne sit fartøj m. m. fra foreningens 

område senest lørdag d. 26. juni d. år. 

Der oplæstes div. skrivelser som toges 

til efterretning. 

Endvidere vil man undersøge mulig

heden for at få indført parkeringsforbud 

ud for Sundby Sejl-Forenings område, da 

det rummer en stor fare for fodgængere 

til og fra vort område. 

Bådforeningen Sandøen havde rettet 

henvendelse til S.S.F. om at få sommer

vand fra os. Bestyrelsen gik ind for tan

ken mod at alle udgifter sagen vedkom

mende afholdes af »Sandøen« samt at 

der opsættes bimåler. 

Der havde i pinsen været et kedeligt 

optrin mellem et par medlemmer og de

res gæster, medlemmerne vil blive til

skrevet, at bestyrelsen ikke vil tolerere 

den slags private afgørelser, men hen

vises til afgørelse af bestyrelsen. 

Da der stadigvæk har været nogen 

trafik gennem lågen ind til ungdoms

klubben, vil der nu blive låset med en 

speciel lås, hvortil nøglen kun findes hos 

Sundby Sejl-Forenings bestyrelse. 

Låsene på de øvrige døre og låger er 

blevet lavet, men er allerede itu igen, de 

bliver til stadighed udsat for vold, også 

fra medlemmers side. 

Formanden rettede en tak til Ivan, Ove, 

Niels og Bjarne for deres store arbejde 

med etableringen af olympiadebanen for 

joller og roste de fine banemærker. 

Endvidere udtaltes det, at bøjerne i vor 

indsejlingsrende er meget svære at få øje 

på på afstand, man vil søge at råde bod 

derpå. 

Håndbogen »T/7 søs« er udsolgt, og 

det er ikke muligt at skaffe flere. 

Til medlemmer, som ikke har plads i 

havnen, henstilles det at søge kontakt 

med havneudvalget for at få lov til at 

ligge på lånepladser, i modsat fald vil 

bådene blive taget på land for medlem

mets regning og risiko. 

Der har været afholdt et møde i Ar-

bejdersamariterne ang. Svagførefesten d. 

24. aug., der vil i anledning af at det er 

15. gang blive gjort en ekstra anstren

gelse, der er inviteret 125 gæster, deraf 

30 i kørestole. 

Fra havneudvalget meddeltes, at man 

i ventelisten på havnepladser er nået til 

1. maj 1966. 

Pløk ankede over de knækkede ruder 

i køkkenet. 

Skolechefen oplyste, at skolen havde 

fuldt optaget samt at øveballen var hjem

kommen med en fin andenplads. 

Kapsejladschefen kunne tænke sig en 

sejlads »Hveen rundt«. Amagerkredsens 

hovedkapsejlads finder sted d. 18. aug. 

ved Dragør. 

Den 25. aug. kommer m/k WEST på 

besøg i S.S.F. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Fra „Berl. Tidende" har vi sakset: 
Sejlklubben Øst, København, agter -

som en af landets første sejlklubber at 

gøre en navigations- og manøvreprøve 

obligatorisk for samtlige klubbens fartøjs

ejere og førere. Bestemmelsen træder i 

kraft fra næste sæsons begyndelse. Klub

ben vil arrangere kursus 1 fornødent om

fang. 

Angående typegodken
delse af lanterner 

På given foranledning har Dansk Sejl

union i en skrivelse af 6. juni d. å. til 

Handelsministeriet henledt opmærksom

heden på, at det ikke vil være muligt for 

alle ejere af lystfartøjer at få udskiftet 

fartøjernes lanterner med typegodkendte 

lanterner inden den 1. juli 1968, og at 

det således ikke vil være muligt at opfyl

de bestemmelserne i Handelsministeriets 

bekendtgørelse af 21. marts 1968 om lan

terner i mindre fartøjer. 

Handelsministeriet har i den anledning 

i brev af 19. juni d. å. meddelt: 

Handelsministeriet har intet at bemær

ke til, at udskiftning af ikke-typekendte 

lanterner med typegodkendte lanterner 

sker på et senere tidspunkt end den 1. 

juli 1968, når dette skyldes, at det rent 

faktisk ikke har været muligt at indkøbe 

typegodkendte lanterner. Man finder dog 

i denne forbindelse anledning til at ind

skærpe, at bestemmelserne i de interna

tionale søvejsregler om mindre fartøjers 

lanterneføring, herunder om lanterners 

synsvinkler og synsvidde, som hidtil i 

alle tilfælde skal være opfyldt ved sejlads 

mellem solnedgang og solopgang. 

Det tilføjes, at indehavere af lanter

ner, som ikke er typegodkendte, men som 

fuldt ud synes at opfylde bestemmelser

ne i de internationale søvejsregler, ved 

henvendelse til direktoratet for Statens 
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Skibstilsyn, Nautisk Prøvekammer, Snor-

resgade 19, København S, tlf. Asta 7131, 

inden den 1. april 1969 vil kunne få lan

ternerne afprøvet. Såfremt lanternerne 

findes at opfylde kravene til typegod

kendte lanterner, vil lanternerne af prø

vekamret blive forsynet med et mærke, 

og i en følgeskrivelse vil det blive atte

steret, at de pågældende lanterner kan 

benyttes i stedet for typegodkendte lan

terner. 

Ved indlevering af lanterner til under

søgelse som foran anført erlægges for et 

sæt eller del af et sæt lanterner (side- og 

agterlanterner eller side-, top- og agter

lanterner) en afgift på kr. 15 for den 

første lanterne og kr. 5 for hver efterføl

gende lanterne. 

Fra Skibstilsynets meddelelser 
Nr. 204, 18. juni 1968, bringer følgende 

om lanterneføring i mindre skibe 

(jfr. det i »Skibstilsynets Meddelelser« 

nr. 193 indeholdte angående lanterner) 

Bekendtgørelse om lanterner i mindre 

fartøjer: 

Handelsministeriet har ved bekendtgø

relse nr. 81 af 21. marts 1968 om lanter

ner i mindre fartøjer fastsat, at enhver 

lanterne, der i danske lystfartøjer under 

20 registertons brutto samt i andre dan

ske ikke-passagerskibe under 5 register

tons brutto føres eller vises i henhold 

til de internationale søvejsregler eller an

dre i danske farvande gældende sejlads

forskrifter, og som ikke er forsynet med 

certifikat fra nautisk prøvekammer eller 

andet af Handelsministeriet anerkendt 

prøvekammer, skal være af en af nautisk 

prøvekammer godkendt type. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. 

juli 1968. 

Sejlskibe (lystfartøjer) under 12,19 m: 

Handelsministeriet har i skrivelse af 

14. december 1967 udtalt, at forskrifter

ne i de internationale søvejsreglers regel 

7, litra d, og regel 10 må antages at være 

opfyldt i sejlskibe (lystfartøjer) under 

12,19 meter i længde, når disse skibe på 

tappen af masten eller den højste mast 

fører en sammensat trefarvet lanterne, 

der viser grønt, rødt og hvidt lys i de for 

henholdsvis stb. og bb. sidelys samt ag

terlyset foreskrevne sektioner. 

Den sammensatte lanterne skal være 

typegodkendt af nautisk prøvekammer. 

Mas kindrevne skibe under 12,19 meter: 

Handelsministeriet har i skrivelse af 9. 

marts 1968 meddelt, at forskrifterne i de 

internationale søvejsreglers regel 7, litra 

a og c, og regel 10 må antages at være 

opfyldt i maskindrevne skibe under 12,19 

meter i længde, når disse skibe fører en 

sammensat trefarvet lanterne, der viser 

grønt, rødt og hvidt lys i de for hen

holdsvis stb. og bb. sidelys samt agter

lyset godkendte sektioner, samt en i for

bindelse med denne lanterne fast sam

menkoblet toplanterne. 

Det er en forudsætning, at sammen

koblingen mellem de to lanterner er ud

ført således, at toplanternen har den 

foreskrevne højde over den sammensatte 

lanterne, at sammenkoblingen udføres på 

en sådan måde, at de to lanterners dia

metralplan ikke kan forskubbes i forhold 

til hinanden, samt at det samlede lanter

nesystem anbringes højere end nogen del 

af skibets overbygning eller master. 

Det samlede lanternesystem under eet 

skal være typegodkendt af nautisk prøve

kammer. 

Eftersyn af ikke-obliga-
toriske oppustelige 

gummi-redningsflåder 
Efter at spørgsmålet har været behand

let i Skibstilsynsrådet, henstiller direkto

ratet indtrængende, at enhver oppustelig 

redningsflade, som medføres i skibe, der 

i henhold til skibstilsynslovgivningen 

ikke kræves udstyret med redningsflader, 

underkastes eftersyn mindst hver 24. må

ned af en af flådens fabrikant godkendt 

servicestation. 

Nye medlemmer 

som søger optagelse 

i SiwAfitif 

Aktive 

Passive 

Viggo E. Kramme, 

Oberst Kochs allé 40,Kst. 

Mtb. »Carina«. 

Karl Pedersen, 

Lyneborggade 6, S. 

u/Bd. 

Axel Petersen, 

Oxford allé 54, S. 

Mtb. 

Poul Pedersen, 

Caprivej 3, S. 

Inger M. Andersen, 

Hvidovregade 37, A, 

Hvidovre. 

Benny Aaes, 

Amagerbrogade 63, S. 

Henry Nielsen, 

Ungarnsgade 14, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

S. S. F. 
Kontingentindbetaling senest d. 

15. september. - Der bliver ikke 
udsendt rykkerskrivelser. 

H U S K ! ! !  
Knallert- og cykle 

kørsel er stadig 

F O R B U D T  
O V E R A L T  

på havnen. 
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I år 15 års jubilæumssejlads 
for de svagføre 

LØRDAG DEN 24. AUGUST KL. 13 

Der vil blive foretaget en sejltur på sundet og efter tilbagekomsten er S.S.F. vært 

i klubhuset, hvor der vil blive serveret smørrebrød og lignende, ligesom der vil 

blive forskellig underholdning, musik og et væld af gaver. 

Vi henstiller, at alle de motorbådsejere, som|vil sejle for de svagføre, skriver sig 

på den ophængte liste, der vil blive udleveret 2 billetter til hver båd, så man 

kan deltage i festen bagefter. 

Alle vore gode venner og firmaer, der kunne tænke sig at støtte svagføreturen 

med gaver eller kontanter, bedes henvende sig på te/f. Asta 2664, Holger Larsen. 

ALLE der kunne tænke sig at hjælpe med i køkkenet og ved serveringen, bedes 

henvende sig til festudvalget. 
Festudvalget. 

Handelsministeriets 
bekendtgørelse af 

8. maj 1968 
BEKENDTGØRELSE OM MOTOR-

BÅDS- OG SEJLKLUBBER m. v. 

I medfør af § 9 i lov nr. 70 af 15. 

marts 1967 om søfartsuddannelse fast

sættes herved følgende: 

§ 1. Handelsministeriets godkendelse 

af motorbåds- og sejlklubber er betinget 

af, 

1) at klubberne er i besiddelse af et 

efter direktøren for søfartsuddannelsens 

skøn passende antal øvelsesbåde samt an

det fornødent øvelsesmateriel, 

2) at klubberne lader afholde øvelses-

sejladser med bådene og teoretisk under

visning tilrettelagt således, at der gives 

medlemmerne lejlighed til at kvalificere 

sig til det i § 9 i lov om skibes beman

ding omhandlede duelighedsbevis i sej

lads, og 

3) at direktøren holdes underrettet om 

ændringer i klubbens vedtægter og øvel

sesmateriel. 

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse 

med alle fornødne oplysninger om klub

ben indsendes til direktøren, der på han

delsministeriets vegne afgør, om godken

delse kan meddeles. 

Stk. 3. Såfremt foranstående betingel

ser ikke længere er opfyldt, vil godken

delsen kunne tages tilbage. 

§ 2. Tilsynet med de godkendte klub

ber, herunder med disses afholdelse af 

duelighedsprøve, udøves af direktøren 

for søfartsuddannelsen. Der må i god tid 

før prøvernes afholdelse ved skriftlig 

henvendelse til direktoratet for søfarts-

uddannelsen træffes aftale om tidspunk

tet for prøverne. Over de afholdte prøver 

og disses udfald fører klubben en proto

kol, som på begæring skal forevises for 

direktøren eller dennes stedfortræder. 

§ 3. Et eller flere af klubbens medlem

mer kan efter derom af klubben indgiven 

ansøgning af direktøren for søfartsud

dannelsen bemyndiges til at afholde den 

i § 1 omhandlede duelighedsprøve og at 

udstede duelighedsbevis i sejlads. 

Stk. 2. Klubben skal efter udgangen af 

hvert år til direktøren indsende den i § 4 

i bekendtgørelse af 27. juni 1958 an

gående duelighedsprøve i sejlads om

handlede fortegnelse over de i årets løb 

afholdte prøver og udstedte dueligheds-

beviser. 

§ 4. Sejlsportsfolk, der vil underkaste 

sig kystskippereksamen eller sætteskip

pereksamen af 2. grad, skal: 

1) have bestået den i § 1 omhandlede 

duelighedsprøve i sejlads; 

2) i mindst 24 timer efter det fyldte 16. 

år enten 

a) have være aktivt medlem af en af 

handelsministeriet godkendt mo

torbåds- eller sejlklub, eller 

b) have været ejer eller bruger af 

lystfartøj af 4y2 meters længde 

eller derover, eller 

c) opfylde en kombination af de un

der a) og b) nævnte betingelser 

svarende til mindst 24 måneder 

som aktivt medlem og ejer eller 

bruger. 

Desuden skal han indstilles af den lærer, 

der har forberedt ham. 

Stk. 2. Den, der vil underkaste sig sæt

teskippereksamen af 1. grad, skal godt
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gøre at have bestået sætteskippereksamen 

af 2. grad. 

Stk. 3. Direktøren for søfartsuddan-

nelsen påser, at de anførte betingelser er 

opfyldt og træffer nærmere bestemmel

ser om den nødvendige dokumentation 

herfor. 

§ 5. Bekendtgørelse af 23. december 

1958 om anerkendelse af motorbåds- og 

sejlklubber samt bekendtgørelse af 9- ja

nuar 1959 af regulativ for anerkendte 

motorbåds- og sejlklubber ophæves. 

Handelsministeriet, d. 8. maj 1968. 

Knud Thomsen 

/ E. Lysgaard 

Bilejere! - -

Svagføreturen 
Grundet på indskrænkninger 

i C. F. beder vi de medlemmer, 

der har biler, om at være os 

behjælpelig med transporten af 

de svagføre. 

De der kunne tænke sig at 

hjælpe os, bedes skrive sig på 

den ophængte liste i klubhuset. 

Festudvalget. 

Søndag d. 25. august 
kommer motorbådsklubben „West' 

på besøg. 

Amagerkredsens kapsejlads afholdes d. 

18. august udfor Dragør. 

Deltagelsen i Sjælland rundt var plan

lagt et halvt år i forvejen, og det var 

der taget hensyn til ved forårsklargørin-

gen. Der var anvendt en særlig tysk kob-

berpatentbundfarve, der kunne vandsli-

bes umiddelbart før kapsejladsen. Klub

ben havde ofret skødespil og Elvstrøm 

skøder samt en ny genua, der blev fær

dig een dag før afsejlingen fra Sundby 

Sejlforenings havn. Dette sidste kostede 

os formodentlig flere timers forsinkelse, 

fordi vi ikke havde haft mulighed for at 

træne med det nye sejl og derfor førte 

det på bidevind i alt for stor udstræk

ning. 

Torsdag d. 20. juni afsejlede vi fra 

SSF's havn for at bringe båden, en 22 

fods åben kragejolle p 3 ton med gaffel

sejl, der måler 4,6 m N.L., til Hel

singør. Føreren, der skriver denne beret

ning, Jens Børgesen, og navigatør Jon 

Peter Nielsen, var de eneste af den egent

lige besætning der var med på denne 

tur, men to af sejlerskolens elever, Fritz 

Kleis og hustru, var med for turens skyld. 

Om denne tur skal kun bemærkes, at 

vi havde vinden i ryggen det meste af 

vejen og brugte 5 timer til at nå Helsing

ør Nordhavn, hvorefter vi tog hjem til 

København igen, for så at møde vel

oplagte næste dags aften til instruktions-

mødet. Besætningen bestod da, foruden 

af de to førnævnte, af Hans Christian 

Jensen og Bent Petersen, begge 2' års 

elever på sejlerskolen. 

Kl. 19,00 sættes sejl for i god tid at 

orientere os om forholdene på startlinien 

og være tilskuer til RORC bådenes start 

kl. 19,30. En betagende følelse at være 

en af næsten 300 både med tilsammen 

over 1000 sejlere, alle med sanserne 

spændt og tænderne klaprende i mun

den af nerver. Men det er ikke nervøsi

Med S.S.F.s avelsesbåd 
Sjælland rundt på 48 timer 

tet, for vi ved, at vi kan vores kram. Det 

er dette ene: Hvor mange minutter . .. 

hvor er startlinien .. . holder vindretnin

gen . . . mon strømmen bliver for stærk 

lige her . . . NU ... nej vent lidt ... 

jo, der er linien, der er ét minut igen .. . 

hal hjem gutter, vi går nu . . . 

Vi gik over mållinien kl. 20,02 som 

første båd af deltagerne i 23. løb, i hvert 

fald efter den oprindelige liste. Supple-

ringslisten havde vi endnu ikke haft tid 

til at kigge i. Først efter afsejlingen fra 

Helsingør konstaterede jeg, at den gode 

hr. Joost havde ført mig bag lyset ved 

at fortælle mig, at »Havfruen« fra Fre

deriksværk var en gaffelrigget båd. Den 

var og er bermudarigget og det samme 

var de øvrige 4 deltagere. (Der blev fem 

både ialt efter suppleringslisten). 

Det var slet ikke nogen rar fornem

melse, men der blev snart andre ting at 

tage vare på, for en kraftig tordenbyge 

nærmede sig hurtigt fra SV, og vi tog 

imod den helt ovre under Helsingborg i 

håbet om, at den kunne bringe os syd

over. Regn fjernede et øjeblik horison

ten fuldstændig, og der var andet at 

holde styr på end kompaskursen, så da 

bygen var drevet over, strøg vi med fuld 

fart mod . . . Kronborg. Vinden var 

sprunget 4 streger mod højre. Den sprang 

nu tilbage igen til SV, og kursen sættes 

ret syd, hvor Hven NV lige kunne hol

des op. Kl. 22,30 har vi Hvens sydpynt 

tværs med 6 sek/m luft, der rummer til 

VtS, og vi stryger med god fart mod 

Middelgrunden med Hans Christian ved 

roret. Ih, hvor han nyder det. Han står 

og griner og tror allerede han har vundet 

løbet. Vi holder Middelgrunden op og 

går V om. Alle de andre både går O 

om, gad vide hvorfor. Det passede i hvert 

fald ikke med den direkte kurs fra Nor

dre Røse. Hans Chr. og jeg tørner ind 

og Jon overtager kommandoen med Bent 

som gast. Drogden er målet. 

Kl. 01,45 blev jeg pludselig vægtløs, 
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svævede lidt rundt i kaleschen og faldt 

derpå ned i Hans Chr. Dette gentog sig 

et par gange eller tre. Så vågnede jeg ... 

Det var såmænd bare Køge bugt i 12 

sek/m. Da jeg fik viklet mig ud af Hans 

Chr. så jeg, at Bent stod til rors, men 

gættede på, at Jon havde anbragt ham 

der, fordi han før har haft tendens til 

fornemmelser i maven, når der er buler 

på betrækket. Nu havde han rigeligt med 

at holde på pinden og slet ikke tid til 

det andet pjat. Situationen var imidlertid 

uholdbar med en stor genua, så en liv

line blev hurtigt rigget om maven på 

min ringhed, der så begyndte en herlig 

indianerdans på fordækket. Resultat: 

krydsfokken blev sat. Vi avancerer dog 

næsten ikke, så vi falder 5 streger fra 

vinden og maser på. Ikke en klud er tør 

i båden. Søvn umulig. 

Beretningen om de næste tre timer er 

trist læsning, men efter kryds ind under 

Stevns kom der lidt gang i sagerne, og 

kl. 7,10 har vi fyret tværs. Hans Chr. 

stak hovedet ud fra pressenningen. Han 

var irgrøn i hovedet men begyndte straks 

at tilberede morgenmaden og kom sig 

hurtigt. Vi nød det flade vand og solen 

og vel mest af alt muligheden for at få 

brygget kaffe. 

Kurs 320 til Bøgestrømstønden. Vi 

krydser videre over Fakse Bugt. Det er 

ingen ting efter Køge Bugt. Fjernt for

ude skimtes en sejler. Så er vi ikke helt 

alene på havet, og endnu mere interes

sant: sejleren bliver større og større. Til 

sidst mødes vi i krydset på modsatte 

halse to gange og vi konstaterer, at sejl

mærket er F16 og altså deltager i kap

sejladsen. 

Kl. 10,45 passeres Bøgestrømstønden 

og vinden er SV, altså lige i stævnen. 

Alle mand er nu i aktion, og aldrig har 

jeg set bedre arbejde under krydset igen

nem den gravede rende ned til soldater

ne. Ikke en eneste gang tabte vi en tom

me under stagvendingerne. Af og til fik 

vi dog tid til at kaste et blik agter over 

for at se, hvordan det gik med F16. 

Han krydsede stadig frem og tilbage i sit 

eget kølvand uden for Bøgestrømstøn

den. Eleverne lærer en masse på dette 

togt. 

31/2 ^me brugte vi til at krydse gen

nem hele Bøgestrømsfarvandet og kl. 

14,24 passerede vi Mønbroen. Under

vejs fulgtes vi med en svensk juniorafde

ling med 2 af de svenske juniorbåde på 

slæb efter en stor motorsejler. De gik 

imidlertid ind under Nyord og var ca. 

2 mil efter os, da Mønbroen passeredes. 

De gik senere ind i Kalvehave, formo

dentlig fordi der ikke havde været plads 

i Nyord havn. En sejler forude sejles 

Op. Det er FV 1, vor konkurrent. Han 

vendte efter firkosteløbet og sejlede den 

modsatte vej. .Da vi mødtes, hilste han 

mat og udgik. F1 6 sigtes for sidste gang 

fjernt i NØ. Kraftige byger har fulgt os 

det sidste halve Bøgestrømsløb. 

I Ulvsund gik der en svag modstrøm, 

der dog tiltog en del lige før Langø 

Vred, men derefter ikke var mærkbar. 

Ved Petersværft fulgte vi løbet, da et 

kryds over Knollen var for risikabelt. 

Vinden drejede lidt sydover, og kun en

kelte kryds var nødvendig ned til Ny 

Rende. Ret N for Grønsund løb en lille 

spidsgatter på grund under krydset, men 

det var dog ikke muligt at konstatere 

identiteten. Det var ca. kl. 16,00. Vi 

havde passeret Petersværft kl. 15,20. 

Kl. 17,10 passeredes Storstrømsbroen. 

Vinden var sprunget yderligere i syd og 

er, som den har været næsten hele vejen, 

6-8 sek/m. Solen skinner og humøret 

er højt, men trætheden er ved at melde 

sig. Hvem kan vel ligge og sove under 

sejlads i Smålandsfarvandet. 

Kursen sættes efter Masnedø Kalv 

300° mod Bredegrund og Venegrund og 

genuaen sættes. I det fjerne sigtes to 

gaffelriggede både. Det får os til at gå 

trimmet efter endnu engang. Vi skulle 

jo gerne hen og se hvem det vel kunne 

være. Hans Chr. og jeg tørner ind og to 

timer hengår for os uden bevidsthed. 

Jon og Bent har imidlertid ikke spildt 

tiden, for lige efter Venegrund ét kost 

er passeret, bliver vi purret for at være 

behjælpelig med at sætte spiler. Det viste 

sig, at en af gaffelriggerne var indhentet 

og lå klods om stb., men var ved at gå 

fra os igen. Det var A3, der åbenbart 

havde opdaget, at sejlene kunne trimmes. 

Spileren kom op og nu gik den vilde jagt 

for en halv vind, 7-8 sek/m i ca. en halv 

time. Så tiltog vinden, og det var ikke 

mere nogen fordel med spiler. Der skif

tedes til genua. Det gav A3 et lille for

spring, men til gengæld havde vor lokale 

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM7030 henter Dem straks 
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kapsejlads gjort, at vi halede ind på den 

anden gaffelrigger. Det viste sig at være 

en privatejet spidsgatter af ældre årgang 

med klyverbom og topsejl, der dog ikke 

førtes på dette tidspunkt. 

Da Stigsnæs passeredes i buldrende 

mørke ved 22-tiden, fulgtes alle tre både 

op gennem Agersøsund. A3, »Fylla«, fø

rer ingen agterlanterne, så vi skærer lidt 

til stb. for ikke at løbe op i ham. Han 

har tidligere haft vrøvl med sin bb lan

terne, men fik det ordnet en timestid 

efter. 

Ud for Agersø havn ligger vi side om 

side med gaffelriggeren og får en slud

der med skipperen, der beundrer vor nye 

genua. Efter deltagerlisten må det være 

»Kuling« fra »Sundet«, da det er den 

eneste båd uden sejlmærke. Han måler 

5,5 NL. 

Vinden var nu ret og genuaen spiles 

til bb, hvad der får SS 1 til at lette rum

pen og futte af fra de andre to. I mørket 

var det umuligt at se længere frem end 

lanternelyset rakte, så det var et rent 

held, at to-kosten observeredes 10 m om 

stb. Farvandet er dog tydeligt afmærket 

og et øjeblik lettede skyerne, så Egholm 

skimtedes lidt agten for tværs, hvad der 

fremkaldte et omgående studium af sø

kortet. Resultatet var, at kursen kunne 

sættes ret på Halskov Rev fyrskib, som 

vi havde tværs kl. 00,00. A3 ses langt 

agter ude for sidste gang, men »Kuling« 

havde snuppet en kvart mil fra os ved at 

gå nærmere land. Det skulle jeg dog ikke 

nyde noget af, efter mit kendskab ti' 

stenene ved Korsør. 

Søen gik højere og højere og vinden 

tiltog stadig og var snart 12 sek/m S. 

Godt og vel fri af land sættes kursen 

mod Q - blinket i ruteafmærkningen 

NNV, og genuaen spiles igen. Vi passe

rer hurtigt »Kuling«, som vi kalder den. 

Søerne er vel 10 til 15 bådslængder, og 

Hans Chr. stirrer betaget på skumstrålen 

agter ud og siger, at han fa'me ikke 

havde troet, at øvelsesbåde kunne plane 

. . . Det er rent ud sagt et anstrengende 

stykke arbejde at balancere skuden ned 

ad søerne, når der samtidig kommer nog

le ordentlige stød. Det var ikke muligt 

at måle vindstyrken med vort måleoppa-

rat, fordi bådens hastighed hele tiden 

ændrede sig, men jeg vil anslå, at støde

ne kom op på 20 sek/m og kl. ca. 3,00 

måtte spilerstagen tages ind, fordækket 

var efterhånden i flugt med vandfladen, 

og det må vist siges at være grænsen. 

Kl. 3,00 har jeg styret i 5 timer uaf

brudt og Jon overtog pinden, som han 

beholdt til Røsnæs var passeret kl. 4,10. 

Vinden var nu SSV, 10 sek/m, men søen 

var væsentlig mindre. Hans Chr. blev 

nu 'purret og sat til rors for de næste 

to timer. Udmattelsen breder sig overalt, 

og Bent er blevet søsyg, så han går ned 

og lægger sig til at sove igen. 

Kursen er NØtØ, godt V om Sejrø. 

To sejlere observeres inde under Sejrø 

med kurs mod Odden Rev fyrskib. Sam

tidig sigtes gaffelrigger fra i nat kom

mende op agten fra. Nu fører han top

sejl, og det giver ham tydelig mere fart 

end vi har. Altså spiles genuaen, skønt 

det er knebent, den kan stå med agten 

tor tværs. Dog, nu holder vi afstanden. 

To sejlere dukker op længere agter ude. 

Den ene er en tolkebåd, FD 288, der 

avancerer hurtigt. Den anden kom aldrig 

nær nok til at blive identificeret. De to 

forangående sejlere hales betydeligt, og 

skønt vi først antog dem for store far

tøjer i morgendæmringen, viser det sig 

nu at være et par papkrydsere. De når 

dog at runde Odden Rev fyr før os. Vi 

rundede kl. 8,07, og kursen sættes ret 

Øst, idet storsejlet samtidig blev rullet 

to gange af hensyn til balancen på roret. 

Genuaen føres stadig og vinden er SSØ, 

10 sek/m, søen ringe. 

Ca. 10 min. senere runder vor ven, gaf

felriggeren, Odden fyr og sætter kursen 

noget nordligere end os. De 2 små hav

krydsere går samme kurs som os. Vi har 

nu hele Kattegat for os og passerer Nak

kehoved fyr gisses kl. ca. 16,00. Bent 

overtager roret, efter at vi har indtaget 

morgenkaffen, små sorte, og Hans Chr. 

og jeg tørner ind for at få en times til

trængt søvn. Hans Chr. er temmelig ud

mattet efter tørnen fra Røsnæs og besvi

mer omgående. 

Kl. 11,30 sigtes Hesselø og Spodsbjerg 

og på grundlag af kompaspejlingen sted

fæstes vor position. Den er som beregnet, 

og kursen fastholdes. De øvrige både, 

Hurley og en lignende, tvivler åbenbart 

på deres egen navigation og styrer bide

vind. Det samme er tilfældet med en 

H U S K !  
Kontingentet for sidste halvår, 

skal betales inden den 15. sep

tember. 

Der bliver ikke udsendt rykker

skrivelser. 

folkebåd, der passerer os, samt gaffel

riggeren bag os. Begge sejler næsten 

bidevind med kurs mod Tisvildeleje, 

hvad der bliver en betydelig omvej. Men 

Bent og Hans Chr. tvivler dog også på, 

om vi er på rette vej, så gentagne pej

linger af Hesselø og Spodsbjerg må til, 

før det accepteres, at Gilleleje ligger un

der horisonten ret forude. 

Da Nakkehoved fyr endelig dukker 

op ved 13,30-tiden, spørger man: »Er du 

sikker på, at det ikke er Kullen?« Endnu 

en pejling af de samme punkter. Vor po

sition er som forventet, og vore med-

kapsejlere har iøvrigt også indset det 

fornuftige i vor kurs, som vi stædigt har 

fastholdt trods tvivl, delvis forårsaget af 

de øvrige bådes skiftende kurser. 

Ca. N. for Tisvilde sigtes pludselig 

en høj flydende ting om styrbord, og 

vor nysgerrighed var større end koncen

trationen om kapsejladsen. Vinderchan

cer troede ingen af os på mere. Kun een 

af vore konkurrenter i løb nr. 23 havde 

vi observeret, og det var på vej hjem for 

at udgå. Den mystiske ting viste sig at 

være en ca. 1 m lang model-catamaran 

med sprydstagsejl af orangefarvet lærred. 

Vi lod den sejle videre med kurs mod 

Rågeleje på skarp bidevind. Kl. 15,00 

passeredes Gilleleje havn klods og vin

den er nu SØ. Det er ikke milde ord 

jeg har tilovers for Meteorologisk Insti

tut, der i dagevis har lovet V- og SV 

lige vinde med regnbyger. Ingen af dele

ne viste sig, og vi måtte se i øjnene, at 

det blev kryds til Helsingør. Først for

søgte vi et langt kryds mod Sverige, idet 

vi var på vagt overfor evt. nordgående 

strøm. Det var der ikke, men søen stod 

skarp og toppet så den brede, ikke særlig 

dybgående øvebalje, gik jævnligt i stå. 

Altså, ind langs strandbredden og gnave 

sig frem på småkryds. Storsejlet rulles 

helt ud igen, for der er kun 2-3 sek/m 

vind. 
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T R Æ S K O !  
SPECIALFORRETNING 

Holmbladsgade 91 
De finder alt i Indlægssåler 

ARBEJDS- Sværter 

T ræsko 
FRITIDS-

SIKKERHEDS-

FODFORMS-

MURER- Snørebånd 
BØRNE- Plastsokker 

DAME- til gymnastik 

F. eks.: TRÆLETTER 
hvid hulnarv (fodform) kr. 21,85 

SPECIALFORRETNING 

Holmbladsgade 91 
ved ELSE SIERT - Tolf. ASTA 1548 

CORONET 21-30 fod 

bygget til Deres behov. - Elegant 

design, robust konstruktion giver 
fantatiske søegenskaber. 

MERCURY 39 125 hk 

den mest avancerede påhængs
motor, der nogensinde er blevet 
fremstillet og så er den lydsvag. 

MERCRUISER 60-325 HK 
rå kraft, der med en sagte spinnen 
forplantes gennem det fantatiske 
Jet Stern-Drive. 

SALG! - SERVICE! - VINTEROPBEVARING! - FORÅRSKLARGØRING! 

Knudsen & Schram 
Marinemotors 

Siljangade 7 - 2300, S. 
Telefon (01) 55 65 53 

Aut. forhandler 

FIRST IN MARINE PROPULSION 

Vor følgesvend siden Agersøsund, 

gaffelriggeren »Kuling«, nærmer sig støt 

og roligt, og i løbet af utrolig kort tid, 

ca. 1 time, har vi ham lige i hælene. Han 

holder 1 streg nærmere til vinden takket 

være sin klyver. Han genvinder noget 

af sit forspring, idet han passerer os kl. 

ca. 18,00. 

(Fortsættes) 

Angående 

medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal 

du først henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 
skal du henvende dig til bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

Husk det er dyrt at træde i farsen!! 

Køb Deres varer inde hos Larsen!! 

Der er ingen svindel og droppen, 

derfor handler alle i SHOPPEN! 

S.S.F. pladsen 
åben hele ugen kl. 7—18 

Svend Larsen 

Fartøjer, 
der ikke har havneplads! 

Både af den art, der bliver sat 

i vandet må kun ligge i 3 dage, 

hvis yderligere frist ikke er ind

hentet fra havneudvalget. 
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FM-motor 

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk 
robust opbygning sikrer lang levetid, og den 
har en rolig, lydløs gang. 

FM Diesel 8 hk 
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisliste 

Vi køber Deres gamle motor 

RUDE & CO.  
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S . TLF. AM 882 
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Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 AM 1819 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 16 53 
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K asserer 

formanden og: 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag: 
kl. 10—20,30 

i klubhuset 
tlf. SU 358© 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 
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l\V3VJ II I NØBVCBLC . Det er for sent når ulykken er sket! 

AFRIGGERGILDET 
er lørdag den 12. oktober kl. 18 

Der bliver serveret gule ærter med flæsk og pølse og 1 øl 

Pandekager med solbærrom. 

Kl. 20.30 er der samme aften præmieuddeling 

fra sejladsen Hveen rundt m. m. 

Billetter å kr. 20.00 incl. baltegn kan købes hos restauratricen 

fra den 1. til den 10. oktober. 
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Svag fø re tu ren  1968  

f^ Vi mødes alle 

\ til den ordinære halvårlige 

( jEMERALFORSA lHL IN«  
Tirsdag deri 29. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen 

Kapsejladschefen Ivan Frisch 

Juniorlederen Flemming Seim 

2 repræsentanter Holger Larsen og 
Børge Bech 

2 suppleanter Orla With og X 

Forslag, der ønskes behandlet på general* 
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest tirsdag den 8. oktober kl. 19.30. 

Bestyrelsen. 

Det var som bekendt et lille jubilæ

um denne gang; for femtende gang kun

ne S.S.F. invitere svagføre på en sejltur, 

og en lille fest i Klubhuset. 

Ja man har slet ikke lov til at kalde 

det for en lille fest mere, for deltager

antallet er efterhånden sneget sig op 

til ca. 150. Trods mange vanskelighe

der var vi så heldige at kunne invitere 

40 af deltagerne på en flyvetur, som jeg 

har ladet mig fortælle, gik langs sun

det til Helsingør og tilbage ind over 

Nordsjælland. Vejret var strålende sol 

under hele turen, så det var en skøn og 

herlig tur, et betagende syn at se ned 

over et glitrende sund og et solbeskinnet 

Nordsjælland. 

Men de der ikke kom op at flyve, 

blev skam ikke snydt for noget, de hav

de en vidunderlig sejltur ind gennem 

havnen og langs Langelinie, hvor blandt 

andre store turistbåde det norske skole

skib (Christian Radich) lå. 

Kl. 15 var vi alle hjemme og bæn

kede festbordene. Formanden bød vel

kommen, og udtrykte sin glæde over at 

S.S.F. stadig var i stand til, takket være 

den offervilje der var udvist fra de bi

dragydendes side, at byde så mange gæ

ster til fest. Derefter talte overborgme

ster Urban Hansen, der rettede en tak 

til S.S.F. for arrangementet, beklagede at 

grundet de dårlige økonomiske forhold 

for Københavns Kommune, var den ikke 

i stand til at arrangere noget lignende. 

Kort efter at talernes række var slut, 

brød et kraftigt tordenvejr ud, storm og 

regn piskede på ruderne, vi var nogle 

stykker, der var glade for, at alle var 

kommet i tørvejr. 

Det var ganske overdådigt, hvad der 

blev serveret: 

Der var smørrebrød, kaffe, frugt og 

chokolade i store mængder, der var ga

ver til alle, håndklæder, viskestykker, 

askebægre, kaffe, ugeblade, reproduk

tioner af moderne kunst, spegepølser og 

m.m.m. Det var overvældende. 

Når man sidder ved sit bord, og ser 

ud over alle de glade mennesker samlet 

i den smukke sal i vort Klubhus, tænker 
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man tilbage på den beskedne start for 

15 år siden, da »Pløkken« begyndte at 

invitere på sejltur, og selv beværtede 

gæsterne i det lille gamle Klubhus, vi 

havde dengang. 

Den gode ide, som »Pløkken« skal 

have tak for, voksede sig gennem årene 

til det store, og forhåbentligt faste ar

rangement, vi nu har. Der skal her, fra 

gæsterne og ikke mindst fra Sejlforenin

gens side, rettes en hjertelig tak til: 

Om aftenen var S.S.F. vært for alle 

bådejerne med fruer, der velvilligt hav

de ofret en dag og sejlet tur med vore 

gæster. 

Der blev serveret varme pølser, øl og 

kaffe. Det blev en hyggelig og dejlig 

aften. 

På alle gæsters vegne takker jeg Sund

by-Sej lforening for den dejlige dag. 

Gubbe far. 

Arbejder-Samariterne, flyvelederen, alle 

bådejerne og alle der på sin vis gav en 

hjælpende hånd med. Alle bidragyderne 

til festen sendes også en hjertelig tak 

for bidragene, uden jeres hjælp kunne 

vi ikke magte at arrangere en sådan fest 

for vore gæster. 

Der blev i kontante frivillige bidrag 

indbetalt ialt 3.700,00 kr. Hvorfor vi 

her takker mange gange. 

Fra Plejehjemmet Nørre Hospital har vi 

modtaget følgende 

På de beboeres vegne, der havde den 

store glæde at deltage i det hyggelige 

samvær med foreningens medlemmer lør

dag den 24. august d. å. beder vi Dem 

modtage vor hjerteligste tak. 

Glæden over at få lejlighed til at op

leve en sejltur på Sundet og det fine 

traktement samt underholdning og ga

velotteri var meget stor, og vi beder Dem 

viderebringe vore beboeres og admini

strationens tak til de mange venlige og 

hjælpsomme personer, der medvirkede til 

at gøre dagen så vellykket. 

Med venlig hilsen, 

S. Willumsen. 

Kære fru Anna Nielsen! 

Jag vill så gårne sige Dem Hjårtelig 

takk for den hårlige tur i lørdags, den 

var jag meget glad for att vare med till; 

da var ju første gang jag med, så jag 

viste ikke vem jag ellers skulle sige takk 

till for allt de gode man fikk dår. 

Venlig hilsen, 

Amalie Thulin, 

Kastrupvej 127, 1. th. 

Samfundet og Hjemmet for Vanføre 

GEELSGÅRD KOSTSKOLE, 

Kongevejen 252, Virum. 

Herr Svend Larsen, Sundby Sejlforening, 

Amager Strandvej 15, 2300 Sundby. 

Hjertelig tak for den dejlige tur, De 

havde arrangeret for Geelsgård Kostsko

les elever lørdag den 24. august. 

Børnene har med begejstring fortalt 

om den smukke sejltur og om det vel

lykkede arrangement bagefter i klubhu

set, hvor såvel underholdning som det 

festlige bord med gaver glædede dem 

alle meget. 

Med venlig hilsen, 

Poul Nilsson. 

28/8 

Fru Nielsen. 

Min mands og min tak for den dej

lige tur vi havde i lørdags. 

Hilsen hr. og fru Petersen, 

Strickersvej 8 2. tv. S 2300. 

Til Sundby Sejlforening, ved hr. Svend 

Larsen! 

Nu er der gået mange dage, siden De 

gav os den dejlige festdag i Deres for

ening. Vi mindes og vil mindes den dag, 

som en dag, hvor vi blev forkælet i en 

grad, som dårligt kan fattes af andre 

end os, der var med. 

Hvor er der dog mange vi burde 

takke! Det er jo desværre umuligt, men 

vi vil da bede Dem takke Deres besty

relse og medlemmer for al Deres omsorg 

og godhed imod alle gæsterne. 

Nogle enkelte kan jeg da nævne: De 

private bilejere, der kørte for os, sama-

riterne, Falck med pilot og stewardesse, 

båd-ejerne, de forskellige medlemmer, 

som måtte være udelukket fra deres 

klubhus, hvor der netop den lørdag kom 

en tordenskylle, som nok kunne give en 

og anden lyst til at søge indendørs. Tak 

allesammen og alle de, som har hjulpet 

til, så vi kunne få alle de dejlige »gevin

ster«, frugt, tobak, slik og ikke mindst 

det dejlige smørrebrød med øl, kaffe og 

brød, og al den underholdning, som vi 

fik lov til at lytte til. Af hjertet TAK. 

Louis og Ella Løfdahl, 

Lærdalsgade 73, 2300 S 

Telf. Asta 1821. 
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Bestyrelsesmødet 3.-9. 1968 

1. Formanden åbnede mødet med at 

rette en tak til alle som havde medvirket 

ved svagførefesten, der havde været 147 

deltagere, plus diverse uvedkommende 

»branderter«, Sv. Larsen var selv ble

vet overfuset af en af dem, fordi han 

havde bedt ham om at forlade lokalet. 

S.S.F. har nu så mange medlemmer, 

at man vil bringe forslag på generalfor

samlingen om at lukke for tilgang af nye 

medlemmer. 

2. Protokollen oplæstes, der var ingen 

kommentarer. 

3. Efterårsgeneralforsamlingen fast

sattes til tirsdag d. 29. oktober, kl. 

19.30. Dagsorden iflg. lovene. 

Forslag som ønskes behandlet på ge

neralforsamlingen skal være bestyrelsen 

1 hænde senest tirsdag d. 8. oktober, kl. 

19.30. 

På valg er: formanden, kapsejladsche

fen, juniorlederen, 2 repræsentanter og 

2 suppleanter. 

4. Det er atter galt med spillet på den 

nye mastekran og man vil se at få et 

almindeligt tromlespil i stedet for det 

komplicerede spil, som de fleste ikke 

kan betjene på rette måde. 

Flemming Seim ankede over de mange 

store, tyske både, som havde gæstet vor 

havn i sommer. Flemming udtalte at når 

vore egne medlemmer ikke må have så 

store både i havnen, så kan vi heller 

ikke modtage så store gæstebåde. 

Anken udløste nogen debat, idet for

manden udtalte at vi ikke skulle være 

ugæstfrie her i S.S.F., han var aldrig 

blevet dårligt behandlet hvor han havde 

været. Der var en udtalelse om at nogle 

af de store både sejlede i charterfart med 

turister, idet de havde anløbet S.S.F. fle

re gange, og havde ligget i havnen i op 

til 2 uger. Der opnåedes ikke nogen 

principiel løsning på problemet, men 

Poul Elgård mente nok at de udnyttede 

os lige groft nok fordi alt var gratis. 

5. Ivan ville gerne have en aften til 

præmieuddeling for sommerens sejlad

ser, og denne blev lagt sammen med af-

riggergildet. 

Vinterens program ser ud som følger: 

28.-29. september: Mannetur. 

6. oktober: søndags- og motorbåds-

sejlads. Lørdag d. 19. okt. kl. 15: old 

boys sejlads. 

12. oktober: afriggergilde og præmieud

deling. 

20. oktober: fælles tur til WEST. 

9. november: andespil. 

7. december: andespil. 

22. december: juletræsfest for medlem

mers børn. 

7. Sejlerskolen begynder undervisning 

1 navigation og tovværksarbejde'- først i 

okt. 

8. Juniorlederen klagede over at der 

var for lidt plads til juniorbådene. End

videre mangler man førere, så der må 

forsøges med 2.års juniorer som førere. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Vinterens kurser 
Navigationsundervisningen be

gynder tirsdag den 1. oktober 

kl. 19. 

Tovværkskurset onsdag den 2. 

oktober kl. 19. 

Sko/echefen. 

Fra Kapsejladschefen 
Aftenkapsejladserne er nu slut, det 

har været fint vejr til alle sejladserne, 

de to sidste onsdage måtte vi aflyse på 

grund af manglende vind. Jeg vil takke 

Arne og Preben, der har lagt dommer

både til hele sommeren igennem. Og 

ligeledes en tak til Anni, Henrik og 

Birthe, der har været med i arbejdet på 

dommerbåden. 

Vi har også afholdt en Hveen rundt 

søndag d. 1.9. Der var fin tilslutning, 

ialt 37 både. Bedste præmietid havde 

Vivi. 

Søndagssejladsen vil blive afholdt d. 

6. oktober kl. 10.00. Der vil så vidt mu

lig blive to sejladser, en om formiddagen 

og en om eftermiddagen. 

Præmieuddeling for Hveen rundt, 

søndagssejladsen m. m. vil finde sted til 

Afriggergildet d. 12.10. kl. 20.30. 

Ivan Frisch. 

NB. 
Fra 1. oktober er formand 

Svend Larsens telefonnummer 

55 58 55 
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På grund af en del utilfredshed fra 

flere af vore medlemmers side, føler vi 

os nødsaget til at gøre vore ældre juni

orer opmærksom på, at en juniorafdeling 

ikke blot er et sted, hvor man nyder de 

forskellige goder, men også et sted hvor 

man yder en indsats. En juniorafdeling 

er faktisk tænkt som en slags skole, hvor 

man lærer at sejle, og meningen er at 

de ældre juniorer lader deres sejlkund

skaber gå videre til de yngre. Dette kan 

være lidt svært at praktisere, når der som 

i år har været en vis tilbageholdenhed 

1 sejladsen fra vore store juniorers side, 

især efter pinseturen. Vi har ca. 50 juni

orer og deraf 5 og kun 5 med fører

bevis, hvilket viser, hvor nødvendigt det 

er, at nye læres op. Forhåbentlig får vi 

flere nye førere inden sæsonens afslut

ning. Med så få førere vil det være svært 

at udfylde alle ugens aftener og for at 

afhjælpe dette, havde vi fået tilsagn fra 

et par udgåede juniorer om at tage 

et par ugentlige sejlaftener, men disse 

har desværre svigtet. Da det ikke altid 

er nemt hverken for førere eller gæster 

at se, hvem der tilhører juniorafdelingen, 

og der tillige har været en del klager 

fra forældre over, at deres børn ikke 

kommer ud at sejle, skal alle juniorer i 

fremtiden bære deres juniormærke på 

venstre overarm og det ses gerne, at alle 

får mørkeblå sweater. 

Trods den ringe tilslutning også til 

kapsejladserne (der stiller næsten kun 

2 både op hver gang) er det lykkedes at 

opnå enkelte placeringer. Det er værd 

at lægge mærke til, at de juniorer, der 

sejler mest, også opnår de bedste resulta

ter, der skal træning til alt. I Øresundsugen 

var vore juniorer desværre plaget af syg

dom, sommerferien i det regnfulde juli

vejr havde åbenbart været for meget for 

deres helbred. 3 både var tilmeldt, men 

kun 2 sejlede, den ene endda kun 1 dag. 

J 290 med Mogens ved roret opnåede 

den sidste dag at få en 2. plads, mens 

Ady med besætning i 368 sikrede sig 

en 4. plads, den ene dag de deltog. Ved 

vore aftensejladser her efter sommer

ferien er det lykkedes for Ady og hendes 

mandskab 2 gange at slå Kastrupperne, 

som ellers før ferien var helt suveræne. 

Ved Amagerkredsens kapsejlads i Dra

gør vandt Dan og co. i 346 1. præmie 

i et forrygende vejr. Søndag d. 25. au

gust afholdtes i Kastrup sejlads om Kam-

meratskabspokalen. - Fra S.S.F. deltog 

Ady, Dan og Erik; de sikrede sig hen

holdsvis en 3., en 6. og en 11. plads, 

hvilket tilsammen gav en 7. plads, der 

var ialt 13 startende klubber. Med Ulla 

og Dan som gaster vandt Ady damekap

sejladsen for klubejede juniorbåde i Tår

bæk. Også indenfor optimistjollerne har 

vi en præmietager, idet Jørn Pagh i 

sommerens løb har sikret sig adskillige 

præmier, blandt andet bør det nævnes, 

at han den 1. september i Roskilde op

nåede en 6. plads ud af 63 startende 

både, hvilket må siges at være et fint 

resultat. 

Uden en trævl 
Forhåbentlig har du en trævl tilbage, 

når du har betalt dit kontingent. 

Men en ting er givet: du har ikke en 

trævl at gøre i S.S.F., hvis det ikke er 

betalt senest 15. september 1968. 

H U S K  d u  b l i v e r  s l e t t e t  u d e n  

varsel! 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Manneture er i år fastlagt til lørdag 

d. 28. og søndag d. 29. september. Nær

mere ved opslag i Klubhuset. 

• 
S.S.F. Kapsejlads søndag d. 6. okto

ber. 1. start kl. 10. Samme dag afholdes 

navigationssejlads for motorbåde. Nær

mere ved opslag i Klubhuset. 

• 
Afriggergildet er lørdag den 12. ok

tober kl. 18.00. Der bliver serveret gule 

ærter med flæsk og pølse og 1 øl. Pande

kager med solbærrom. Kl. 20.30 er der 

samme aften præmieuddeling fra sejlad

sen Hveen rundt m. m. 

Billetter a kr. 20,00 incl. baltegn kan 

købes hos restauratricen fra d. 1.—10. 

oktober. 

• 
Old-boys-sejladsen finder sted lørdag 

d. 19. oktober kl. 15. Tilmelding på op

hængt liste i Klubhuset. 

Old-boys- og Motorbådssejladsen fin

der sted lørdag d. 19. oktober kl. 15. 

Tilmelding på ophængt liste i Klubhuset. 

• 
Søndag d. 20. oktober er der fælles-

tur til motorbådsklubben »West«. Start 

kl. 9.00. Slusen lukker kl. 17.00. 

• 
Klubben afholder andespil lørdag d. 

9. nov. og lørdag d. 7. december begge 

dage kl. 19.00. 

• 
Søndag d. 22. december kl. 14.00-

18.00 afholdes juletræ kun for medlem

mernes børn. Billetter udleveres gratis 

hos festudvalget fra den 1.-15. decem

ber. 

K L U B H U S E T  
Fra 15. oktober til 1. april lukkes 

klubhuset mandag, tirsdag og 

onsdag kl. 18. 
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En underlig mand 
Under besøget i vor havn af sejlfor

eningen West indtraf, på trods af be

styrelsens opfordring til medlemmerne, 

til at tage godt imod vore gæster, og at 

gøre alt for at skaffe dem plads i hav

nen, denne for vedkommende medlem 

utilbørlige opførsel: Der lå på den nor

dre mole tre West både side om side, 

ind gennem havneløbet kommer en mo

torbåd, det var tilfældigvis hans båd

plads den ene West båd lå på. 

Men istedet for stille og roligt at fin

de sig et andet sted at lægge sig ind 

(han vidste lige så godt som alle os 

andre, at West bådene skulle sejle hjem 

i løbet af kort tid) begyndte han midt 

ude i havnen at bruge mund og råbe 

ukvemsord ind til West båden. 

I den båd det drejede sig om sad der 

en dame, der var gæst ombord, hun blev 

helt ulykkelig, hvad skal jeg dog gøre, 

sagde hun. Skipperen er her ikke, han 

er oppe i klubhuset til fest sammen med 

de andre. 

Heldigvis fandtes der nogle rigtige 

sejlsportsfolk i nærheden, de fik hurtigt 

forhalet West båden, så den egoistiske 

skipper kunne komme ind på sin plads, 

for den har jeg »Fame« betalt for, tænk

te han nok. Ak - ja. Det var en Sundby

sejler. En af dem vi sagtens kunne und

være. 

Når man tænker på, hvordan vi bliver 

behandlet, når vi er gæster i Sejlklubben 

West. Det er aldrig sket, at en båd 

fra S.S.F. har måttet forhale. 

Vi håber, at vi undgår sådanne epi

soder i fremtiden, når man inviterer 

gæster, er det da en naturlig ting at 

behandle dem så godt, som man over

hovedet kan. Red. 

Det betyder selvfølgelig ikke så me

get, da vi ikke er i løb sammen, men 

humøret hos os er nu ikke, hvad det var 

ved Gilleleje. La' os få en øl, når vi 

vender under land næste gang. 

Næste gang er lige nu, eller rettere 

sagt, lidt før, for vi tager grunden midt 

i stagvendingen og bakker lynhurtigt fok

ken, og et vindstød får hende til at 

lægge øret til og fortsætte udefter, først 

langsomt med en stribe ophvirvlet sand 

i kølvandet, men snart med normal fart 

igen. 

Så var det den øl - gi' mig en por

ter ... Her indtræffer turens eneste 

uheld: øl-jer net er væk!? Skødespillets 

håndtag må ud og klare sagen. Skål, for 

lidt vind at gennemføre på, for det er 

snart småt med både vind og humør, 

særlig da »Hurley«, som vi havde agter-

udsejlet i Kattegat, åd sig forbi og kom 

en snes minutter før i mål end os. 

En af de store øvelsesbåde fra Svane

møllen har de sidste 4 timer ligget foran 

os med en havareret rig. Piggen ser ud 

til at være knækket. Dette til trods hale

de vi ham dog ikke. Vi bliver enige om, 

at en klyverbom nu ikke var af vejen. 

Søsterbådene i »Sundet«, S6 og S7, lig

ger jo alligevel og gror til i Svanemøl

len, efter at de fik bank sidste år på 

»Hveen rundt«. Ikke engang KSV's nat

kapsejlads deltog de i. Det var i maj 

måned, så vi havde ingen konkurrenter, 

men sejlede med for turens skyld. 

Med S.S.F.s evelsesbåd 
Sjælland rundt på 48 timer 

(Sluttet) 

Kl. 3,00 lykkes det endelig - vi har 

fuldført. Logbladet afsluttes på vej ind 

i havnen og ligger parat i lommen til 

aflevering så snart foden sættes på land 

efter 4^ timer i søen uden ophold. Novi

cerne svajer noget i knæene de første par 

minutter og griner fjollet og siger, at de 

sejler endnu. 

Logbladet bliver afleveret med en sur 

bemærkning fra mig om det forkerte i 

at sætte os i løb med en klasse-spidsgatter 

med bermudarig. Det viser sig da også, 

at denne er kommet i mål ca. 4y2 time 

før os.Nå, men vi har gennemført, og 

det var det vigtigste. Men nu kommer 

Jon på sin stilfærdige facon og siger gan

ske upåvirket: »De tre af vore konkur

renter er udgået, så er vi da blevet nr. 2.« 

Ja, så blev der alligevel en præmie, 

men den var knap så ærefuld, som hvis 

vi havde været i løb med skolebådene, 

al den stund, at vor korr. sejltid var næst

bedst af ialt 8 af slagsen. Altså også en 

slags andenplads. 

Dødtrætte tager alle glade imod et til

bud fra Hans Chr. om at blive afhentet 

af hans far i Helsingør og blive kørt til 

til Amager. Om dette kan jeg intet be

rette. Jeg sov hele vejen, ret op og ned 

og til hveranden side, drømmende om, 

hvad vi skal have lavet ved skuden inden 

»Møen rundt«. 

Øvelsesbåden hentede Hans Chr. og 

jeg næste dag, og da var den lovede 

vestenvind kommet, og vi tilbagelagde 

turen til SSF på 3 timer og 50 min. 

SSF nr. 316 Jens Børgesen. 

Weiles HUSK ! • Foto og Kino til byens mindste priser! 4 
m Holmbladsgade 97 - Kbhvn. S - Telf. SU 6518 

Saltværksvej 59 Kastrup Telf. 51 34 77 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i StwAAy, SejØføteJwUf 

Aktive 

Freddy C. Andersen, 

Hedegaardsvej 41. 

Motorbåd. 

Ole Christiansen, 

Lybækgade l2. 

Motorbåd. 

Erik Frank Hansen, 

Aalandsgade 32. 

U/BD. 

Georg Tage Hansen, 

Smyrnavej 11 A. 

Motorbåd. 

Børge Skovland Hansen, 

Brønderlev Allé 104, Kast. 

U/BD. 

Kurt Jægerfeldt Hansen, 

Præstemarksvej 64. 

Kutter. 

Karl Thomsen Jensen, 

Røde Mellemvej 91 A. - 4. 

Motorbåd. 

Torben Jørgensen, 

Sundholmsvej 2. 

U/BD. 

Dan Holger Knudsen, 

Backersvej 1312. 

U/BD. 

Erik Kristiansen, 

Moselgade 20. 

M/B Salmo. 

Ole Larsen, 

Koldinggade 7 st. 

Snejpe. 

Herluf K. Larsen, 

Læderstræde 36. 

M/B. S.O.S. 

Alexis Anker Lundgaard, 

Fruebjergvej 121. 

M/B Mea. 

Gunnar Larsen, 

Koldinggade 27 st. 

Kutter. 

Hans Erland Olsen, 

Taarnbyvej 63 st. 

U/BD. 

Hans Christian Olsen, 

Oldensti 13. 

M/B. 

Erik Jørgen Petersen, 

Overgaden o/Vandet 102 A. 

U/BD. 

Niels Henrik Rasmussen, 

GI. Kongevej 192. 

O.K. jolle. 

Georg Rohde, 

Tønnesvej 25. 

U/BD. 

Rigmor Sørensen, 

Bragesgade 6 A. 1 tv. 

Motorbåd. 

Poul Tjeldberg, 

Gentofte 

MB. Raptus 

Rogert Varnes, 

Tværbommen 5 st. 

Skærg. krydser. 

Preben Aagaard, 

Korsgade 331 

U/BD. 

Juniores 

Søren Christensen, 

Dirchvej 35. 

Passive 

Thorvald Jørgensen, 

Øresundsvej 150. 

Henry Larsen, 

Bulgariensgade 4 st. 

Bjarne Geertsen, 

Ungarnsgade 11. 

H. C. A. Christensen, 

Palermovej 71 tv. 

Valther K. Hansen, 

Viktoriagade 222. 

Herluf Hansen, 

Øresundsvej 104. 

Hans Peter Clausen, 

Palermovej 131. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Mærket er fremstillet i 2 udgaver, 

et for seniormedlemmer og et for 

juniorer. 

Mærket kan købes hos kassereren 

i kontortiden eller hos festudval

get. 

Angående 

medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal 
du først henvende dig på lokal

postkontoret, hjælper det ikke, 

skal du henvende dig til bla

dets ekspedition: E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, tlf. Am 7118 y 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 

8 



C O R O N E T  21-30 fod 

bygget til Deres behov. - Elegant 

design, robust konstruktion giver 
fantatiske søegenskaber. 

M E R C U R Y  39-125 hk. 

den mest avancerede påhængs
motor, der nogensinde er blevet 
fremstillet og så er den lydsvag. 

M E R C R U I S E R  60-325 hk. 

rå kraft, der med en sagte spinnen 
forplantes gennem det fantatiske 
Jet Stern-Drive. 

SALG! - SERVICE! - VINTEROPBEVARING! - FORÅRSKLARGØRING! 

Knudsen & Schram 
Marinemotors 

Siljangade 7 - 2300, S. 
FIRST IN MARINE PROPULSION Telefon (01) 55 65 53 

Aut. forhandler 

Fartøjer, 
der 

ikke har havneplads! 

Både af den art, der bliver 

sat i vandet, må kun ligge 

i 3 dage, hvis yderligere 

frist ikke er indhentet fra 

havneudvalget. 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  -  1 9 6 7  V  

TELEFON 35 67 88 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Husk det er dyrt at træde i farsen!! 

Køb Deres varer inde hos Larsen!! 

Der er ingen svindel og droppen, 

derfor handler alle i SHOPPEN! 

S.S.F. pladsen 
åben hele ugen kl. 7—18 

Svend Larsen 

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM7030 henter Dem straks 
+  +  B E N Y T  B E L L E V U E  B I L E R U E ! ! !  4  «  

HOLHBLADNGADE85 

AM 8705 - AM 7030 - - - Til og fra - - - Sundby Sejl - ! ! ! 
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Sejlsportsfolk K 
KØBER DEN RIGTIGE i 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

/jos BACHER 

GULE JAKKER Tt 3L »il 
do. BENKLÆDER • IC* gVj 

JOLLEBENKLÆDER J ffi i | 

Elvstrøms Flydeveste J' ' f 
^ til voksne og børn! | V%T 

ORIG. ENGELSKE *1 |s|| 

SØMANDS GENSERE y^A 

DUNLOP SEJLERSKO 9 &SS 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  ? 9  -  V A l b y  3 3 8  

FM-motor 

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk 
robust opbygning sikrer lang levetid, og den 
har en rolig, lydløs gang. 

FM Diesel 8 hk 
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisliste 

Vi køber Deres gamle motor 

RUDE & CO.  
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

f 
s 
o 
CN 

5 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 
lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 
i over 30 år. 

•*3tu6ar 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S .  TLF. AM 882 

1. kl.s 

K Ø D  -  F L Æ S K  
OG 

P Å L Æ G  

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER! 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:  M.  ANDREASEN,  NYRNBERGGADE 50,  AM 8384 u  .  TRYK:  KARL POVLSEN,  SVANEMOSEGAARDSVEJ 4 ,  KBH.  V .  TELEFON:  35  67  88  
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 

og Børge Bech, Øresundsvej 70 S AM 89 00 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 AM 1819 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 16 53 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens Allé 5, S 58 46 15 
Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16, S 

Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S. AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bladets annoncer: Henning Petersen, Serbiensgade 8, S SU 82 56 
Pladsmand: Hans Nygaard, Tycho Brahes Allé 31 

Bestyrelsesværelse SU 35 80 

K ammerer 

formanden og 

havneudvalget 

træffets 
hver torsdag: 

kl. 19—20,30 
i klubhuset 

tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

KLUBHUSET 
Fra 15. oktober til 1. april, lukkes klubhuset 

mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00. 

STORT 
ANDESPIL 

afholdes 

lørdag den 9. november kl. 19 

i klubhuset 

Der bortspilles 10 store fede ænder - 10 lækre kyllinger 
plus eventuelle trøstpræmier 

Endvidere bortspilles ved ekstraspil: 1 stor fed gås plus 2 flasker rødvin 
1 stor fed and — 2 kyllinger plus eventuelle trøstpræmier 

t Der bliver lejlighed til D A VS efter andespillet 4 
F E S T U D V A L G E T  
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P R O T O K O L L E N  

HUSK den ordinære halvårlige 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Formanden Sv. Larsen 
Kapsejladschefen Ivan Frisch 
Juniorlederen Flemming Seim 
2 repræsentanter Holger Larsen og 

Børge Bech 
2 suppleanter Orla With og Viggo Hind 
Juniorudvalgsmedlem Leif Olsen 
Kontaktmand for motorbådsejerne Tom 

Larsen 
Kontaktmand for jollesejlerne Ole Juul 

Bestyrelsen. 

Bestyrelsesmødet d. 8. april 1968 

Formanden åbnede mødet med at byde 

velkommen til PLØK og til den nye kas

sererske, Erna Christensen, som overta

ger posten fra d. 1. maj, og udtrykte håb 

om et godt samarbejde. Annie Lindqwist 

takkede for godt samarbejde i de for

løbne år, samt for den smukke opmærk

somhed som hun havde modtaget på 

generalforsamlingen. 

Der var en takkeskrivelse fra Sv. O. 

Hansen, BULLE, samt et brev fra vore 

medlemmer, besætningen på havkrydse

ren THYRA 111, afsendt fra Alicante, 

Spanien. De bad formanden overbringe 

deres hilsener til alle kammeraterne i 

S.S.F. De havde meget store planer for 

fremtiden, THYRA 111 skulle sælges 

dernede, og så skulle de sejle sammen 

med et amerikansk ægtepar, som de havde 

lært at kende i ROUEN, Frankrig, og 

som de fulgtes med hele vejen til Spa

nien. Amerikanerne havde købt deres 

båd, en 50 fods stålketch, i England,, og 

da de kommer godt ud af det sammen, 

har de besluttet at de vil se lidt mere af 

verden. De skriver, får vi båden solgt, 

efter at den nu er nymalet og gjort fint 

i stand, er det meningen at vi sammen 

med vore amerikanske venner, i deres 

båd, skal ned i det græske øhav, og i løbet 

af sommeren tilbage til Gibraltar, og der

fra til de kanariske øer, hvor vi vil vente 

til det bliver vejr til at sejle over Atlan

ten, til de vestindiske øer, det bliver hen 

på efteråret. Det er vort håb at vi, når vi 

er kommet så langt, kan få skrabet lidt 

kapital sammen, så vi kan købe et skib at 

sejle hjem til Danmark i, så det varer jo 

nok nogen tid før I ser os igen. P.S. Vi 

sender senere en beretning til medlems

bladet. 

Om den nye kaj ved klubhuset, oply

ste formanden, at den vil komme til at 

koste ca. 30.000 kroner. 

Kommunen har forlangt en 7 kubikm. 

vandmåler i målerbrønden, i stedet for 

den gamle på 3 kubikm. 

Tegningerne til det nye motorhus fore

lå, så de kan være klar til vi skal ansøge 

om tilskud. 

Det oplystes, at et medlem har skæn

ket 500,00 kr. til juniorafdelingen under 

mærket E.O.M. 

Vi har modtaget tilbud på opførelse af 

de nye skure, ialt ca. 30 stk. De vil koste 

486,50 kr. stk., bygget to og to sammen. 

2. Punktet udgik, grundet sekretærens 

fravær. 

3. Til havn og plads, intet at bemærke. 

4. Man omtalte standerhejsningen d. 

4. maj, hvor vi skal søsætte og navngive 

den ny juniorbåd som Tuborgfondet har 

skænket. Svagføreturen bliver d. 24. au

gust. Andre af sommerens arrangementer 

vil blive bekendtgjort senere. 

5. Sejlerskolen. Skolechefen henviser 

til beretningen på generalforsamlingen. 

6. Kapsejladschefen foreviste en prøve 

på plastikbøjer, 60-75 tommer, til kap

sejladsbanerne. Bestyrelsen undersøger 

priser o.s.v. Nærmere om baner såsnart 

udarbejdelse foreligger. 

7. Juniorlederen har haft møde med 

samariterne om et førstehjælps- og liv-

redningskursus som alle juniorer skal 

deltage i. Kurset varer 6 aftener. 
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8. Eventuelt. Skolechefen forespurgte, 

hvordan det forholder sig med forsikring 

af lærerkræfter og andre som udfører et 

arbejde for foreningen i deres fritid. 

Formanden mente, at sagen er i orden, 

men lovede at undersøge det nærmere. 

Mødet sluttede kl. 21.30. 

Sign. Sv. Larsen 

Formand 

Sign. Martin Andreasen 

fung. sekretær 

Bestyrelsesmøde d. 14. maj 1968. 

1. Formanden bød velkommen, og ud

talte at han havde rykket for de 5.000 kr. 

hos kommunen, til udgravning af renden, 

det bliver betydeligt dyrere denne gang, 

man må regne med ca. 8.000 kr. mere. 

Pejlingen er meget fin, og mindste vand

dybde er 2,25 meter. 

De nye skabe på sdr. side er snart fær

dige. 

løvrigt opfordredes til sparsommelig

hed med økonomien fremover, benzin

pengene er gået ned med 10-12 %, idet 

der er kommet mange flere både til som 

skal dele de til rådighed værende midler. 

Bøjerne til renden vil blive lagt ud 

så snart udgravningen er tilendebragt. 

Man har kontaktet Fyrdirektoratet ang. 

udlægning af en olympiadebane for jol

ler, imellem Sundby og Kastrup havne, 

direktoratet var velvillig indstillet for 

tanken. 

Heemann havde anmodet om tilladelse 

til at bygge en båd i det gamle skur på 

sdr. plads, og da man ikke har andre 

steder at henvise til blev tilladelsen givet. 

2. Protokollen blev oplæst, der var in

tet at bemærke. 

3. Under havn og plads blev det be

mærket at der var mange klager over at 

redskabsskure blev brugt som værtshuse. 

Man må prøve at finde de skyldige, noget 

sådant må selvsagt ikke finde sted. 

4. Under klubhus og fester gjorde 

formanden opmærksom på at et medlem 

atter, trods mange påmindelser, havde 

udvist støjende adfærd til gene for an

dre medlemmer, medlemmet blev tildelt 

karantæne fra klubhuset i en måned. I 

gentagelsestilfælde må man dog skride 

til betydeligt strengere forholdsregler. 

Pinseturen går i år til Barsebåckhamn. 

Skt. Hansfesten, d. 23. juni, vil i år blive 

arrangeret således at foreningens egne 

medlemmer ikke behøver at stå udenfor 

klubhuset medens fremmede morer sig 

indendørs, idet der forud vil blive solgt 

billetter til festen. 

5. Skolechefen oplyste at en junior på 

grund af manglende kvalifikationer ikke 

havde kunnet opnå at få førercertifikat. 

Reinh. Hansen foreslog oprettet et sik

kerhedsudvalg, idet han henviste til de 

mange meningsløse drukneulykker som 

fulgte i sejlsæsonens kølvand, på grund 

af de stadig flere, og dermed også man

ge ukyndige, bådejere. Der var dog ingen 

større interesse for sagen. 

Formanden foreslog at man skulle in

vitere motorbådfolk på ture med øvelses-

båden når der er plads på båden, dette 

vedtog man. 

6. Kapsejladschefen oplyste at bøjerne 

til kapsejladsbanerne er under arbejde. 

Præmier vil blive indkøbt i nærmeste 

fremtid. 

7. Fra juniorerne var der intet. 

8. Til eventuelt var der intet, hvor

efter formanden takkede for god ro og 

orden. 

Mødet sluttede kl. 21.40. 

Sign. Sv. Larsen. Sign. Reinhardt Hansen. 

Formand. Sekretær. 

Bestyrelsesmode d. 25. juni 1968. 

Formanden bød velkommen og op

lyste, at han ville være borte på ferietur 

fra d. 19-7- til ca. 8.8. 

Et medlem, som havde fået flere ad

varsler, og som sidst havde været ind

stillet til eksklusion for generalforsam

lingen i marts d. år, havde endnu engang 

gjort sig bemærket på en for sig selv og 

for foreningens omdømme, særdeles ufor

delagtig måde. 

I henhold til det mandat, som gene

ralforsamlingen gav bestyrelsen, til uden 

videre at udelukket medlemmet i gen

tagelsestilfælde, og til medlemmets egen 

erklæring på samme generalforsamling, 

vedtog bestyrelsen enstemmigt at ude

lukke medlemmet med øjeblikkelig var

sel samt at henstille til medlemmet at 

fjerne sit fartøj m. m. fra foreningens 

område senest lørdag d. 26. juni d. år. 

Der oplæstes div. skrivelser som toges 

til efterretning. 

Endvidere vil man undersøge mulig

heden for at få indført parkeringsforbud 

ud for Sundby Sejl-Forenings område, da 

det rummer en stor fare for fodgængere 

til og fra vort område. 

Bådforeningen Sandøen havde rettet 

henvendelse til S.S.F. om at få sommer

vand fra os. Bestyrelsen gik ind for tan

ken mod at alle udgifter sagen vedkom

mende afholdes af »Sandøen« samt at 

der opsættes bimåler. 
Der havde i pinsen været et kedeligt 

optrin mellem et par medlemmer og de

res gæster, medlemmerne vil blive til

skrevet, at bestyrelsen ikke vil tolerere 

den slags private afgørelser, men hen

vises til afgørelse af bestyrelsen. 

Da der stadigvæk har været nogen 

trafik gennem lågen ind til ungdoms

klubben, vil der nu blive låset med en 

speciel lås, hvortil nøglen kun findes hos 

Sundby Sejl-Forenings bestyrelse. 

Låsene på de øvrige døre og låger er 

blevet lavet, men er allerede itu igen, de 

bliver til stadighed udsat for vold, også 

fra medlemmers side. 

Formanden rettede en tak til Ivan, Ove, 

Niels og Bjarne for deres store arbejde 

med etableringen af olympiadebanen for 

joller og roste de fine banemærker. 

Endvidere udtaltes det, at bøjerne i vor 

indsejlingsrende er meget svære at få øje 

på på afstand, man vil søge at råde bod 

derpå. 

Håndbogen »Til søs« er udsolgt, og 

det er ikke muligt at skaffe flere. 

Til medlemmer, som ikke har plads i 

havnen, henstilles det at søge kontakt 

med havneudvalget for at få lov til at 

ligge på lånepladser, i modsat fald vil 

bådene blive taget på land for medlem

mets regning og risiko. 

Der har været afholdt et møde i Ar-

bejdersamariterne ang. Svagførefesten d. 

24. aug., der vil i anledning af at det er 

15. gang blive gjort en ekstra anstren

gelse, der er inviteret 125 gæster, deraf 

30 i kørestole. 
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Fra havneudvalget meddeltes, at man 

i ventelisten på havnepladser er nået til 

1. maj 1966. 

Pløk ankede over de knækkede ruder 

i køkkenet. 

Skolechefen oplyste, at skolen havde 

fuldt optaget samt at øveballen var hjem

kommen med en fin andenplads. 

Kapsejladschefen kunne tænke sig en 

sejlads »Hveen rundt«. Amagerkredsens 

hovedkapsejlads finder sted d. 18. aug. 

ved Dragør. 

Den 25. aug. kommer m/k WEST på 

besøg i S.S.F. 

Mødet slut kl. 22,10. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Bestyrelsesmøde d. 3. septbr. 1968. 

1. Formanden åbnede mødet med at 

rette en tak til alle som havde medvirket 

ved svagførefesten, der havde været 147 

deltagere, plus diverse uvedkommende 

»branderter«, Sv. Larsen var selv ble

vet overfuset af en af dem, fordi han 

havde bedt ham om at forlade lokalet. 

S.S.F. har nu så mange medlemmer, 

at man vil bringe forslag på generalfor

samlingen om at lukke for tilgang af nye 

medlemmer. 

2. Protokollen oplæstes, der var ingen 

kommentarer. 

3. Efterårsgeneralforsamlingen fast

sattes til tirsdag d. 29. oktober, kl. 

19.30. Dagsorden iflg. lovene. 

Forslag som ønskes behandlet på ge

neralforsamlingen skal være bestyrelsen 

i hænde senest tirsdag d. 8. oktober, kl. 

19.30. 

På valg er: formanden, kapsejladsche

fen, juniorlederen, 2 repræsentanter og 

2 suppleanter. 

4. Det er atter galt med spillet på den 

nye mastekran og man vil se at få et 

almindeligt tromlespil i stedet for det 

komplicerede spil, som de fleste ikke 

kan betjene på rette måde. 

Flemming Seim ankede over de mange 

store, tyske både, som havde gæstet vor 

havn i sommer. Flemming udtalte at når 

vore egne medlemmer ikke må have så 

store både i havnen, så kan vi heller 

ikke modtage så store gæstebåde. 

Anken udløste nogen debat, idet for

manden udtalte at vi ikke skulle være 

ugæstfrie her i S.S.F., han var aldrig 

blevet dårligt behandlet hvor han havde 

været. Der var en udtalelse om at nogle 

af de store både sejlede i charterfart med 

turister, idet de havde anløbet S.S.F. fle

re gange, og havde ligget i havnen i op 

til 2 uger. Der opnåedes ikke nogen 

principiel løsning på problemet, men 

Poul Elgård mente nok at de udnyttede 

os lige groft nok fordi alt var gratis. 

5. Ivan ville gerne have en aften til 

præmieuddeling for sommerens sejlad

ser, og denne blev lagt sammen med af-

riggergildet. 

Vinterens program ser ud som følger: 

28.-29. september: Mannetur. 

6. oktober: søndags- og motorbåds-

sejlads. Lørdag d. 19. okt. kl. 15: old 

boys sejlads. 

12. oktober: afriggergilde og præmieud

deling. 

20. oktober: fælles tur til WEST. 

9. november: andespil. 

7. december: andespil. 

22. december: juletræsfest for medlem

mers børn. 

7. Sejlerskolen begynder undervisning 

1 navigation og tovværksarbejdc- først i 

okt. 

8. Juniorlederen klagede over at der 

var for lidt plads til juniorbådene. End

videre mangler man førere, så der må 

forsøges med 2.års juniorer som førere. 

Sign. Sv. Larsen, 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, 

sekretær. 

Ekstraordinært 

bestyrelsesmøde d. 12. septbr. 1968. 

Dagsorden: klage over støjende adfærd 

i klubhuset. 

Formanden havde indkaldt til ekstra

ordinært møde i anledning af en skrift

lig klage over et medlems støjende ad

færd i klubhuset. 

Klagen blev oplæst, den var over et 

medlem, som tidligere var blevet tildelt 

1 måneds karantæne for lignende for

seelse. 

Man drøftede det kedelige problem, 

og da der var enighed om, at den i for

året tildelte karantæne fra klubhuset 

havde været uden virkning, måtte der 

gåes strengere til værks, og da medlem

met under den første karantæne hyggede 

sig i skurene og haverne, enedes man om 

at tildele ham 6 måneders karantæne fra 

foreningens område. 

Der blev tilstået medlemmet en uge 

til at tage sin båd på land. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Weiles HUSK ! • Foto og Kino til byens mindste priser! 4 
iCK Holmbladsgade 97 - Kbhvn. S - Telf. SU 6518 

Saltværksvej 59 Kastrup Telf. 51 34 77 
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Forslag 

til generalforsamlingen 
Bestyrelsen foreslår, at skurlejen for

højes til 20 kr. årlig samt at havelejen 

forhøjes til 30 kr. årlig fra 1/1-1969-

Samtidig foreslår bestyrelsen, at 
der lukkes for tilgang af nye pas# 
sive medlemmer. 

Bestyrelsen. 

Nye medlemmer ----
som søger optagelse 

i Simd&y, S&ĵ OÅQjnmq, 

Aktive 

Bent Nielsen, 

Aaboulevarden 72, N. 

u/Bd. 

John Nielsen, 

Bramslykkevej 10, Vlb. 

Mtb. »Katinka«. 

Hardy W. Burckel, 

Vermlandsgade 52, S. 

u/Bd. 

Frederich C. Thomsen, 

Greisvej 43, S. 

Mtb. »Ella«. 

Mogens H. Andersen, 

Strødamsvej 22, 0. 

u/Bd. 

Reinholdt E. Larsen, 

Baggesensgade 21 C., N. 

Spg. »Karin«. 

Freddy Friis Olesen, 

Birkegade 28, N. 

u/Bd. 

Gunnar Krøyer Nielsen, 

Adelgade 106, K. 

Mtb. »Mia«. 

Poul Rene Hansen, 

Holbergsgade 10 A, K. 

Pjll. »Star«. 

John Toft, 

Peter Bangsvej 50, F. 

Kutter »Anita«. 

Karl E. Simonsen, 

Prinsessegade 47 D. 

Ntb. 

Svend Åge Hansen, 

Åbakkevej 24, Vis. 

M/B »Lone«. 

Oto R. Jespersen, 

Uplandsgade 70, S. 

U/BD. 

Kaj Gejl, 

Blågårdsgade 29 D, N. 

U/BD. 

Tom E. S. Hansen, 

Flensborggade 59, V. 

Kutter »Bibi«. 

Kurt Lorentzen, 

Nordrehøj-Allé 3, Kast. 

M/B Dorthe. 

Bent Sørensen, 

Lodsvænget 22, Dragør. 

U/BD. 

John Sørensen, 

Bulgariensgade 5, 3. th., S. 

U/BD. 

Tommy Sørensen, 

Amagerbrogade 148, 3.tv. S. 

U/BD. 

Georg Sørensen, 

Jyllingevej 89, Vanl. 

U/BD. 

Dennis Jørgensen, 

Drogdensgade 16, S. 

U/BD. 

Søren Rask, 

Enghavevej 61, V. 

Spidsgatter Trine. 

Even Thrane, 

Dalmosevej 36, NV. 

Viola. 

Bennet K. Willadsen, 

Finlandsgade 29, S. 

U/BD. 

Rene Falkengaard, 

Nygaardsvej 63, 0. 

Kutter Bror. 

Bent S. Hansen, 

Terosevej 14, Kst. 

Jørgen P. Ipsens, 

Ålandsgade 37, S. 

u/Bd. 

Ejner Kristiansen, 

Krusågade 27, V. 

Mtb. »Karna«. 

Ingolf Nielsen, 

Langelandsvej 28, F. 

Mtb. »Fister«. 

Torben H. Johansen, 

Liflandsgade 4, S. 

Hvk. »Linda«. 

Svend E. Gjerby, 

Grækenlandsvej 116. 

u/Bd. 

Per T. Christensen, 

Overg. o/Vandet 100 A, K. 

u/Bd. 

Harald V. Larsen, 

Frederiksborggade 32. 

Mtb. »Hebe«. 

Henrik Cortsen, 

Olfert Fischersgade 47, K. 

Catamaran. 

Flemming H. Pedersen, 

Postparken 8 A., Kst. 

Spdb. 

Kaj E. Rasmussen, 

Absalonsgade 25 B., V. 

Mtb. »Karina«. 

Frede Nielsen, 

Vølundsgade 16 A., N. 

Mtb. »Søløven«. 

Knud-Erik Jensen, 

Greisvej 29, S. 

Mtb. »Buccaner«. 

Rudy Mathiesen, 

Peter Bangsvej 125, F. 

Mtb. 

Ebbe Ravn, 

Sandbygårdvej 31, Brh. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Passive 
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K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Klubben afholder andespil lørdag d. 

9. nov. og lørdag d. 7. december begge 

dage kl. 19.00. 

• 
Søndag d. 22. december kl. 14.00-

18.00 afholdes juletræ kun for medlem

mernes børn. Billetter udleveres gratis 

hos festudvalget fra den 1.-15. decem

ber. 

Jubilæum 
På generalforsamlingen den 29.10. fej

rer Andreasen 10 års jubilæum som red

aktør af vort medlemsblad, og er hermed 

den redaktør, der har været længst i bla

dets 27-årige historie, og det fortjener 

han tak fra os alle for. Det er et stort 

og uegennyttigt arbejde »Dres« har gjort 

for bladet. Jeg tror, mange af os ikke 

er klar over, hvor stort det er, men da 

Ijeg i en del år sad i Bladudvalget, ved 

jeg, hvad jeg taler om. Det er jo som 

bekendt ikke redaktørens opgave at skrive 

bladet, han skal redigere det. Nu er der 

jo mange af os, der bedre mestrer en ror

pind end en kuglepen, så har I noget 

på hjerte, så gå trygt til ham, det ved 

jeg af erfaring, han vil altid være parat 

til at hjælpe med udformningen. Vort 

blad er ikke alene velredigeret, det bli

ver altid skrevet i en pæn tone, derfor, 

bl. a., er det også anerkendt i andre 

klubber. 

Jeg vil håbe, du i mange år fremover 

vil vedblive at redigere bladet til gavn 

og glæde for os alle. 

Tak! Carl Hillers. 

Fra 

Kapsejladschefen 

AFTENKAPSEJLADSER 

PÅ JOLLEBANE 

29/5 - 68 
J 365 l.pr. 

J 364 1. pr. 

OK 790 1. pr. 

5/6 - 68 
J 364 l.pr. 

J 365 2. pr. 

OK 790 1. pr. 

12 /6 -68  
J 364 1. pr. 

J 368 2. pr. 

OK 790 1. pr. 

OK 631 2. pr. 

19/6-68 
J 368 l.pr. 

J 142 2. pr. 

OK 631 1. pr. 

OK 790 2. pr. 

26/6 - 68 
J 114 l.pr. 

7/8 - 68 
J 368 1. pr. 

OK 631 1. pr. 

14/8-68 
J 368 l.pr. 

J 364 2. pr. 

21 /8 -68  
OK 631 1. pr. 

AFTENKAPSEJLADSERNE 1968 

29/5 - 68 

1. løb. Fri III 1. pr 

2. løb. Carina 1. pr 

3. løb. Lita l.pr 

4. løb. Cha-Cha 1. pr 

5. løb. Aloha 1. pr 

6. løb. Bette 1. pr 

5/6 - 68 

1. løb. Fri II 1. pr. 

2. løb. Lita 1. pr. 

3. løb. Geishia l.pr. 

F 351 2. pr. 

4. løb. Gerty 1. pr. 

5. løb. Lis l.pr. 

12 /6 -68  

1. løb. Lita l.pr. 

2. løb. F 465 1. pr. 

Cha-Cha 2. pr. 

3. løb. Gerty 1. pr. 

4. løb. Bette l.pr. 

19/6-68 

1. løb. Dot II 1. pr 

2. løb. Vest l.pr 

3. løb. Tom Pus 1. pr 

F 324 2. pr 

4. løb. Bimbo l.pr 

5. løb. Bette 1. pr 

26/6 - 68 
1. løb. Dot II 1. pr 

2. løb. Fri II 1. pr 

3. løb. F 324 1. pr 

F 465 2. pr 

4. løb. Gerty l.pr 

5. løb. Lis 1. pr 

7/8 - 68 

1. løb. Fri III 1. pr 

2. løb. Lita l.pr 

3. løb. Zamboanga l.pr 

4. løb. F 324 1. pr 

F 412 2. pr 

5. løb. Aloha 1. pr 

6. løb. Lis 1. pr 

7. løb. Lexa 1. pr 
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14/8-68 

1. løb. Fri II 1. pr 

2. løb. Singlan 1. pr 

3. løb. Dot II 1. pr 

4. løb. Lita l.pr 

5. løb. F 465 1. pr 

F 412 2. pr 

6. løb. Gi-Gi 1. pr 

7. løb. Aloha l.pr 

8. løb. Bittenus l.pr 

21/8 aflyst på grund af manglende 

vind. 

28/8 aflyst på grund af manglende 

vind. 

S.S.F. HVEEN RUNDT SØNDAG 

1/9-68 

l.løb. Ballerina — l.pr 

2. løb. Runa l.pr 

3. løb. Dan II 1. pr 

4. løb. Dot II 1. pr 

5. løb. Singlan l.pr 

6. løb. Swan l.pr 

7. løb. Vivi l.pr 

8. løb. Lita l.pr 

9. løb. Cilda l.pr 

Påfuglen 2. pr 

10. løb. Gi-Gi l.pr 

S.S.F. SØNDAGSKAPSEJLADS 

6 /10 -68  

1. løb. Vest 1. pr 

2. løb. Duet II 1. pr 

3. løb. Carina l.pr 

4. løb. Zamboanga l.pr 

5. løb. F 412 1. pr 

6. løb. Nuser l.pr 

7. løb. Gerty l.pr 

8. løb. Udg. 

9. løb. 364 l.pr 

Vandrepokal for folkebåde gik til 

F 412. 

Vandrepokal for spidsgattere gik til 

Zamboanga. 

Samlet point for O.K. joller for hele 

året: O.K. 631 6 points, 1. pr. O.K. 

790 16,7 points, 2. pr. 

Lørdag den 10. 7. 48. 

Kl. 19,55 stod vi, min medskipper, 

hans kæreste (der fungerede som kahyts

jomfru) og jeg, SSFs havn ud med kurs 

S., med nordlig brise. Kl. 20,30 passe

rede vi Nordre Røse fyr. Efter Dragør 

flovede vinden. 

Søndag den 11.7. 

Kl. 4,30 passerede vi Drogden fyr med 

sydlig vind. Natten havde været fin og 

rolig, sparsomt med vind. Fin solopgang. 

I løbet af dagen fiskede vi to torsk. 

Da vi var ud for Stevns fyr, friskede 

vinden op, ellers afvekslende. Ud for 

Rødvig blev vi overfaldet af styrtregn 

efter torden. 

Kl. 21,15 stod vi Rødvig havn ind. 

Kl. 21,15 festmåltid på vor egen fangst. 

Rødvig mandag den 12. 7. 

Kl. 7,30 purrede vi ud. Vinden S.t.Ø., 

himlen overtrukket, grå og trist 

Vi bragte noget regnskab i orden nu 

der var tid til det, og indbetalte vore 

indskud (50,00 kr.), til vor fælles kasse. 

Kl. ca. 12-20 omtrent uafbrudt regn og 

stærk vindstyrke. 

Menuen kl. 18,30: Frikadeller m. per

sillesovs. 

Om aftenen var vi til bal på kroen. 

Rødvig tirsdag den 13. 7. og onsdag 

den 14. 7. 

Vinde frisk, S.t.Ø. 

På ballet om aftenen spurgte en frisk 

pige - dame, i selskabskjole, i selskab 

med en ældre, agtværdig herre, om vi 

ikke tilfældigt anløb Langeland. Jo -

det var da vor mening. - Hun spurgte, 

om hun ikke af hensyn til sin kavaler 

kunne komme ned og tale med os senere, 

når han var rejst om aftenen. Gæstfrie 

som vi var, ønskede vi hende velkommen 

til en kop kaffe. Hun kom så efter at 

have vinket farvel til sin hotelkavaler. 

En ferietur for 
20 år siden 

Ja - sagde hun, jeg havde tænkt på 

at besøge min mor, der er jordemor i 

Rudkøbing, og syntes det kunne være 

frygteligt spændende at tage turen med 

os -! 

Ja — det havde vi egentlig ikke noget 

imod, det ville naturligvis pynte yder

ligere på vor gamle skude - men det var 

jo lidt upraktisk med luftige sommer

kjoler, selv om hun forstod at bære dem, 

til fryd for sine omgivelser. Næh - det 

har jeg også tænkt på, sagde hun, hver 

ting til sit. Hun foreslog så, at hun tog 

hjem til København med det sidste tog, 

overnattede der og ombyttede tøjet med 

noget mere praktisk, og så kunne hun 

næste morgen tage til Kallehave, blev vi 

enige om. 

Den pige keder sig vist aldrig - !!! 

Rødvig torsdag den 15. 7. 

Kl. 8,00 purrede vi ud. Kl. 11,55 stod 

vi ud af havnen med Kallehave som mål. 

Kl. 17,45 gik vi ind i Bøgestrømmen. 

Vind V.t.S. Kl. ca. 22,00 anløb vi Kalle

have, hvor vi straks af nogle sejlere fik 

at vide, at der havde været en ung dame 

hernede nogle gange for at se efter os, 

men nu mente, vi nok ikke kom, og 

derfor var gået op for at finde et logi. 

Vi rendte på hende oppe i byen, og hun 

var meget imponeret over, at vi holdt 

ord. Vi fik nu travlt med at installere 

hende i vore trange pladsforhold. Det 

måtte siges til hendes ros, at hun forstod 

at falde ind, i de for hende ukendte om

givelser. 

Kallehave fredag den 16. 7. 

Kl. 11,30 stod vi havnen ud. Med 

kurs mod Storstrømmen. Da vi havde 

passeret under Møensbroen (Dronning 

Aleksandrine), satte det i med skiftende 

vinde, så det blev til en del kryds fra 

Petersværft til Storstrømsbroen. Kl. 18,00 

ankom vi til det nedlagte færgeleje på 

Falster. Kl. 20,00 indtog vi menuen: 

Røget flæsketærner med kartoffelmos. 

Derefter gik vi en rask tur til broen og 

tilbage igen. 

Fortsættes. 
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Så gik: 

SEJLSÆSONEN 1968 
En dejlig sommer er gået. 

Båden skal på land, men hvor er mine bukke og klodser? 

Jeg satte dem bestemt her på dette sted, og nu er de her ikke 

mere. 

Hvor er de? 

Denne situation kender vi alle, men Du må og skal finde 

dem. For Du skal finde dem, og sætte dem frem og give 

pladsmanden besked om hvor han kan tage dem, når han skal 

sætte din båd på land. 

Jeg har ikke tid til at storme pladsen rundt for at finde 

alle de forskellige bukke og klodser. 

Pladsmanden. 

Mærket er 

fremstillet i 2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i 

kontortiden 

festudvalget. 

Gælder det annoncer? 

Så tal med 

Henning Petersen 
Serbiensgade 8 - Telf. SU 82 56 

TRY] 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk
keren er medlem af S.S.F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1 9 6 7  K B H V N .  V  ®  3 5  6 7 8 8  

SKAL De bruge en vogn? - AM 87 05 - AM 70 30 henter Dem straks 
|  * BENYT BELLEVUE BILERNE!!!  I  « 

H O L H B L A D S C A D E 8 5  

AM 87©5 • AH 7030 • • • Til og fra - - - Sundby Sejl • ! ! ! 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE V 

PÅKLÆDNING Jfawfo 
fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER ?|>"t 

do. BENKLÆDER # I^Efv 

JOLLEBENKLÆDER 1 \ | 

Elvstrøms Flydeveste | JP 1 
£ til voksne og børn! % | \ 

ORIG. ENGELSKE *É j| j 

SØMANDS GENSERE j^J  

DUNLOP SEJLERSKO % 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
FILIAL GBOKTTOBVET ¥9 - VAlby 338 

C O R O N E T  21-30 fod 

bygget til Deres behov. - Elegant 

design, robust konstruktion giver 

fantatiske søegenskaber. 

M E R C U R Y  39-125 hk. 

den mest avancerede påhængs

motor, der nogensinde er blevet 

fremstillet og så er den lydsvag. 

M E R C R U I S E R  60-325 hk. 

rå kraft, der med en sagte spinnen 

forplantes gennem det fantatiske 

Jet Stern-Drive. 

SALG! - SERVICE! - VINTEROPBEVARING! - FORÅRSKLARGØRING! 

Knudsen & Schramm 
Marinemotors 

Siljangade 7 - 2300, S. 
f,*sr -»ofulsm Te|efon AM 4g 

Aut. Teleflex forhandler 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 

2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 

lystfart som fiskeri. 
Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 

i over 30 år. 

m<&x 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S . TLF. AM 882 

1. kl.s 

K Ø D  -  F L Æ S K  
OG 

P Å L Æ G  

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER! 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88 
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\T*Wr. SUNDBY SEJL-FORENING 
V— Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 
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KLUBHUSET 
Fra 15. oktober til 1. april, lukkes klubhuset 

mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00. 

Uddrag af formandens beretning. 
Siden sidste generalforsamling i S.S.F. 

er fire medlemmer afgået ved døden. Det 

er O. Nielsen, der var ejer af motorbåden 

»Conni«, Otto Jensen, ejer af kragejollen 

»Siri«, Frederik Høegh Dreyer, indeha

ver af motor jollen »Katja II« og styr

mand Kåe, der forliste på turen hjem 

fra Rungsted til Sundby med en 20 m-

spidsgatter »0«. Han sejlede for en ikke 

for kraftig medvind og nåede på højde 

med Prøvestenen, hvor han på en eller 

anden måde er forlist ved højlys dag. 

Kåe havde fire dage inden sin sidste sej

lads foræret klubben en halvmodel af 

skoleskibet »København« som er ophængt 

i klubhuset. 

Medens alle rejste sig for at mindes 

vore afdøde kammerater udtalte forman

den et Æret være deres minde. 

Jeg vil gerne takke Arne Jacobsen for 

den store hjælp med at bjærge spidsgat

teren »0«, der var sunket på 5 m vand, 

der var ikke noget, der tydede på at båden 

var påsejlet, så hvorledes ulykken er sket 

kan aldrig opklares. 

Nordre bolværk er blevet sat istand 

efter den hårde medfart i vinter. - Det 

fine bolværk som Tom og Walther la

vede for os vil blive forlænget til midter

broen da det gamle er ved at falde ned 

af råddenskab. — Vi har været i Barse-

båch for at se på en kran til bådoptag

ning. Det gik stærkt; 18 både (ikke 

store) var sat op og flere kunne nås 

endnu, men det kræver at ejeren selv 

sætter stropper om og sætter bukke og 

klodser under, så det er sikkert ikke 

noget for S.S.F. - Et par medlemmer 

havde selv prøvet på at ordne et mellem

værende. Det må man ikke, man skal 

klage til bestyrelsen, så klagen kan blive 

behandlet på et bestyrelsesmøde. - Der 

har været mange gæster i vor havn i 

sommer, tyske, finske, norske og svenske 

gæster har vi haft, og jeg takker med

lemmerne for den pæne måde de har 

modtaget dem på, for vi skal jo gerne 

behandle vore gæster på den måde vi selv 

ønsker at blive behandlet på når vi be

søger fremmede havne. — Vi var til 100 

års jubilæums regatta i Travemunde, det 

var det største sejlerstævne jeg nogen 

sinde har set. Til udgravning af Renden 

fik vi 5000 kr. af kommunen, men vi 

måtte lægge lige så meget til selv, for at 

få den sejlklar. - Vi slipper vel heller 

ikke i år for uddybning - Tom har skaffet 

2 el-pumper, så vi kan spule bådene 

medens de står på vognen. - Den læn

gere bom på mastekranen håber jeg er 

tilfredsstillende. - Jeg må endnu engang 

gøre opmærksom på at forbudet mod 

cykelkørsel på havnen er vedtaget på en 

generalforsamling og SKAL overholdes. 

- De medlemmer som ønsker sig et skur, 

skal snarest henvende sig til havneud

valget. - På oktober generalforsamlingen 

1967 blev det vedtaget ikke at sende 

rykkerskrivelser ud, i stedet fik medlem

merne 2I/2 måneds restancefrist. Har du 

svært ved at betale af een eller anden 

grund, så tal med bestyrelsen inden re

stancefristen er udløbet, ellers bliver du 

slettet. - Klubhuset er ikke noget nonne

kloster men det er heller ikke noget 
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værtshus, og jeg vil minde om at Skipper

stuen også hører hjemme under klubhus

reglementet. Kom til festerne, der kan I 

more jer i en god og dejlig atmosfære. -

Der søges om en forhøjelse af benzin

tildelingens grundbeløb fra 600.000 til 

850.000 kr.; med det stærkt stigende 

antal hestekræfter formindskes tildelin

gen mærkbart. - Benzinskemaet er blevet 

forenklet fra 5 til 3 rubrikker og bedes 

udfyldt med blokbogstaver. - Sejlerdagen 

skal i år afholdes i Randers. - For frem

tiden vil navigationssejlads for motor

både afløse det såkaldte pålidelighedsløb, 

der ikke var så pålideligt endda. - Til 

Westturen var der ikke så mange med 

som vi kunne ønske, vi kunne dårligt 

fylde klubhuset. Vi er velkomne til næste 

år, og kan vi ikke sejle, så tag linie 37, 

den kører lige til døren. - De medlem

mer, der ønsker plads i havnen må selv 

kontrollere at de er opført på expectance-

listen. - Tildeling af pladser sker i april 

1969 efter restancefristen er udløbet. -

Min provision fra forsikringsselskabet 

Grøn og Witzke er indbetalt til S.S.F. og 

brugt til præmier og kapsejladsmærker -

næste år vil eventuelle beløb gå til præ: 

mier for navigationssejladsen for motor

både, de skal sejle om præmier, der er 

lige så fine som kapsejlernes. - Indsen

delse af gamle billeder til 50 års jubilæ

umsskriftet slutter den 15. december. 

Vinderen af konkurrencen vil få sin præ

mie inden jul - jeg mangler stadig et bil

lede af den gamle gravemaskine. - Jeg 

takker Ivan og hans hjælpere for den 

fine jolle-olympiadebane vi har fået syd 

for vor havn. - Ved sejladser nær Flak

fortet skal man holde sig udenfor de gule 

mærker, indenfor er militært område, så 

pas på. - Det er S.S.F. der næste år skal 

afholde Amager kredsens kapsejlads, til 

banemærker har vi fået et tilskud på 300 

kr. fra Kbh.'s Sejlunion. - Jeg vil hen

stille til så mange som muligt at lære 

navigation og søvejsregler, for en skønne 

dag kommer førerbeviset til søs, lanterne

ordningen kom så hurtigt at vi dårligt 

kunne følge med. - Svagføreturen i år 

den 15. i rækken, er det største arrange

ment vi har gennemført, jeg vil herfra 

takke alle, der hjalp med til at gøre 

dagen så vellykket som den blev, særlig 

leverandører og ikke mindst »Pløk« og 

Holger L. - Jeg har modtaget 210,00 kr. 

af Chr. Jensen til næste års svagførefest. 

- Jeg har set og hørt Malmo Yachtclub's 

modtager for nødsendere, der er 3 kana

ler, den ene er kun til nødsignaler, de 2 

andre til samtaler, jeg vil mene at vi her 

i S.S.F. skal få en ingeniør fra Post- og 

Telegrafvæsenet herud for at holde et 

foredrag om emnet og kræve at noget 

lignende bliver indført her, så bådejerne 

ikke sætter sig i udgift til noget, der 

senere ikke kan bruges. - En tak til 

»Benzingeorg« for den gode måde han 

passer tankene på, de 10.000 kr., som vi 

satte i den store traktorlintank er så småt 

ved at komme hjem i kassen igen. - Vor 

pladsmand Hans Nygård synes jeg vi kan 

være godt tilfreds med, det går jo fint 

for ham og hans dygtige hjælpere at få 

bådene på land. - Jeg repræsenterede 

S.S.F. ved overborgmester Urban Han-

sen's 60 årsdag og overrakte ham et tin

krus med S.S.F.'s emaillestander. - Jeg 

vil slutte med at takke alle de medlem

mer, der har hjulpet foreningen, en tak 

til redaktøren, kassereren, Kristine, revi

sorerne samt bestyrelsen for deres arbejde 

til gavn for Sundby Sejl-Forening. 

t 
S.S.F. har igen mistet et af sine gode 

gamle medlemmer Frederik Dreyer, som 

har været med hernede siden 1933. Fre

derik havde sømandsblod i årerne, han 

tilbragte næsten al sin fritid på søen 

eller her i klubben. Frederik har været 

ejer af flere større eller mindre sejlbåde, 

men hans drøm var at sejle i en båd, 

som han selv havde bygget. 

Det var en stor dag for ham, da han 

søsatte sin selvbyggede dejlige motor

jolle »Katja II«, som han altid sammen 

med Edith sejlede med, såsnart vejret 

var til det. Det er et stort savn for os 

hans venner og kammerater ikke mere 

at skulle se en så glad og humørfyldt 

kammerat iblandt os. H.F.J. 

Til vennerne S. S. F. 

Tak for sympati og deltagelse ved 

Frederiks sygdom, død og bisættelse. 

Edith. 

Resultaterne for 

navigationssejladsen 

for motorbåde 
Villy Kåhler 30 point 

Lyngkjær 29,5 -

Reinhardt Hansen 27 -

Torben Krag 26 -

Schlicher 24 -

Otto Weber 18 — 

O. Petersen 17 — 

K. Pfeiffer 13 — 

Svend Larsen 7 -

Plambeck 7 

Ih Pedersen 2 -

30 point var det højst opnåelige. 

Tak 

Herigennem beder jeg S.S.F.'s besty

relse og medlemmer modtage min tak 

for den opmærksomhed, der blev mig 

til del ved mit 10 års jubilæum som 

medlemsbladets redaktør. 

Martin Andreasen. 
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FRA GENERALFORSAMLINGEN 
Dagsorden: 

1 Valg af dirigent 

2 protokol og beretning 

3 valg til bestyrelsen 

4 lovændringsorslag 

5 andre forslag 

6 eventuelt. 

Formanden, Sv. Larsen, bød forsam

lingen velkommen, og udbad sig forslag 

til en dirigent. 

Henning Jensen blev foreslået, og 

valgtes enstemmigt. 

Dirigenten takkede for valget, og 

konstaterede generalforsamlingens lov

lige indvarsling, og gav derefter ordet 

til sekretæren som oplæste referatet fra 

bestyrelsesmødet d. 8.10.1968. Der var 

ingen kommentarer til protokollen. 

2. Derefter fik formanden ordet til 

sin beretning. 

Efter formandens beretning udbad di

rigenten sig forslag til 3 stemmeudvalgs-

medlemmer, følgende 3 blev foreslået 

og valgt: Kaj Guldbeck, Vilh. Linde-

mann og Finn Kårup Hansen. 

Første taler i debatten om forman

dens beretning var Herman Jeppesen 

som ankede over den behandling der 

var blevet ham til del under en kon

trovers med Holst Jensen i pinsen. 

Næste taler var Holst Jensen, om 

samme emne, men i en anden version. 

Reinhardt Hansen til forretningsorde

nen: de to herrers indlæg er et privat 

opgør som ikke har noget med F's be

retning at gøre. Oplyste forsamlingen 

om at begge de herrer havde fået en 

skriftlig henstilling fra bestyrelsen om 

ikke at ordne den slags mellemværender 

på voldelig vis på foreningens område. 

Gunnar Hansens indlæg havde også 

karakter af privat opgør med Holst J. 

Egon Ryefeldt fandt det mærkeligt, 

at cykelkørsel på området er forbudt, 

når der foregår en så livlig automobil

trafik som tilfældet er. E.R. mente at 

denne trafik også måtte være forbudt. 

Kaj Guldbeck udtalte at det dog altid 

havde været tilladt at køre grej til og 

fra bådene. Gjorde iøvrigt vrøvl over 

at foreningen ikke havde sørget for, 

at medlemmerne kunne få udleveret eks

emplarer af lovene i ajourført stand efter 

alle de lovændringer som var foretaget 

i årenes løb. 

I relation til formandens omtale i sin 

beretning om et medlems angreb på 

festudvalget om svagførearrangementet, 

udtalte Gøsta Øberg, at han havde re

videret alle bilag indtil oktober, og 

havde fundet alt i bedste orden. 

Joacim Giessing fandt, at den ham til

delte karantæne var helt i orden, men 

at han ikke må komme på pladsen og 

i haverne fandt han var uretfærdigt, der 

foregår mange ting som der bliver gået 

lettere hen over. 

Vagn Preisler mente, at sidste taler 

ikke kunne udtrykke sig som han gerne 

ville. V.P. fandt også karantænen uri

melig stor og forespurgte om denne 

karantæne ikke kunne omstødes. 

Kaj G.: det er dejligt at gå i S.S.F. 

Har man en lille halvbimmelim på må 

man ikke hygge sig, er det mon forbe

holdt bestyrelsen at hygge sig? Jeg min

des ,Lumumbabrødrene', når de under

holdt med sang og musik, da var det 

ikke støj. Nu er en af dem kommet i 

bestyrelsen, nu kaldes den slags for støj

ende adfærd. Mente iøvrigt at det er 

klubhusudvalgets opgave at henvende 

sig til de pågældende, som menes at 

overtræde reglementet, ikke formandens 

for så får han på puklen altid, og det 

var jo ikke meningen. Bestyrelsen må 

have undervisning i teknik. 

Kjeld Blickfeldt: kan ikke forstå at 

ingen har taget til orde til fordel for 

de tillidsmænd, som er valgt af medlem

merne, og som har været udsat for så 

grove beskyldninger. 

Kaj Guldbeck syntes at man skulle 

lempe Joacims karantæne. 

Herefter fik formanden ordet til re

plik. Til Hermann at han kan blive flyt

tet, dette var blevet ham tilbudt tid

ligere, men da havde det ingen interesse. 

Til Kaj G.: optryk af lovændringerne 

er udsendt til alle medlemmerne, oplaget 

er nu sluppet op. 

Til Joacim og Vagn Preisler om ka

rantænen: det kan jeg ikke tage stilling 

til på nuværende tidspunkt, men vi kan 

tage det op til drøftelse på næste besty

relsesmøde. 

Kaj Guldbeck, til forretningsordenen: 

hvor står der i lovene at man kan tildele 

et medlem karantæne. 

Protokollen og formandens beretning 

toges herefter under afstemning, og 

begge godkendtes. 

3. Valg til bestyrelsen: Formanden 

genvalgtes med akklamation. 

Endvidere genvalgtes, også uden mod

kandidater: kapsejladschefen Ivan Frisch 

og juniorlederen Flemming Seim. 

2 repræsentanter, afgående Holger 

Larsen og Børge Beck. Holger Larsen 

genvalgtes. Børge Beck ønskede ikke 

genvalg og i stedet foresloges supple

anten Orla With og Viggo Keller. Kel

ler ønskede ikke at modtage valg, og 

Orla With var valgt. 

Til 2 suppleanter i stedet for Orla 

With og Viggo Hind valgtes Viggo Kel

ler og Arndt Adrian. 

Til juniorudvalget genvalgtes I.eif Ol

sen. 

Til repræsentant for motorbådssejlerne 

genvalgtes Tom Larsen. 

Til repræsentant for jollesejlerne gen

valgtes Ole Juul. 

4 lovændringsforslag: ingen forslag. 

5 andre forslag: bestyrelsen foreslog 

forhøjelse af pladslejen på skure til 20.-

kroner årligt, og forhøjelse af havelejen 

til 30 - kroner årligt. 

Forslaget vedtoges ved håndsopræk-

ning. 

Endvidere foreslog bestyrelsen at lukke 

for tilgang af nye passive medlemmer 

indtil videre. Formanden motiverede for

slaget, som affødte en mindre debat, 

hvori flere meninger kom til udtryk, 

som f. eks.: Kaj G. kunne tænke sig at 

lukke også for aktive, men holde åben 

for jollesejlere. 

Leif Halse: det giver færre penge i 

kassen, hvad med at fordoble indskud

det? 

Vilh. Lindemann: der bliver for lidt 

plads efterhånden og der skal være 

plads til medlemmerne. Opkastede iøv

rigt tanken om at få en fastlønnet for
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mand som kan tage sig af hele forret

ningsgangen i foreningen. 

Efter endnu et par indlæg af uvæsent

lig betydning udtalte formanden, at han 

afviste tanken om en fastlønnet for

mand. Oplyste at der er plads til 200 i 

klubhuset, hvad nu hvis der kommer 300 

passive medlemmer, hvor skal så de ak

tive være. Også dette forslag vedtoges 

ved håndsoprækning. 

6. Eventuelt: Gunnar Hansen ankede 

over, at han var blevet skældt ud en dag 

han var løbet ind i Sundby havn og 

havde lagt sig på en plads, og denne 

plads var sekretærens. G.H. var blevet 

skældt ud, fordi han ikke var kommet 

hurtigt nok af vejen, og han mente, at 

det var ikke i overensstemmelse med 

godt klubkammeratskab. 

Sejerbo ankede over, at bøjerne ved 

indsejlingsrenden var for små og næsten 

usynlige. Endvidere at masteskuret er en 

ren ynk at se på, det flyder med lægtere 

o.s.v. 

Arne kunne ønske at man fik lys på 

molehovederne, så det vil være lettere 

at finde ind i havnen i mørke. 

Øberg opfordrede bestyrelsen til at 

tage under overvejelse at søge indført 

ensartet kontingent for alle medlemmer, 

i stedet for som det eksisterende, at 

nogle betaler 100 - kr. om året, og andre 

betaler 110.- kr. om året. 

Kaj Guldbeck havde læst i bladet, at 

DRES havde været redaktør i 10 år, 

men beklagede, at han ikke havde hørt 

nogen råbe HURRA i den anledning. 

Hermann efterlyste bukke til at an

bringe presenningrygge på. 

Ejnar Olsen udtalte at der i somme

rens løb havde været mange både på 

besøg, der havde også været mange, 

som havde været alt for store, der må 

være en grænse for, hvor store både vi 

kan modtage i havnen. 

Leif Halse forespurgte, hvorfor man 

var gået i stå med at skaffe lys på bro

erne. 

Jens efterlyste skilte på broerne når 

et medlem sejlede ud af havnen, så even

tuelle gæster kan se, hvor længe en plads 

er fri. 

Formanden svarede herefter medlem

merne på deres indlæg, og ønskede red

aktøren til lykke med de ti år som redak

tør. 

Formanden udtalte ønsket om en til

lidserklæring til festudvalget ang. de 

kedelige udtalelser der var fremkommet, 

og generalforsamlingen svarede med en 

spontan klapsalve. 

Sejerbo efterlyste oplysning om byg

geri af det nye motorskur. 

Formanden svarede hertil, at i øje

blikket er der ingen penge at bygge for, 

men at han regnede med at have nær

mere oplysninger om pris o.s.v. om ca. 

en måneds tid. 

Til slut svarede sekretæren på Gun

nar Hansens angreb, og da talerrækken 

var udtømt, motiverede dirigenten et 

leve for Sundby Sejl-Forening, hvoref

ter han takkede for god ro og orden. 

Slut kl. 22.00. 

Sign. Henning Jensen 

dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Afriggergildet 
Det er med en vis vemod, man går 

til sommersæsonens afsluttende fest 

»Standernedhalingen«, for så ved man 

jo, hvad klokken er slået. - Slut for i 

år. 

Formanden bød velkommen til festen, 

omtalte den dejlige sommer, hvor vi 

sejlede som aldrig før. For vore kon

kurrencesejlere var det gået fint, men 

Juniorerne skulle have sejlet meget mere, 

nemt er det jo ikke at få dem ud at sejle 

når vi mangler førere og Juniorlederen 

svømmer sin tid væk som marinesoldat. 

Formanden udtalte dog ønsket om, at 

der nu vil blive »gået til makronerne« 

med hensyn til vinterens arbejde og un

dervisning. 

Derefter gik vi igang med de gule 

ærter, flæsk og pølse, pandekager med 

solbærrom, - ih - hvor det smagte dej

ligt, Kristine må have slået mindst to 

kraftspring, medens hun kogte ærterne. 

Efter spisningen var der præmieudde

ling for Hveen rundt, motorbådenes 

navigationssejlads m. m. og så begyndte 

dansen til et godt orkester. Stemningen 

steg til de store højder og glade og 

tilfredse drog de sidste hjem henad de 

små timer. En dejlig oplevelse rigere. 

Tak til festudvalget for en dejlig af

ten. Ref. 

Andespillet d. 9. novbr. 
Andespillet var ovenud, det kunne 

simpelt hen ikke være finere, stor om

sætning og meget fine fine præmier. 

Vort klubhus er ved at blive for lille, 

medlemmerne med deres bekendte sad 

på skødet af hinanden, men alle tog det 

med godt humør, kun jeg hang lidt 

med skuffen, jeg vandt intet. Ved red

aktionens slutning var det endnu ikke 

regnet ud, hvor stort overskuddet blev. 

Ref. 

H U S K ! ! !  

Knallert- og cykle-

kørsel er stadig 

F O R B U D T  
O V E R A L T  

på havnen. 
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Slettede medlemmer pr. 1. juli 1968 
Sven Andersen, Arabiensvej 3, S. -

Benny Selvyn, Dirchsens Alle 56, Dr. -

John Bissø, Rømersgade 15, K. - Axel 

Albinussen, Nathalie Zahlesvej 17, SV. 

- E. Bach Sørensen, Lyongade 8, S. -

Kurt Kielstrup, Amager Strandvej 222, 

S. - Bent Larsen, Meklenburggade 5, S. 

- Børge Ståby, Syvens Alle 3, S. - Poul 

Duekær, Højdevej 42, S. — Sverre Sy-

stad, Kastrupvej 79, S. - Åge Wass, 

Fruebjergvej 18, 0. — Hermod Strand

gård, Strandløbervej 3, NV. - Ruth L. 

M. Hansen, Magistervej 46, NV. - Pe

ter Birnbaum, Sortedamsdosseringen 27, 

N. - A. Jessen, Ved Grænsen, 16, F. -

Knud Møller, Reventlovsgade 26, K. -

Bjarne H. Hanøl, Urtehaven 78, Va. -

Thorkild Petersen, Vesterbrogade 127 E., 

V. - Hans Meyer, Formosavej 39, S. -

S. E. Pedersen, Teglværksgade 14, 0. -

Gaston Christiansen, Bremensgade 13, S. 

- Jean Eisenhardt, Lauggårds Alle 59, 

Sø. - Per Brauer, Bratskovvej 1, Van. -

Lis Christensen, Kastrupvej 158 C., S. -

Jørgen Kruse, Vesterbrogade 67, V. -

Børge K. Jensen, Japanvej 37, S. - Otto 

Jensen, Kastrupvej 98 A., S. - Svend H. 

Lorentsen, Ryslinge Alle 26, Ka. - Kurt 

Kristensen, Ejbyvej 144, Rødovre. - Ar

ne H. Lindsnæs, Bachersvej 181, S. — 

Benny A. Petersen, Halgrensgade 2, S. 

- S. E. Jensen, Bristol Alle 2, S. - Steen 

Bjørn Christensen, Øresundsvej 55, S. 

- K. Juncker, Ullasvej 16, Bagsv. - Leif 

Andreasen, Sundevedsgade 33, V. -

Bennet Jørgensen, Klintevej 35, Brh. -

Peter Svendsen, Hirsevej 8, Brh. - Poul 

Erik Nielsen, Larslejstræde 3, K. — Ei

gil Gregersen, Bogholder Alle 57, Van. -

Carsten Bjerg, Margretheholmen, Refs-

halevej. - Per Manhart, Westend 5, V. -

Erik Andersen, Kastrupvej 49, S. - Ei

gil Thaulow, Ryesgade 56 B., 0. - Gert 

Jensen, Farsøvej 10, Kas. - Jørgen Wols-

gård Iversen, Kastanie Alle 34, Farum -

Lasse Gustavson, Alkmår Alle 25, St. 

Magi. - Knud Jørgensen, Belgiensgade 

1, S. - Jan Skinder, Ulvefodvej 5, S. -

Johny Mylund, Øresundsvej 84, S. -

Magnus Nielsen, Badensgade 11, S. -

Th. E. Andersen, Peter Sabroesgade 25, 

SV. - Poul Østergård, Munkebjergvej 

22, Tårnby - Alva E. Z. S. J. Holst, 

Tingvej 9, S. - Jens Bruun, Istedgade 1, 

V. - Niels E. Hansen, Ørnemosen 9, 

Glostrup - Allan Donstrup, Højdevej 

43, S. — Ernst Palving, Holmbladsgade 

36, S. - K. Jensen, Rubensteinsvej 19, 

SV. - Erik Hansen, Solbakken 99, Holte 

- Ove Johan Klein, Engelsborgvej 20, 

Lyngby - Benny H. Mortensen, Nyborg

vej 11 B., 0. - Willy P. Chr. Poulsen, 

Drogdensgade 4, S. - H. R. Hansen, 

Ryesgade 71, 0. - S. S. Rasmussen, Ny

havn 55, K. - Kaj Juliussen, Thorsby 

Alle 8, Kastrup — Jens Martin Andersen 

Buch, Thyvej 33, F. - J. Tholstrup Han

sen, Dublinvej 9, S. - Lars Pilegård, 

Brenderup, Fyn - John Berg, Lyrens 

Alle 31, Kastrup - Niels Mandrup Mey

er, Classensgade 42, 0. - Erik Jørgen

sen, Østrigsgade 1, S. - Per Hansen, 

Egilsgade 3, S. - Kai B. Nissen Dams-

gård, Svanens Kvarter, Albertslund -

Torben Nielsen, Broagergade 9, V. - J. 

Hansen, Belfastvej 14, S. - John D. 

Jørgensen, Sternberggade 2, S. - Svend 

Åge Schack, Vittrup Alle 44, Kastrup -

B. Marvitz, Hyben Alle 102, Kastrup -

Helmuth Thideke, Tjørnerækken, S. -

Søren Jacobsen, Polensgade 22, S. -

Børge Zazho, Kastrupvej 163, S. - Bent 

Bille Hansen, Rådalsvej 75, Roskilde -

Stig Kristensen, Absalonsgade 13, V. -

Dennis T. Rasmussen, Kongovej 22, S. 

- Steen Flor Hansen, Ved Linden 5, S. 

- John Petersen, Funkiavej 7, S. — Allan 

Mathiasen, Nålemager stien 61, S. - Pe

ter Corfitsen, Italiensvej 73, S. - Ma

rianne Corfitzen, Italiensvej 73, S. -

Freddi Dalberg Jensen, Greisvej 48, S. 

- Henrik Dalberg Jensen, Greisvej 48, 

S. - Kurt Victor Jeppesen, Holmblads

gade 102, S. - Frank Christensen, Dub

linvej 12, S. - Johny Schmidt, Dublinvej 

7, S. - Kristian Poulsen, Læsøgade 7, N. 

Så er atter en sejlsæson gået, og vi 

har fået vore juniorbåde på land. Det 

stod sløjt til med deltagere til arbejdet 

med afrigning af bådene, der var som 

sædvanligt kun mødt de samme 6 styk

ker op, som altid er der, men bådene 

kom da op og står nu velanbragt under 

vores rare halvtag. 

Et trist syn mødte os den dag, vi 

vandrede en tur til halvtaget for at ori

entere os lidt om bådenes placering. Det 

er helt i orden at pladsen i sommerhalv

året benyttes til andre formål af vore 

medlemmer, men disse mennesker kunne 

nu godt efterlade stedet i samme stand 

som de modtog det. Vi ved, der var 

ryddet helt op og i orden, da vi forlod 

pladsen i foråret, men ak den var ikke 

til at genkende, der flød med træstum

per, sandpapir og andet affald. 

Vore juniorbåde har efterhånden fået 

så gode vinterforhold, så det faktisk er 

muligt at arbejde på dem det meste af 

vinteren. Vi beder vore juniorer over

veje dette, især de juniorer som ved 

at tiden til foråret kan blive knap på 

grund af andre ting, som for eksempel 

eksamenslæsning. Til de nye og forholds

vis nye juniorer siger vi: Undersøg hvil

ken båd I er på, tal med jeres bådsmand 

og træf en aftale med ham eller hende 

om hvornår der arbejdes på båden. På 

den måde går I ikke forgæves og båds

mændene kan bedre tilrettelægge arbej

det, når de ved, hvem der kommer. 

Lørdag d. 12.10. afholdt vi fører

prøve, 4 var indstillet: Kirsten Bech, 

Ulla Bech, Kjeld Nielsen og Søren Jør

gensen, som alle bestod; dog fik kun 

Kirsten udleveret førebevis, idet Kjeld 

og Søren manglede navigationsbevis og 

Ulla tovværk, men dette håber vi er i 
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orden, når sejlsæsonen begynder til for

året. 

Ved generalforsamlingen d. 29.10. ud

deltes 3 præmier til vore juniorer. En 

præmie udsat af redaktøren til den ju

nior, der havde været mest aktiv ved 

klargøring af bådene i foråret modtog 

Ulla Bech. En vandrepræmie udsat af 

Leif Olsen (Vivi) til den flittigste junior 

gennem hele sæsonen tildeltes Søren 

Jørgensen »Ballast«. Gundorf havde ud

sat en præmie til den junior, der havde 

de bedste placeringer i løbet af 2 sæso

ner og denne tilfaldt Ady Christensen. 

Vi henstiller til de førere og store 

juniorer, der har mistet interessen for 

juniorafdelingen om at melde sig ud, 

da man kun kan stå som junior, når man 

deltager aktivt i juniorarbejdet. 

OBS. PAS PÅ BRANDFAREN 

Husk at tømme dine brændstoftanke, 

fjern gasflasker og andet brandfarligt 

materiale fra bådene under vinteroplæg

ningen. 

Ansøgning om vinterplads i havnen, be

d e s  i n d s e n d t  o m g å e n d e .  

Havneudvalget. 

AMAGERKREDSENS KLUBBER 
afholder 

torsdag den 5. december kl. 1930 

på Hotel »DAN«, Kastrup 

FILMAFTEN med foredrag omhandlende 

HAVKAPSEJLADS og BÅDEBYGNING 
Foredraget holdes af bådebygger Molich, som i år deltog 

i »Bermudasejladsen« 

Der er gratis adgang og der begyndes præcis kl. 19.30 ! 

S T O R T  A N D E S P I L  
afholdes lørdag den 7. december kl. 19 i klubhuset 

Der bortspilles 

10 store fede ænder - 10 lækre kyllinger 
plus eventuelle trøstpræmier 

Endvidere bortspilles ved ekstraspil: 

1 stor fed gås samt 2 flasker rødvin 
1 stor fed and 

2 kyllinger samt eventuelle trøstpræmier 

Der bliver lejlighed til en DANS efter andespillet. 

F E S T U D V A L G E T  



Så gik sommeren 1968 
Så er vi midt i november, med mørke, 

slud og kulde, vi hygger os indendørs i 

varme stuer, med vennerne, og snakken 

går om den nu sluttede sejlsæson. 

Langtursfareren fortæller oplevelser om 

ferieturen, og alle har pludselig meget at 

fortælle om sommeren der gik. 

Kapsejleren indskyder en bemærkning 

om Elvstrøm, ja han skuffede os jo lidt. 

Så er diskussionen igang, om Olym

piaden og vore raske sejlsportsfolk. 

Der er ikke noget mere interessant end 

at sidde stille og lytte — bare lytte, til en 

diskussion, man får et kendskab til folk, 

som man ellers ikke ville få, og ikke 

mindst, man opdager hvor svært det er 

at - tie stille. 

Nå - men resultatet af diskussionen 

blev at flertallet var enige om at, trods 

den fjerdeplads Elvstrøm måtte nøjes 

med, var det et godt resultat for Dan

mark, når man tager det hårde vejr i 

betragtning, det er den danske kapsejler 

ikke vant til. Til gengæld fik Danmark 

som bekendt en sølvmedalje for Aage 

Birch's enestående sejlads med dragen 

»Chock«. 

Ved de åbne mesterskabs jolle-sejlad

ser i Sverige, fik Danmark en fjerdeplads 

ved John Christensen og Erik Jørgensen, 

Sejlklubben »Enigheden«. 

Vore egne kapsejlere hævdede sig også 

pænt. 

Sejladsen Hveen rundt 8/9-68. Hel

singør Amatør Sejlklub. Her opnåede 

vort medlem Ivan Frisch en førsteplads, 

med »Ballerina«. 

Kong Chr. d. X. pointsejladser. 

Andenplads: Valdemar Bandalowski, 

135,4 p. og en femteplads til Niels Peter 

Petersen, 149,7 p. Begge jollesejlere fra 

S.S.F. 

Det viser at vore sejlere og vore jolle

sejlere stadig kan hævde sig på kapsej

ladsbanerne. 

Her på redaktionen er vi glade for 

resultaterne for sæsonen, men vi ville 

være mere begejstrede, hvis vi havde fået 

resultaterne direkte fra vore sejlere, og 

ikke skulle finde dem andre steder. 

Vi håber at det vil gå bedre fremover. 

Nu har vi jo fået kontaktmand, både for 

jollesejlere og motorsejlere, og vi beder 

dem om også at kontakte bladet, det vi] 

redaktionen være meget taknemmelig for. 

Vi gør alt for at gøre bladet så godt 

som muligt, men dertil skal vi have al 

den hjælp vi kan få. 

Gubbe far. 

Nye medlemmer -----
som søger optagelse 

i Simd&Lf 

Aktive 

Peter H. Schreiner, 

Langagervej 23, Glostrup. 

u/Bd. 

John Clemmensen, 

Laurit Sørensensvej 20, F. 

Mtb. »Nyhlfe«. 

Karl Schæfer, 

Italiensvej 32. 

Jolle. 

Palle V. Thestrup, 

Holbækgade 4, 0. 

Mtb. »Zephyr II«. 

John O. C. Krogh, 

Nygårdsvej 54, 0. 

u/Bd. 

Frank Richter, 

Landehjælpsvej II, S. 

Mtb. 

Husk at bjerge dine fortøjnger, da de i 

modsat fald bliver fjernet af havneudvalget 

Villiam Jensen, 

Olfert Fischersgade 10, K. 

Ktt. 

Gudrun Groth, 

Kronprinsessegade 4, K. 

u/Bd. 

Poul T. Duekjær, 

Højdevej 12, S. 

u/Bd. 

Johan Hansen, 

Jensløvs Tværvej IB, Charll. 

u/Bd. 

Anker Nielsen, 

Kløverbladsgade 25, Vlb. 

Mtb. »Svalen«. 

Max E. Madsen, 

Østerbrogade 57, 0. 

Krgjl. »Junbe«. 

Arne Andersen, 

Drejøgade 45, 0. 

Mtb. »Vinnie«. 

George Binau-Larsen, 

Travegårdsvej 17. 

Mtb. »E.H.«. 

Anders Mogensen, 

Stengade 21, N. 

Krgjl. »Britta«. 

Per F. Christensen, 

Neapelvej 2, S. 

u/Bd. 

Erik B. Jensen, 

H. C. Andersens Boulevard 

41, V. 

u/Bd. 

Einar H. G. Hansen, 

Esromgade 24, N. 

Mtbj 11. »Ketty«. 

Hugo Rasmussen, 

Saltværksvej 19, Kst. 

Mtb. »Na«. 

Ib Olsen, 

Lauravej 14, Vlb. 

Mtjll. »Sys«. 

Passive 

Jørgen S. Jensen, 

Sixtusvej 17, S. 

Ole C. Willumsen, 

Tycho Brahes allé 10, S. 

Jens P. H. Knudsen, 

Halfdansgade 5, S. 

Jørgen H. From, 

Egensevej 4, Kst. 
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Til lykke Sundby Kajakklub! 
Vi vil gerne ønske jer tillykke med det fine resultat i 

Mexico. 

Selv om det ikke blev til medaljer, var det et flot resultat 

at komme i finalen. Mac. 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Klubben afholder andespil lørdag d. 

7/12 kl. 19. 

• 

Juletræsfest 
Søndag d. 22. december kl. 14.00-

18.00 afholdes juletræ kun for medlem

mernes børn. Billetter udleveres gratis 

hos festudvalget fra den 1.-15. decem

ber. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i 

kontortiden 

eller hos 

festudvalget. 

Mærket er 

fremstillet i 2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Gælder det annoncer? 

Så tal med 

Henning Petersen 
Serbiensgade 8 - Telf. SU 82 56 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1 9 6 7  K B H V N .  V  ®  3 5  6 7 8 8  

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM7030 henter Dem straks 
+  »  B E N Y T  B E L L E V U E  B I L E R N E ! ! !  «  <  

H « L I H B L A » S « A D E  8 5  

AM 8V05 - AM 7030 - - - Til og: fra - - - Sundby Sejl - ! ! ! 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JmoJcs 
GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER ITji ' 1 

Elvstrøms Flydeveste I IP 9! 
^ til voksne og børn! Ij/ I V1y| 

ORIG. ENGELSKE i § $ j 

SØMANDS GENSERE 

DUN LOP SEJLERSKO % ^5^ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
FILIAL GRØNTTORVET 79  -  VAlby  338  

CORONET 21-30 fod 

bygget til Deres behov. - Elegant 

design, robust konstruktion giver 

fantatiske søegenskaber. 

MERCURY 39-125 hk. 

den mest avancerede påhængs

motor, der nogensinde er blevet 

fremstillet og så er den lydsvag. 

MERCRUISER6o -325 hk 

rå kraft, der med en sagte spinnen 

forplantes gennem det fantatiske 

Jet Stern-Drive. 

SALG! - SERVICE! - VINTEROPBEVARING! - FORÅRSKLARGBRING! 

Knudsen & Schramm 
Marinemotors 

Siljangade 7 - 2300, S. 
„„ST <»««•»« r*0ruis,0N Te|efon AM 48 

Aut. Teleflex forhandler 

9 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 

2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 

lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 

i over 30 år. 

<Pimw-
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

FINN KAARUP HANSEN 
S L A G T E R M E S T E R  

AMAGERBROGADE 112 . 2300 KØBENHAVN S . TLF. AM 882 

1. kl.s 

KØD -  FLÆSK 
OG 

PÅLÆG 

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER! 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN, NYRNBERGGADE 50, AM 8384 u . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88 



27. ARGAM« »ECEISBER 1968 NUMMER 12 

.• •. .• 

Foto: Reinhardt Hansen 
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sundby  se j l - f o re im i img  
V—— Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 

Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S. 
og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29 AM 1819 

Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66 SU 16 53 
Skolechef: Poul Nielsen, Prøvestens Allé 5, S 58 46 15 
Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16, S 

Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S. AM 83 84 u 

Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 

Pladsmand: Hans Nygaard, Tycho Brahes Allé 31 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

KONTORET 
er åbent for ind

betaling 

Torsdag d. 2. januar 

1969 

Klubhuset er lukket på grund af rengøring og reparationer fra 

mandag d. 6. januar til lørdag d. 25. januar, begge dage incl. 

J u le t ræsfest  
kun for medlemmernes børn 

S. S. F. afholder 

søndag den 22. december fra kl. 14—18 

stor  ju le fest  
Der vil blive underholdning, samt en stor godtepose 

til hvert af børnene! 

FESTUDVALGET 
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Bestyrelsesmødet d. 12.11.1968 

1. Formanden bød velkommen, særligt 

til Orla With, der indgik som nyt besty

relsesmedlem i havneudvalget. 

Form. oplæste referat fra benzinmøde, 

som i år havde været afholdt i Sundby 

Sejl-Forening. 

Der var regnskab fra Amagerkredsens 

hovedkapsejlads v. Dragør Sejlklub. -

Regnskabet udviste et mindre overskud. 

Dragør Sejlklub oplyste om, at man 

vil indstille Wilh. Wieder til D.I.F.s 

ærestegn. Denne indstilling vil blive støt

tet af S.S.F. og K.S. 

Div. skrivelser oplæstes og toges til 

efterretning. 

Der var invitation til sejlerdagen, som 

afholdes d. 7.12. i Randers, hvor S.S.F. 

vil blive repræsenteret ved Sv. Larsen, 

Ivan Frisch og Reinhardt Hansen. End

videre invitation til Sundklubmøde i 

K.D.Y. d. 20.11. Her vil Sv. Larsen og 

Ivan Frisch være til stede for S.S.F. 

Formanden udtalte, at han er i færd 

med at gennemgå alle kortene for at få 

konstateret, hvem der har betalt skur-

leje og hvem der ikke har betalt. 

Efter flere henstillinger på general

forsamlingen tog man et medlems ka

rantæne op til fornyet drøftelse. Der 

var divergerende meninger om at følge 

flere henstillinger om at ophæve karan

tænen fra pladsen. 

Formanden fremkom med et forslag 

om, at karantænen fra pladsen kunne 

ophæves efter 3 mdr.s forløb, og ufor

andret for klubhusets vedkommende. 

Reinh. Hansen foreslog at ophæve ka

rantænen fra pladsen straks og lade ka

rantænen fra klubhuset være uforandret. 

Ved afstemning stemte 5 for Sv. Lar

sens forslag, 3 for R.H.s forslag og 1 

stemte imod begge forslag. 

Vedkommende underrettes om afgø

relsen. 

2. Protokollen udgik. 

3. Under havn og plads foreslog Tage 

Kjær, at man skulle lade fremstille nogle 

små nummerplader til joller og pramme. 

Man overvejer at bygge en ny bro 

over kanalen, og at lade den bygge af 

beton, således at man kan køre over den 

med traktor og bådevogn, og derved 

undgå at skulle køre ud på strandvejen 

for at komme fra den ene plads til den 

anden. 

Af nyt arbejde vedtog man at fort

sætte med at lave betonkaj fra hjørnet 

hvor man slap i foråret til efter midter

broen, da dette stykke er ved at falde 

sammen. 

Da det begynder at knibe med afsæt-

ningsplads til bådene, blev det besluttet 

at inddrage haver nu, så man kan be

gynde at forstærke jordbunden. De re

sterende haver vil blive halveret, så de 

gamle medlemmer endnu en stakket tid 

kan nyde tilværelsen som jordbesidder. 

4. Til klubhus og fester oplyste festud

valget, at det første andespil havde været 

overmåde fint besøgt og at det havde 

givet et pænt overskud. Man havde tænkt 

at anvende overskuddet til vinyl på gul

vet i klubhuset. 

Juniorlederen ville gerne have et ju

niorbal, dette blev fastsat til d. 1. februar 

1969. 

Egon Kjeldsen fremkom med et ønske 

om, at K.M.Y. får en stander fra S.S.F. 

Klubhuset lukkes fra mandag d. 6.1. 

69, og genåbnes søndag d. 26.1. s.å. 

5. Sejlerskolen mangler en bompressen-

ning samt en vinterpressenning til ju

niorbåden. Endvidere må signalflagene 

suppleres i vinterens løb. 

Sign. Sv. Larsen 

Formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

H U S K !  H U S K !  

Kontoret er lukket fra 6/1-27/1-69. 

Kontingent for 1. halvår - sidste rettidig indbetaling 
15-3-69. Der er ingen restancefrist. 

Pladslejen skal være betalt inden 15-4-69. 

Kontingentet er: 
Aktive indmeldt før 15-8-57 Kr. 50,00 
Aktive indmeldt efter 15-8-57 Kr. 55,00 
Passive Kr. 22,50 
Junior Kr. 32,50 

Kasserersken. 

•b-mm mm mm mm mm mm mm mm mm awj mm mm mm 
Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer 

og venner af Sundby Sejl-forening en rigtig glædelig jul! 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm vi 
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Sej l spor ts fo lkenes  

JULEØNSKER 

BACHER opfyldes hos 

NYT! Imaks 
selvlysende GUMMI-

SEJLERTØJ 

JAKKE m/ hætte . . . . 5800 

BENKL. m/ elastik . . 39" 

JOLLEBENKL 5950 

BUSSERONNE 

Elvstrøms 
FLYDEVESTE 

fra 7500 

- til 

børn fra 4700 

47 50 

Kraftig vind- og vandtæt 

PACA-COAT m. hætte 
Knap- og lynlåslukning 
varmt aftageligt 

C A L G A N - F O E R  
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Nye medlemmer ~~~~ 
som søger optagelse 

i Simd&y, 

Aktive 

Jens Bache, 

Christian d. X alle 32, 

Kg. Lyngby. 

Ktt. »Jeki«. 

Flemming Hansen, 

Kobbelvænget 29, Brh. 

S.S.A.båd »Frisk Vind«. 

Carl Max E. Hansen, 

Sixtusvej 14, S. 

u/Bd. 

Tage Johansen, 

Rådhusstræde 17, K. 

u/Bd. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Vinteroplæggere 
Medlemmer der kommer til havnen for 

vinteroplægning, SKAL kontakte plads

manden, så at denne kan vide, hvad det 

er for både, der ligger i havnen, og 

hvem der ejer dem. Havneudvalget. 

Fra Berlingske Tidende 

har vi sakset 
Småbåde kan ikke afprøves 

Radioen har med bistand fra Søspor

tens Sikkerhedsråd udarbejdet tre fjern

synsudsendelser på hver en halv time i 

voksenundervisningsserien. 

De skal udsendes i april næste år. På 

det helt elementære plan vil man give 

oplysninger om benyttelse af småbåde. 

Samtidigt udsendes en grundbog. 

En kampagne for brugen af varede

klarerede veste er endvidere under for

beredelse. 

I øvrigt mener man ikke at kunne gå 

ind for tvungen ansvarsforsikring af 

lystfartøjer. I stedet vil man finde egnede 

former for frivilligt tegnede forsikrin

ger. 

Rådets repræsentant i Dansk Varede

klarations Nævn oplyser, at der hidtil 

har været forgæves forsøg på at nå frem 

til en brugbar varedeklarering af små

både. Statsprøveanstalten er parat til at 

efterprøve de opstillede varedeklarations-

kriterier på færdige både. Men det har 

ikke været muligt at formå fabrikanterne 

til at sende både ind til afprøvning. 

Hvis det ikke inden længe lykkes at 

få fabrikanterne inddraget i dette ar

bejde, vil Søsportens Sikkerhedsråd over

veje at henstille til Handelsministeriet 

at indføre en tvungen typegodkendelse 

af såvel her i landet fabrikerede som fra 

udlandet importerede både. 

Klubhuset i julen! 
Tirsdag d. 24., juleaften: 

lukkes kl. 14 

Onsdag d. 25., 1. juledag: 

lukket hele dagen 

Torsdag d. 26., 2. juledag: 

åbent fra kl. 9—18 

Det skal være billigere 
at sejle motorbåd 

ÅRHUS - B.T.: Den århusianske motor-

bådsimportør og racerbådsfører - vinder 

af bl. a. Skagerak Across i sommer -

Preben Hald, 37 år, har gjort en økono

misk landvinding i motorbådssporten. 

I løbet af få dage introducerer han et 

system, hvorefter det bliver dobbelt så 

billigt at sejle med gas i stedet for ben

zin som drivmiddel. 

Preben Hald, der var en af foregangs

mændene i den ny danske racerbådsklub 

og internationalt kendt som importør af 

både og motorer, har det første gas-appa

ratur klar og demonstrerer det for inter

esserede i løbet af den kommende tid. 

- Det har ikke været nogen nem op

gave, siger Preben Hald - men jeg har 

sammen med mine medarbejdere været 

interesseret i at gøre motorbådssporten så 

billig som overhovedet muligt. Og det 

kan ske via bl. a. gasdrift. qut 

Nytårsaften i  Klubhuset  
Nærmere ved opslag samme sted! 

K L .  
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Lørdag den 17. 7. 

Kl. 11,20 afgik vi fra færgelejet og 

satte kurs mod Agersø i vestlig bidevind. 

Natten blev noget urolig og i ca. 3 ti

mer i farvandet mellem Karrebæksminde 

og Agersund, sejlede vi for rebede stor

sejl. Vor gæst udenfor programmet 

måtte her ofre til havets guder. Jeg lover 

for, der blev ofret, alt imedens hun gri

nede ind imellem. Det var faktisk en 

frisk pige. 

Søndag den 18. 7. 

Kl. 7,00 skred vi ind i Agersø havn, 

samtidig tegneJe det til at blive den 

første egentligs sommerdag. Så vi fik 

lyst til at gå øen rundt og snuse. Der 

var rigtig søndags-fest-stemning over øen 

En ferietur for 

20 år siden 
(Fortsat) 

denne dag, og det var ikke mærkeligt, 

for det var skam virkelig en begivenhed, 

at der skulle ske noget for øens befolk

ning over det almindelige. De lokale 

fiskerbåde, store og mindre, skulle sejle 

kapsejlads (pålidelighedsløb) her lige 

uden for havnen. 

Mandag den 19. 7. 

Kl. 12,30 afgang fra Agersø, med 

kurs N. om øen til Lohals. 

Vinden S. 

Da vi ikke kendte Lohals havns stør

relse m. m., lå vi og lurede på en sejler 

forude, som vi håbede skulle derind. Det 

så ud til at han fortsatte, han var alle

rede et godt stykke forbi - da sejlene 

pludselig blafrede ned, og han satte kur

sen mod havnehullet. Vi blev så enige 

om, at strømmen måtte løbe stærkt her, 

siden han tog så langt syd på. Vi foretog 

den samme manøvre, og pilede ind i Lo

hals havn og slog et elegant »rylesving« 

om en midthavnspullert og lagde os kæ

lent uader spydet på en sort skonnert, 

kl. ca. 22,00. 

Tirsdag den 20. 7. 

Sent om morgenen lettede nogle sej

lere, og vi ilede med at sikre os en plads, 

medens der var en. Der var noget trangt, 

men egentlig hyggeligt. 

Nu var det jo meningen, vor gæst 

skulle afmønstre. Det så bare ikke me

get ud til, at hun ville få den tanke -

som hun dog havde lagt sig til rette. 

Vi holdt krigsråd oppe på kajen, hvor 

min medskippers kæreste oplyste os om, 

at hun havde ytret sig om, at hun faktisk 

gerne ville fortsætte med os. Det var 

selvfølgelig en kompliment til os og 

skibet, men nu lå det således, at vi skulle 

besøge min vens svigerfamilie i Svend

borg, og vi havde nu holdt vort ord, og 

jeg ønskede ikke at forlænge kontrakten. 

Altså måtte vi lade hende forstå, at hun 

måtte tage bussen til Rudkøbing. Det var 

åbenbart gået op for hende, at der ikke 

var andet at gøre, for hun pakkede sit 

tøj, hentede en blok is og en flaske vin. 

Vi tog en flaske fra vor forsyning. Vi 

havde det hyggeligt - faktisk rigtigt hyg

geligt, jeg var vist lige på nippet til at 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 
flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk
keren er medlem af S.S.F. - Prøv et tilbud! 

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V ® 35 6788 

SKAL De bruge en vogn? - AM 8705 - AM7030 henter Dem straks 
t  *  B E N Y T  B E L L E V U E  B I L E R N E ! ! !  «  «  

HOLMBLADSCADE85  

All 8705 • AM 7030 - - • Til og fra • - - Sundby Sejl • ! ! ! 

Juniorafdelingen afholder 

B A L  
Lørdag d. 1. februar 1969 

Nærmere i næste nummer af bladet 
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syntes, det var synd, hun skulle gå fra 

borde. 

Vi fulgte vor gæst op til bussen og 

takkede hinanden for behageligt selskab. 

Onsdag den 21. 7. 

Kl. 10,30 gled vi ud fra Lohals havn 

med kurs V., med jævn vind f.S. 

Der var nu så mærkeligt stille om 

bord, nu vor gæst ikke var her. Hun 

havde været et sprudlende livstykke, lige 

lovlig meget måske, men absolut på sin 

måde sød. 

Kl. 12,30 passerer vi Elsehoved fyr. 

Kl. 14,20 gav vi »Rylen« det første 

kryds, for at gå fri af Thurø rev. 

Kl. 15,45 glider vi forbi Valdemar 

slot på Tåsinge, om bagbord. 

Jeg tror nu det er strømmen, mere end 

vinden, der stille fører os gennem sun

det, hvor det ene skønne landskab efter 

det andet passerer i et for omgivelserne, 

passende tempo, indtil vi kl. 17,15 gled 

ind i den cirkus-manege-lignende Svend

borg lystbådehavn. 

Svendborg torsdag den 22. 7. 

Kl. 14,20 tog vi med færgen til Tro

ense, og gik derfra til Bregninge, hvor vi 

beså kirken og nød den vidt udstrakte 

udsigt fra tårnet. Derfra gik vi til Vinde

by, og derfra med færgen tilbage til 

Svendborg. Det var sommer og det havde 

været en dejlig tur på Tåsinge. 

Det var ikke bare os, der var trætte og 

søvnige den aften, det så ud til, på el

pæren under ruffet, at den også var ved 

at blive træt. Så vi noterede os, at vi 

næste dag måtte have akkumulatoren til 

lynopladning, og videreover kun bruge 

strøm til lanternerne. 

Fredag den 23. 7. 

Kl. ca. 8,00, tordenvejr i en times tid. 

Min medskipper og hans pige ville 

tilbringe dagen med familien. Så jeg 

smurte nogle klemmer og drog på van

dring op til Kongebakken med dens 

mølle fra år 1859, og derfra gik turen til 

Christianminde. Igen vendte jeg tilbage 

træt og søvnig efter at have oplevet en 

skøn sommerdag. 

Lørdag den 24. 7. 

Kl. ca. 14,00 forlader vi Svendborg, 

V. om Tåsinge til Høje Stene Løb. 

Da der i en rum tid ikke var skabt 

vind, og vandet om os var blankt som et 

spejl, tilberedte vi te, som skulle nydes 

til vor sidste æske cammenbert-ost, på 

nogle kiks. Vi tog låget af æsken med 

osten — og der rejste sig en hel urskov 

af en mærkelig vegetation, med flittige 

væsener spænende rundt i underskoven, 

så vi tabte appetitten og lod æsken sejle 

sin egen sø. Medens vi drak teen og spiste 

de nøgne kiks, studerede vi livet på hav

bunden. 

Kl. 20,00 begyndte vinden at melde 

sig til tjeneste fra S. 

Kl. 23,10 nåede vi til Ærøskøbing. 

Søndag den 25. 7. tog jeg med bussen 

til Marstal. 

Om aftenen i Ærøskøbing var jeg til 

week-end-hytte i hotel Landbogården. 

Mandag den 26. 7. 

Måtte vi desværre forlade hyggelige 

Ærøskøbing kl. 10,40 med kurs mod 

Assens. 

(Fortsættes) 

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk., 
2- og 4 takt, 1—2 og 4 cyl. for såvel 

lystfart som fiskeri. 

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 

i over 30 år. 

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

KØD -  FLÆSK 
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