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I l U S K !

Det tilsendte benzinskema skal tilbagesendes, hvad enten du har benzin- eller dieselmotor!
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TØNDESLAGNING FOR BØRN,
DAMER OG HERRER! 0 0

Chokolade og boller samt frugt til børnene !
Fine gaver til kattekonger og -dronninger!
Mød op i god tid, da vi begynder præcis !
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NYTÅRSBETRAGTNINGER
Først vil jeg ønske alle medlemmerne

skal også

påbegyndes, men der skal

og venner af S.S.F. et rigtigt glædeligt

rammes 8 kraftige pæle ned, så vi er

nytår med håbet om et godt samarbejde

sikker på, det ikke synker eller giver

i 1969. Samtidigt vil jeg bringe en nyt

efter i grunden.

årshilsen fra S.S.F. til alle sejlklubberne

Haverne blev delt, så dem, der mi

rundt om i landet, som modtager og

stede deres have, fik en halvdel af de

læser vort medlemsblad. Vi får jo også

tilbageværende, og jeg syntes, at de delte

en del klubblade, som jeg læser med

dem under mottoet: hvor der er hjerte

stor interesse for man kan stadig få

rum, er der også husrum.

nye og gode impulser gennem disse
Jeg vil tro, at de kan bevares endnu

blade.

en ca. 5-6 år. Nu skal det nedlagte

Vi har modtaget mange jule- og nyt

haveområde ordnes med vej o.s.v., så

årshilsener bl. a. fra G. Strømberg, Ber

traktor med

lingske Tidende, Lommabuktens Seglarklubb, Hellerup-, Vedbæk- og Skovs

tjenligt til store både.

hoved Sejlklubber m. fl. samt fra Bund

Angående en billig og effektiv ord

Deutscher der D.D.R. De afholder Europamesterskabssejladser

ved

ophalervogn ikke synker

ned, så der vil gå nogle år, før det er

ning af nødsender ombord ser det ud

Warne-

til, at Post- & elegrafvæsenet bliver den

mnde fra den 8.-17. august.

største hemsko. Jeg har lige bragt i er

Af store begivenheder her i Sundet
bliver vel nok sejladsen ved Limhamn i

faring,

august, hvor der skal være stort sejler-

har fået afslag på en anmodning om nød

stævne, samt indvielse af klubhus på
den nye havn. Her har man set en for
del ved at slå Malmo Yachtclubb og
Trindelen sammen til een storklub un
der

navnet »Malmo Segel Selskabb«,

som derved kommer op på et medlems
tal i nærheden af S.S.F. ca. 1000 med
lemmer.

Formand Svend Larsen

mand for D.S. er valgt hr. bygnings
ingeniør Ib Sørensen.
Om det nye, der skal gøres, er først
det nye bolværk, fra, hvor vi sluttede
sidste år til lidt forbi midterbroen, der
næst skal broen over kanalen flyttes læn
gere ud mod vejen, gøres bredere og

»Amagerkredsen«s

stærkere, så vi kan køre over med trak-

kapsejlads, som det er vor tur til at

Derefter

har

vi

or og vognen. Derved undgår vi at

arrangere. Det bliver den 24. august.

skulle ud på vejen, der med den vok

Jeg håber på den samme store hjælp

sende trafik er et faremoment og flere

fra medlemmerne, som de tidligere har

bådejere kommer til at ligge på den rig

udvist. Navigationssejlads for motor
både vil der blive propaganderet meget

at

»Søsportens sikkerhedsråd«

frekvens. Der må være noget galt med
dem, der bestemmer dette, der er ikke
nogen, der kan overbevise mig om, at
vi skulle skade mere end en svensker,
som ligger i Køge Bugt og fuldt ud
lovligt med tilladelse fra det svenske
P&T kan sende på en nødfrekvens, der
er kraftig nok, medens vi danske sejlere
kan gå ned samme sted, fordi vi får
afslag. Det er et berettiget krav, vi har
her og så må vi undersøge, hvor det
standser i P&T og så fremføre vore krav
højere oppe, så vi kan blive dækket ind
og ikke skal udsætte vore familier i unø

for, så vi kan få alle vore motorbåde til

tige side af broen. Ny ophalervogn med
gummihjul er bestilt og kommer, inden
bådene skal i vandet. En 16 m 3 affalds

at deltage i disse sejladser og præmi

beholder er klar til søndre plads og den

glæde og hygge for medlemmerne, så

erne bliver som sejlernes.

dig angst og dyre sundalarmer.
Klubhuset bliver nu gjort istand til

på 10 m :i vil få sin plads på nordre

vi igen kan dyrke klublivet og jeg hå

Vi har fået ny formand for »Amager

hvor der ikke er så mange både. Der vil

ber at se mange flere af de nye med

kredsen« - hr. John Hagemann, »Kastrup

blive bygget ca. 36 nye skure 3 m læn

lemmer i klubhuset. I er velkomne. Med
hensyn til det af generalforsamlingen

Sejlklub«. Den tidligere formand, hr.
Vilhelm

Wieder,

»Dragør

Sejlklub«,

trådte fra ved »Sejlerdagen« den 7. de
cember 1968, hvor han blev hyldet for
sin

indsats

for

sejlsporten

igennem

mange år. Hr. Wieder modtog Dansk

gere inde end græsrabatten på nordre
side og med bagsiden ud mod havnen.
Hvad opnår man ved det, er der måske
nogle, der vil spørge. For det første vil
den kommende bådeplads ligge mellem

vedtagne reglement for klubhuset må vi
forlange, at dette bliver overholdt. For
nogle få er det ikke nemt, men det er
nu engang vedtaget og bestyrelsen skal

Idrætsforbunds Ærestegn som en aner

skurene, når vi til sin tid skal afgive

sørge for, det bliver overholdt. Til dem,

kendelse for sit store arbejde for vor

noget af vort område til den ny motor

der blæser på lov og orden, vil jeg sige:

sport. S.S.F. ønsker V.W. til lykke med

vej, og så vil spåner og lignende ikke

overhold reglementet, ellers ved de, jeg

den fortjente udmærkelse. Som ny for-

flyve lige ned i bådene. Motorskuret

dækker ikke over dem.
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Til slut vil jeg sige alle de medlem

Dansk Sejlunions årsmøde 1968

mer, der har hjulpet bestyrelsen, tak for
jeres indsats igennem året. Uden mange

Sundby Sejl-Forening var på sejler-

berne at arbejde hen imod udstedelse af

medlemmers indsats kunne vi ikke præ

dagen repræsenteret ved formanden Sv.

duelighedsbevis, som de enkelte klub

stere det, vi kan idag til gavn for Sund

Larsen, Ivan Frisch og Reinhardt Han

ber kan udstede i henhold til de af han

by Sejl-Forening.

sen.

delsministeriet stillede krav.

Godt nytår!

Sv. Larsen.

Ny formand
På sejlerdagen blev Lauritz Andersen
valgt til formand for Dansk Sejlunion.

Kl. 10 bød formanden, hr. apoteker

Efter sine kommentarer bød forman

Niels Benzon, forsamlingen velkommen

den velkommen til hr. Emanuel Rose

og udbad sig forslag til en dirigent.

fra D.I.F., som var kommet tilstede for

Traditionen tro blev Poul Nielsen,

at overrække Dansk Idræts Forbunds

Århus Yachtclub, valgt. P. N. bestrider

Hæderstegn i guld til Wilhelm Wieder,

dette hverv med en lethed og en ele

Dragør Sejlklub, for hans store indsats

gance, som betyder en gnidningsløs af

for dansk sejlsport.

vikling af det noget langstrakte møde,
som SEJLERDAGEN jo kan være.

Efter at have hyldet sølvmedaljevin
derne fra Mexico, Aage Birch, Poul

Vi her i SSF kender Lauritz og ved at

Der har været en tilgang til D.S. på

Lindemark-Jørgensen og Nils Markussen,

det var det rigtige valg. Som mangeårig

3 nye klubber, nemlig: Sejlklubben Es

godkendte forsamlingen årsberetningen

formand for Sejlklubben Frem og Køben

rum Sø Baadelag, Neksø Sejlklub og

uden nogen længere debat.

havns Sejl Union står han godt rustet til

Aalsgaarde Sejlklub, og unionen består

Næste punkt var beretninger fra Skan

sit nye hverv.

hermed af 105 klubber med tilsammen

dinavisk sejlerforbund og fra I.Y.R.U.

Hjertelig til lykke.

22.142 medlemmer.
Sv. Larsen.

På SSF's møde i Stockholm var man

Efter navneopråb af repræsentanterne
fra de deltagende klubber fik forman
den, Niels Benzon, ordet og kommen
terede årsberetningen, som forelå i du
plikeret form.

"t

enedes om at anbefale følgende bådtyper
til næste olympiade i 1972: drage, soling,
star, flying dutschman og finnjollen, man
vil således droppe 5,5 m som olympiade
klasse.

N. B. præsenterede hovedbestyrelsen,

Beretningen fra London var meget

og af interesse for os »amagerkanere«

lang og dækkede alt, fra oplysning om

konstateredes det, at John Hagemann

IY RU's opbygning til forslag om æn

Vi har i S.S.F. haft den store sorg,

fra Kastrup Sejlklub afløste Wilh. Wie

dring af kapsejladsregler, og det er mig,

igen at miste en af vore æresmedlemmer.

der fra Dragør som medlem af hoved

og mange andre, en gåde, hvorfor man

bestyrelsen.

ikke har udsendt disse beretninger i dupli

Knud Larsen (mellem venner kaldet
Stille Knud) døde kort før jul.
Knud var, så længe helbredet holdt,

I beretningen omtaltes bl. a., at man

keret form i lighed med D.S.' og special-

havde fundet en løsning på problemet

klubbernes beretninger, der kunne spares

med de 40.000 kroner fra Tuborgfon

megen tid derved.

det, som unionen ikke havde kunnet
finde anvendelse for på de til bevillin

»Nordkaperen«, en tur der varede godt

1969 blev gennemgået, og tvistigheder

gen knyttede betingelser. Man har nu

om kolliderende kapsejladsdage blev hen

2 år.

tilbagebetalt de 40.000 kr. til Tuborg, og
samtidig fået en ny bevilling under an

vist til frokostpausen, under hvilken den
slags sager, erfaringsmæssigt, bedst kunne
ordnes »i mindelighed«.

en meget aktiv og dygtig sejler.
Han deltog i

jordomsejlingen med

Til ære for S.S.F. sejledes hele turen

dre betingelser, på 2

under S.S.F.s stander.
Selv om Knud

lød

navnet »Stille

Knud« kunne han i glade venners lag,
godt spinde en ende, han var altid en
hyggelig kammerat at være sammen med.
Vi vil savne dig Knud.
Sv. Larsen.

x 25.000 kr.,

hvoraf første portion er udbetalt i 1968,
og anden portion vil blive udbetalt i
1969. Pengene skal anvendes til ung
domsarbejdet inden for sejlsporten.
Formanden

Under frokostpausen havde jeg i øvrigt
den glæde at hilse på endnu en sundby
sejler, nemlig Valdemar Bandolowski,
som er sekretær i OKjolleklubben. Valde

beklagede, at der ikke

mar er een af de 3 repræsentanter fra spe-

havde været afholdt landsstævne i 1968,

cialklubberne som har fået sæde i D.S.'

og var ikke sikker på, at der ville blive

jolleudvalg.

noget i 1969, da ingen klub havde meldt
sig som arrangør af et landsstævne.
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Forslagene til kapsejladskalenderen for

Rart at se at der, trods visse hjemlige

Også det stadigt stigende krav om

lyseslukkere, er liv i vore jollesejlere, og
det er min overbevisning, at der med folk

indførelse af FØRERBEVIS TIL SØS

af Valdemars støbning, og med støtte i

omtaltes, og det henstilledes til klub

stedet for diskriminering, nok skal kom

me liv i kludene derude på »nokken« i
Sundby.

Efter endnu et par indlæg, rettedes en
tak til unionens kasserer, til sekretæren

. . . Nå, det var et lille sidespring.

Damgård Petersen samt til dirigenten for

Efter pausen aflagde kassereren, Knud

vel udført arbejde, og sejlerdagen slut

Christensen,

Skelskør,

regnskab,

dette

godkendtes uden debat.

Nye medlemmer

som søger optagelse

i Sund&j.

tede kl. ca. 17.
Efter mødet var der arrangeret rund

Også for SEJLSPORTENS VENNER

visning på ROYAL SYSTEM YACHT

aflagde kassereren regnskab, dette var

YARD, hvor man bygger SAGITTA 26.

knapt så strålende, idet det udviste over

Det var et interessant besøg og værftet

skud opsluges af restbetaling på den bort

bød på en forfriskning og en cigar.

loddede Soling.

Aktive
Olaf Vagermann,
Ole Jørgensensgade 12, N.

Reinhardt Hansen.

Denne Soling blev iøvrigt vundet af

Mtb. »Viska«.
Vagn B. Clausen,

Hobro Sejlklub's kasserer, hr. Carl Hen

Høje Gladsaxe 31, Søborg.

rik Christensen på nr. 0499-

u/Bd.

Hovedbestyrelsens forslag om uændret

Flemming Kempf,

kontingent vedtoges uden debat.

Vølundsgade 25, N.
u/Bd.

Da der ikke var indsendt andre forslag,

Jørgen Arup Nielsen,

gik man over til valg af formand. Apo

Strandlodsvej 120, S.

teker Niel Benzon, som ikke ønskede gen

Spdbd. »Gitte«.

valg, tog i velvalgte ord afsked med for

Niels E. Bergmann,

mandsposten, og anbefalede at vælge

Hovager 19, Hvidovre,

Lauritz Andersen, kendt som formand
for Københavns Sejl Union, til hvervet
som formand. Forsamlingen applaudere
de kraftigt, og Lauritz Andersen var for

Bolværkssnak

L. A. takkede for valget og for tilliden,
og udtalte håbet om støtte fra alle landets

Allan Damstrup,

Vi kender alle snakken, mand og mand

Højdevej 43, S.

Hvorfor gør bestyrelsen ikke noget ved

u/Bd.
Niels Leth Nielsen,

det?

Tom Knudsensvej 1, Lohals,

Eller hvorfor gør bestyrelsen ikke det?

klubber.
Efter valget tog Erik Laursen, Horsens,
ordet, og hyldede varmt Niels Benzon
for hans mangeårige og trofaste arbejde
for sejlsporten.

Medlemsbladet vil i det nye år prøve at
hjælpe medlemmerne til mere kontakt
med bestyrelsen, ved at bringe en spalte
med spørgsmål til bestyrelsen fra med
lemmerne.

Niels Benzon udnævntes til D.S.s før
ste æresmedlem g fik overrakt en smuk
sølvskål som erindringsgave fra unionen.
Beretningerne fra specialklubberne ud
løste ikke nogen debat, og forbavselse
herover kom til udtryk under punkt even
tuelt, hvor Finn Christensen fra pirat-

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

fremt spørgsmålet er os i hænde inden og

udkomne nummer af SSF. Protest skal

senest d. 1. i hver måned.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Skriv nu flittigt til bladet, vis at I er

I vil på den måde også hjælpe besty

retninger, og man kunne anvende tiden

spørgsmål er altid til at besvare, det er
løs snak ikke.

til at løse problemer som f. eks. jolle

Medlemsbladet håber at kunne bringe
en spalte som her omtalt hver måned,

at

visse internationalt anerkendte bådklasser
forlanges bygget på bestemte værfter. L.J.
mente at byggeriet af disse både burde

Cyperensvej 29, S.
Jørn Christensen,

fra bestyrelsen i samme nr. af bladet så

relsen i dens arbejde, for et sagligt

kritiserede,

Allan Mørk,

stille spørgsmål, og vi skal så bringe svar

jolleklubben ankede over, at man brugte

sejlads o. a.

Juniorer

Parmagade 58, S.

mange timer på beretninger fra SSF og
IYRU, disse beretninger kunne jo have
været duplikeret lige som de andre be

Krgjl. »Gay«.

Og vi opfordrer medlemmerne til at

lige så dygtige til at holde på en kugle
pen som på en rorpind.

Lindemark-Jørgensen

u/Bd.

imellem, når vi mødes på pladsen.

mand for Dansk Sejlunion.

I

~~~~

men det kan kun gøres ved læsernes
hjælp.
Så derfor fat i kuglepennen og skriv
til bladet.

være frit, men naturligvis efter de på

Adr. Martin Andreasen

gældende klassers regler. Det nuværende

Nyrnberggade 50, 3.

monopolbyggeri virker fordyrende.

2300

S.

Cykler - Cykler - Cykler!
Når man læser S.S.F.s medlemsblad

skruetrækker vejer lige meget, enten man
er cyklist eller bilist.

Hvordan kla

rer Midterbroen sig?

kunne man let få den opfattelse at cykler

Noget andet er at det ikke er særlig

er noget som en vis mand har opfundet,

morsomt, når man om foråret netop er

der har nemlig i de fleste nr. af bladet,

færdig med lakering af båden, og der så

de seneste år, været en lille påmindelse

kommer en bil, og rejser en støvsky, eller

til brugere af ovennævnte skrækkelige

man senere på sæsonen sidder i sin båd

køretøjer om, hvorledes man havde at

og skal i gang med frokost eller middag

opføre sig indenfor havnens område. Cy

og der så kommer en bil farende ud af

kelkørsel indenfor havnens område for

autostradaen langs nordre mole, støv

budt

skyen gentager sig. Det er ikke alle bili

Cykler skal henstilles i de

dertil indrettede stativer

Skal over

ster der er klar over at vi har en hastig
hedsbegrænsning.

holdes !!!
Vel, det er også i orden, forsåvidt sta

Ja, der kunne siges en hel del mere om

tiverne er tilgængelige, og man har været

dette spørgsmål; men jeg vil støtte det

så heldig at slippe forbi en eller flere af

medlem der på efterårets generalforsam

de foran port og låge parkerede biler,

ling anbefalede at man forbød bilkørsel i

men stativerne er ofte spærret enten af

lighed med cykelkørsel.

joller med bunden opad, trailers, bukke

Og så iøvrigt

og klodser, eller knallerter, stillet på en

Godt nytår.

Medlemsbladet har interviewet vore
juniorer, og stillet dem følgende spørgs
mål :
1. Hvad har du fået ud af at være junior
i S.S.F.?
2. Har du lært at sejle?
3. Synes du, at du får sejlet nok?
4. Mener du, at undervisningen er god
nok, eller hvordan mener du, at den

Pedersen »Fox«.

meget upraktisk måde.

kunne

Jeg ved ikke om noget tilsvarende gør
Idet medlemsbladet takker for indlæg

sig gældende på søndre plads, men sådan
er det på nordre.
inden I sparker til stortrommen.
MEN!! For der er nemlig et stort men.
Hvorfor skal bilister have lov at køre
ud med deres varer?

for

at

blive

5. Er der et godt kammeratkab indenfor

get, vil vi dog sige til Pedersen: Skyd

Så vær opmærksom på disse forhold

tilrettelægges,

bedre ?

ikke på pianisten! Det er ikke redak

juniorerne?
6. Vil du fortsætte med sejlsporten efter

tionen, der laver ordensbestemmelserne,
det er medlemmerne, og det er også med

juniortiden?
7. Tager Navigation og Tov værkskur sus

lemmerne der skal lave dem om. hvis de

for meget af din tid. så den hindrer

er utilfredse med dem.

dig i din almene uddannelse?

Jeg vil mene at en skiftenøgle og en

Redaktionen.

8. Skriv iøvrigt om hvad du ellers mener
om juniorarbejdet i S.S.F., det står
dig frit for at øve kritik, hvis du me
ner, at sådan er på sin plads.
1.—2. I de år vi har været juniorer har vi

HUSK!

lært at sejle, fået gode kammerater,
og lært at gøre en båd i stand.

HUSK!

1. indbetalingsdag torsdag den 30. januar
Kontingent for 1. halvår - sidste rettidig indbetaling
15-3-69. Der er ingen restancefrist.

3.
4.

JA.
Undervisningen er ikke god nok.
Arbejdet skulle organiseres bedre.
Når man har sejlaften kommer

Pladslejen skal være betalt inden 15-4-69.

man som regel ikke ud at sejle,
men når man ikke har, så kommer

Kontingentet er:
Aktive indmeldt før 15-8-57
Aktive indmeldt efter 15-8-57
Passive
Junior

man ud. Der kunne gøres meget

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

50,00
55,00
22,50
32,50

mere for at få flere nye juniorer,
f. eks. sætte en annonce i Amager
bladet.
5.

Kasserersken.

Der er et vældig godt kammerat
skab og sammenhold i juniorafde
lingen.

6.
7.

Vi vil sejle så længe vi kan.
Navigations- og tovværksundervisningen tager næsten intet af vores
fritid.
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KRITIK:
Junior arbejdet kunne tilrettelæg
ges bedre. F. eks. ved afrigningen
viste der sig næsten ingen juniorer,

Vedrørende Walkie-talkie

og nogle af disse kom først ved

Som lovet fremsender jeg hermed en

Tilbage er så de alm. W.T. anlæg, men

tolvtiden. Dette kunne forebygges

oversigt, baseret på din tanke, om et så

her er dog den nyhed at frekvensen

ved at sende besked ud til samtlige

dant anlæg i Sundby Sejlforening. Et

27.095 Mhz. er frigivet til maritimt

juniorer, evt. et juniormøde, hvor

eksempel som vil kunne følges op af

brug, og bl. a. benyttes af Falck & Zonen.

juniorerne kunne blive orienteret

andre sejlklubber.

Vi må altså se i øjnene at vi må bruge

om, hvad der skulle ske i vinter

Der findes et, endog meget strengt

halvåret, og ligeledes hvad der

reglement, udarbejdet af Post & Telegraf

skete ved forårsklargøringen. Jeg

på det danske marked. Det er en sag der

væsenet, hvori det bl. a. hedder: Effekten

er delte meninger om, dog har de fleste
jeg har talt med, ment at det japanske

alm. W.T., og finde den bedste kvalitet

vil støtte Juniorudvalget i at sælge

der tilføres antennen i et privatradio

de to ældste både, da vi har fået

anlæg, der benytter frekvenser i med

den blå, vil der stadig være 5 ju

fabrikat TOKAY, der er typegodkendt

borgerbåndet, altså frekv. omkring 27

niorbåde.

af P&T, er bedst.

Mhz., ikke må overstige 0,5 watt.

Derefter vil vi gerne have Woltemadth ind som

Der har et utal af gange været søgt

juniorudvalgs

dispensation mod denne lov, således at

medlem, da vi ved at han har for

brugeren af privatradioanlægget kunne

Der findes to typer 2-kanals W.T.,
som anbefales. Tokay 502 og Tokay 306.
Sidstnævnte den kraftigste og mest føl
somme.

stand på kapsejlads og trimning af

installere en »hovedstation« på 5 watt's

juniorbåde, da han selv har sejlet

effekt. Indtil nu har sådanne ansøgninger

som junior. Hvis disse ting bliver

været nyttesløse, og resultatet altid nega

ne ikke ligge for langt fra hinanden.

tivt.

Derfor foreslås benyttet kanal 5, frekvens

opfyldt, tror vi at juniorafdelingen
igen vil blomstre op.
Underskrevet

Der findes såkaldte Maritime anlæg,
føres af bl. a. fa. Storno, men et sådant
Juniorerne.

Når juniorerne ønsker Woltemadth ind
i juniorudvalget er det ikke ment som en
kritik af det siddende juniorudvalg, men
kun for at kunne anvende Woltemadths
store erfaringer

med

juniorarbejdet i

S.S.F.
Redaktionen.

anlæg koster til skibsinstallation ca. kr.

Af hensyn til trimning må frekvenser

27.015 og kanal 11a frekvens 27.095.
Sidstnævnte skal vi altså benytte som
»nød«- og lyttefrekvens.
Som hovedstation benyttes f.eks. Tokay

3.000,-, og kræver desuden telefonicerti
fikat, samt en årlig licens til P&T.
Det hævdes at svenske W.T. stationer

306, med en 20 m antennemast monteret
m. ground-plane, en god nedføring, her

er meget kraftige overalt i medborger

anbefales coax kabel type RG 8/AU.

båndet.

Dette

forkert.

Som skibsstation foreslås Tokay 502 eller

Svensk

P&T

frekvensen

306. Men intet ligger til hinder for, at

27.155 Mhz., med tilladelse til at benytte

de af vore medlemmer, der i forvejen har

effekter op til 5 watt. Denne tilladelse

købt W.T., kan skifte krystaller og falde

gives ikke herhjemme.

ind i systemet.

er
har

imidlertid
frigivet

Så husker vi

Juniorballet
lørdag d. 1. februar kl. 19-24

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK-HUSK-HUSK
Når du i januar modtager benzinskemaet. Så gør

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

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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Men hensyn til rækkevidden er den

JULETRÆSFESTEN

afhængig af mange faktorer. Det vil bl. a.
være en fordel, hvis bådene benytter en

Juletræsfesten for medlemmernes børn

Vi benytter lejligheden til at takke

god fast antenneinstallation, den rigtige

blev en formidabel succes. Vi havde

bagermester Poul Holst-Jensen for de

spænding (aldrig sejle ud med næsten

kalkuleret med ca. 100 billetter, men de

ikke mindre end 30 kg konfekt samt pe

tomme elementer), ikke ligge gemt bag

blev revet væk i løbet af 9 dage, og da

bernødder og honningmænd, de mange

et stort jernskrog eller lignende, vente til

dørene blev åbnet for festen, var der

bananer, som vi fik, takker vi Jørgen

kanalen er ubenyttet, så man ikke »kvæ

ialt 139 børn, næsten alle med forældre

Brasen for. Jeg vil også her sige tak til

les«. Kort sagt, har man antennen i »sigt«

og andre pårørende, som ville se, hvor

»Pløk« og Sv. shop Larsen for det runde

kommer der det bedste ud af brugen.

ledes børnene morede sig, så man kan

beløb, som de gav til festen. Det satte

Med en kraftig station kan man regne

forstå Klubhuset stod på den anden

os i stand til at give børnene en gave

ende.

i godteposen.

med god forbindelse over ca. 25 km, af
hængig af ovennævnte forhold.
Jeg håber disse oplysninger kan være
til hjælp, og vil til sidst anbefale at vi,
trods alt ansøger om tilladelse til at be
nytte en hovedstation på 5 watt. Det må
dog være et vægtigt argument at vi ved
dette initiativ er med til at forøge sikker
heden til søs.
Erling Sørensen.
Nærmere oplysninger kan indhentes
hos formanden S. Larsen.

Opråb til medlemmerne!

Efter der var budt velkommen, fik
Julenissen ordet, og i den næste time
underholdt han børnene med julesange
og konkurrencer. Senere fik børnene en
stor godtepose med legetøj som med
førte at i den næste halve time var der

Sv. shop Larsen havde indkøbt en
del juletræer, som blev solgt til en en
hedspris til medlemmerne. Det gav et
overskud på små 30,00 kr. Tak for ideen.
Til slut vil jeg takke Kristine for hen

meget stille, nu havde børnene fået no

des

get at bruge munden til.

mindst det store rengøringsarbejde bag

beværtning

af

børnene

Senere gav restauratricen is og soda

efter, og skulle jeg i farten have forbi

vand, derefter blev der vist film: Gøg

gået nogen, der gjorde en indsats for

og Gokke, Chaplin og Hopalong Cas-

at gøre festen så god som den blev, så

sidy og da klokken nu var blevet 18,00,

takker jeg dem nu og vil håbe de vil

var ungerne blevet godt trætte, og jeg

være med til at gøre denne fest til en

tror de sov godt den nat, nogle med

tilbagevendende

urolige drømme, de havde spist for me

ovenud.

tradition. Starten

var

H.L.

get.

Der er nogle af medlemmerne som
ikke er helt klar over, at man ikke må
anbringe master i masteskuret med rig
eller diverse horn. Det ved de jo godt,
at de ikke må. Høvlspåner ved mastebuk
kene, det er jo heller ikke noget der pyn
ter; men det mener måske de, der ikke
har fjernet dem efter endt arbejde?
Og så er der pladserne ved halvtagene;
der er jo en del grej som skal fjernes af
ejerne. Det burde ikke være nødvendigt
for andre at fjerne det, for at komme til
at arbejde.
Vær så venlig at klare op, efter endt
arbejde: det er jo ingen losseplads, eller
€r det?
Havneudvalget.

glædelig ny far ønskes atfe medfemmer
og venner af åundBtj åej[forening, med

tak for åref der suandf.
T^risÉine £orsen
^ftesfaurafriee
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og ikke

Pas på! — Advarsel!
Den 30. december var jeg inviteret ind
i et forsikringsselskab og fik forelagt en

KLUBHUS

forsikringssag, som må være til skræk og
advarsel for de sejlere, der tænker på at

OG

sælge deres båd. Et medlem sælger sin

FESTER

og får 21 veksler udstedt a 1109 kr., ialt

Fastelavnsfest søndag den 16. fe
bruar kl. 12.00.

var smuglere, og på den første tur for

båd igennem et yachtbureau til to købere
med omkostninger 23.668 kr. Køberne
liste de medlemmets båd, og ifølge Dansk
Søforsikrings Konventions § 117 ophører
forsikringen i sådanne tilfælde. Og der

Mærket er fremstillet i 2 udgaver,

står manden uden båd og tabet af sine

et for seniormedlemmer og et for

sparepenge gennem mange år. Hvad har

juniorer.

medlemmet gjort fejl ved salget af sin
båd; jeg tror jeg ville have gjort det
samme, når man ikke er jurist. For det
første er en veksel aldrig mere værd end
manden der udsteder den, og i dette til
fælde havde manden ikke betalt skat
siden 1964 og ejer altså ikke noget, ellers
ville skattevæsenet straks have været der
med sin klamme hånd. Det samme gæl
der med en købekontrakt; hvis båden

Slettede medlemmer
pr. 31.-12. 1968
Svend Christian Damm, Store Krog 64,

bliver brugt til smugleri, skal man ikke
vente at forsikringen dækker ved forlis
eller skader der kan fremkomme ved at
de går ind på kysten og skal landsætte.

S., Jørgen Hansen, Kastrupvej 116, S.,

Altså sikrer jeg mig at manden har noget,

Mogens Hansen, Thorsgade 15, N., Hen

d.v.s. at han betaler sin skat som må

rik Nissen, Korsikavej 2, S., Hans Fel

fremgå af sidste kvittering. Jeg har været

sted, Jægersborggade 24, N., Gordon

ude for tilfældet før; i dette tilfælde red

Mærket kan købes hos kassereren

Frederiksen, Falkoner Alle 26 B, F., Pre

dede medlemmet sin båd før end det var

i kontortiden eller hos festudval

ben Ågård, Korsgade 33, N., Alice Maja

for sent, havde den gået ned var han

Damm, Store Krog 64, S., Svend Åge

kommet i samme situation. Så pas på det

Jensen, Greisvej 48, S., Reinholdt Han

ikke bliver jer næste gang. I er advaret.

get.

Sv. Larsen.

sen, Smålandsgade 6, S.

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

DIESELMOTORER?
Salg og Service — Nye og brugte
Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
®> 35 6788

J . E. N A G E L
Tlf. 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn, S
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Sejlsportsfolk

ret kurs i
lystfartøjsforsikring

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING
fordelagtigst
h0. BACHER
JjnaJcs

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER

i
|

Elvstrøms Flydeveste
^

til voksne og børn!

1

IP

1

ijj|

ORIG. ENGELSKE

JKjl IlM

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

0

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

KONGENS NYTORV - KØBENHAVN K

J. P. BACHER, TORVEGADE 22.

TELEFON (01) 12 24 36

FILIAL GBONTTORVET 7 9 - VAlby 2 3 8

FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

. TLF. AM 882

1. kl.s
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.

KØD - FLÆSK
OG

PÅLÆG

ø-^mr

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER!

v/Aage Hansen
Telf. (09) 531219
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN. NYRNBERGGADE

50.

AM 8384 u . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAAROSVEJ 4. KBH. V. TELEFON: 35 67 88
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FERIEMINDER!

S U N D B Y SEJL-FORENIIMG

V——Amager
\

Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96

liasserer

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislensgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S.
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29
Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66
Skolechef: Poul Elgård Nielsen, Palermovej 27
Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S.
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand: Hans Nygaard, Tycho Brahes Allé 31
Bestyrelsesværelse

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u

formanden oghavneudvalget

55 28 70

træffes
hver torsdag:
kl. 19—30,30
i klubhuset
tlf. SU 35 80

AS 26 64
AM 1819
SU 16 53
58 46 15
AM 83 84u
AM 71 18 y

Husk postgiroen 56516

SU 35 80
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

HUSK!
Det tilsendte benzinskema skal tilbagesendes, hvad enten du har benzin- eller dieselmotor!

Med 30 m2 spidsgatter til Færøerne
Lørdag den 15. marts kl. 19,00
viser Ove Friis og hans besætning lysbilleder i vores klubhus og be
retter om deres spændende tur til Færøerne via Skotland.
P.S. Da vi selv har set billederne i Sejlklubben »Sundet«, kan vi stærkt anbefale dem. Det
kan samtidig nævnes, at beretningen om turen kommer i »Sejl og Motor«.
Ivan Frisch.

THORNYCROFT DIESEL
fra 30-120 hk. — Ferskvandskølet — Borg Warner gear

J. E. Nagel, Elselillevej 18 - 2300 København S - Tlf. (01) 58 40 67
2

Generalforsamling
Tirsdag den 25. marts kl. 19,30 pr. i klubhuset

Dagsorden:

Følgende er på valg:

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg til bestyrelse
4. Regnskab
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Sekretæren, Reinhardt Hansen
Skolechefen, Poul Elgaard
2 repr., Tage Kjær og Egon Kjeldsen
2 suppleanter
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Edith Dreyer
Revisor Hardy Christensen
Revisorsuppleant P. Holst Jensen
Redaktøren, Martin Andreasen
2 målere, Uffe Below og Poul Elgaard
2 juniorudvalgsmedlemmer, Ib Christensen
og Rasmus Bech

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

senest tirsdag den 4. marts kl. 19,30

selv måttet tage affære.
Redaktøren foreslog,

folketinget om, hvordan det kan være,
at der skulle

Bugt og sende ganske legalt, og blive

som tegner annonce for et helt år ad

hørt, medens en dansker kan ligge sam

gangen. Tage Kjær mente ikke, at man

me sted, men han må ikke sende, han
kan bare gå ned.

skulle forære noget væk. Der var dog
overvejende stemning for, at annonce
salget kunne og burde stimuleres ved at
yde de 10% rabat, og forslaget vedto
ges.

( Tia.

Der er til dato indkommet 243 af de
udsendte benzinskemaer.

Bestyrelsesmødet d. 4. februar

En vejkasse er under arbejde på ndr.

Formanden bød velkommen til det

side, hvor haverne er blevet inddra
get.

første bestyrelsesmøde i 1969, og op
læste diverse skrivelser som toges til ef
terretning. Der var en skrivelse fra Over
præsidiet, som meddelte at en ansøg

Post & Telegrafvæsenet er blevet til
skrevet for at få en sagkyndig ned i
foreningen og fortælle os muligheden

ning om fri proces mod S.S.F. var af

for at få anvist en nødfrekvens til små

slået. Ansøgningen om fri proces var fra

senderanlæg i bådene, men formanden

en dame som var faldet på gulvet og

var blevet ringet op af en overkontrol

havde brækket et ben i S.S.F.s restaura

lør, som fortalte at en sagkyndig kun

tion.
Det oplystes, at medlemsbladets an

at en svensker kan ligge f. eks. i Køge

ydes en rabat på 10% til annoncører,

ville kunne fortælle, at det kunne ikke
lade sig gøre.

nonceagent ikke havde gjort noget ved

Man vil nu forsøge at få rettet en

sagen hele året, så formanden havde

forespørgsel til rette vedkommende i

Protokollen oplæstes, ingen kommen
tarer.
Forårsgeneralforsamlingen fastsattes til
tirsdag d. 25. marts kl. 19.30. Forslag,
som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest tirsdag d. 4. marts kl. 19.30.
Af

bestyrelsesmedlemmerne er føl

gende på valg: sekretæren Reinhardt
Hansen, skolechefen Poul Elgård Niel
sen, 2 repræsentanter: Tage Kjær og
Egon Kjeldsen, kasserersken Erna Chri
stensen, kasserersuppleant Edith Dreyer,
revisor Hardy Christensen, revisorsup
pleant Poul Holst Jensen, redaktøren
Martin Andreasen, 2 målere: Uffe Be
low og Poul Elgård, og 2 juniorud
valgsmedlemmer :

Ib

Christensen

og

Rasmus Beck. Dagsorden ifølge lovene.
(Fortsættes side 6).
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ORENING

UNDBY

Transport

INDTÆGTER:
27.130,00

Indskud

Kontingenter:

82.086,50
5.315,50
2.805,75

90.207,75

53.548,00
14.770,25

68.318,25

Pladslejer:

Aktive
Vinteroplæggere

57.567,81

Fornyelse og repr. af vandrør ...
Fornyelse og kørsel af
affaldsbøtter
Flytning af både
Fornyelse og repr. vedr.
vogn, skinner og spil
Flagmast rigget til og af
+ standere
Indkøbt spulepumpe
Indkøbt traktor og repr
Materialer og arb. på pladsen ...
Bygning af skure...
15.115,00
Solgte skure
14.805,00

Ydelser fra medlemmerne:

Aktive .
Passive
Juniorer

REGNSKAB 1 / 1 t i l 3 1 / 1 2 1 9 6 8

44.072,82

812,65
5.786,74
110,00
427,83
2.204,75
300,00
5.472,57
5.252,48
310,00
78.244,83

Afgift skabe
Afgift haver

3.290,00

5-øres afgift fra
benzinmanden ...
Merværdiafgift ...

630,00

2.000,00
163,62

2.163,62

76.081,21

Salg af:

Emblemer ...
Klubmærker
Slips
Kasketpuder
Nøgler

425,07
155,27

Klubhus:

121,18

1.659,70

191.937,22
170,35
19.347,61

Indvundne renter
Benzinpenge
Kr

211.455,18

UDGIFTER:
Havnen:

Fornyelse og repr. af broerne ...
Gravearb. i renden
11.512,00
- tilskud
5.000,00
Fornyelse vedr. slæbested
Nye bøjer
Vedligeholdelse af pram
Møder

35.192,12
6.512,00
1.260,00
1.001,82
82,08
24,80

Transport

4

15.120,00
1.100,00

16.220,00

18.417,16

Bladet:

44.072,82

14.318,00
8.898,38
4.948,08
18.229,23
180,00
3.190,10

Trykning ...
Forsendelse
Provision ...
Bladmøder
Annonceindtægt

23.307,51
2.608,83
950,00
219,00
27.085,34
4.125,00

22.960,34

Fester:

Trykning af billetter
Karneval
Pejseaften
Standerhejsning
Pinsetur
Set. Hansfest

722,98
6.570,36
510,68
57.567,81

2.184,02
347,10
8.511,17
596,80
430,03
1.180,15
92,25
3.817,27
29,18
5.442,50
9.349,50
2.079,48
577,71
34.637,16

-j- Lejeafgift
Gaver

Pladsen:

Lejeafgift til kommunen
Vandafgifter og skatter
El-forbrug
Løn til pladsmanden
Rotteudryddelse
Indkøbt grus
Fornyelse og repr. af
gi. klubhus og blokhus
Fornyelse og repr. af
hegn og låger og låse
Forsikring

Afgifter og skatter
Renovationsafgift
Renter af lån
Forsikringer
Reparation af toiletter
Reparation af kloak
Reparation af køkken
Istandsættelse af lokalerne
Skorstensfejer
Fornyelse af klaver
Fornyelse af disken
Fornyelser på kontoret
Andre fornyelser

44.072,82

Transport

155,00
341,20
57,00
2.839,65
486,65
101,50
3.981,00

161.531,53

Transport

3.981,00

Svagføretur
Afriggergilde
West-turen
Juletræ

161.531,53

77,00
212,00
203,60
71,42
2.657,12
745,20

5.355,52

193.523,08

3.337,69

2.017,83

3.199,00
2.999,00
2.999,00
2.599,00

11.796,00

1.371,00

Startpenge ..
Provision til
præmier ..

155,20
1.317,75
469,80
200,35

1.966,69

Afskrivninger:

6.124,10
Fastelavn
Auktion
Forårsfest
Mandetur
Andespil
Revy

Transport

Juniorbåde
Optimistjoller
Skure
Spil

4.118,27

Overskud til kapitalkonto
3.966,34

2.157,76

211.455,18

Sejlerskolen:

Forsikring
Materialer
Møder
Undervisning
Ophaling

268,00
2.358,90
254,60
644,67
56,25

STATUS PR. 31. DECEMBER 1968
Aktiver:

3.582,42

Kontorartikler

1.520,06
2.800,00
623,80
1.816,35
5.232,30
86,40
7,93
1.029,13
1.584,00
334,95
506,00
1.285,95
14,33
357,50
263,45
48,00

14.250,83

1,00
1,00

1,00
3.200,00
3.199,00

1,00

3.000,00

Optimistjoller, saldo 1/1-1968 ...
-h afskrivning

1,00

2.999,00

3.000,00

Skure, saldo 1/1-1968
-J- afskrivning

806,69

Tryksager
Skrivemaskine
Generalforsamling
Emblemer, flag og slips
Møder og rejsepenge
Udbetalingsgebyr
Memoplantavle
Annoncering
Forsikringer

511,58
1.699,85
12.039,40

Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåd
Juniorbåde, saldo 1/1-1968
-i- afskrivning

Administration:

Telefon
Administration
Frimærker og stempelmærker ...
Gaver
Kontingenter
A.T.P
Merværdiafgift

Kassebeholdning
Girokonto
Bankkonto

1,00

2.999,00

2.600,00
Spil, saldo 1/1-1968
2.599,00
-j- afskrivning
Flagmast
Klubhus
Depositum Københavns kommune
Depositum Københavns Belysningsvæsen

1,00

1,00
312.000,00

3.000,00
2.100,00
331.358,83

18.316,84
Passiver:

696,65

Bestyrelsesmøder:
Juniorafdelingen:

Materialer
Ny juniorbåd
Forsikring
Bådebyggerarb
Tryksager
Møder

2.732,65
5.634,53
1.792,80
1.364,00
85,00
230,00

11.838,98
Solgte både
Indsamlinger
Gaver
Tilbagebetalt
forsikring

4.601,10

156.460,75
6.942,31

149.518,44

Lån Dansk Idrætsfond,
saldo 1/1-1968
-H afdrag

4.000,00
2.000,00

2.000,00

Lån Københavns kommunes
Idrætsfond, saldo 1/1-1968 ...
-h afdrag

3.600,00
600,00

3.000,00

Skyldig A.T.P. bidrag
Skyldig Moms
Kapitalkonto, saldo 1/1-1968 ...
-f- årets overskud

2.160,00
39,10
1.800,00
602,00

Prioritetsgæld, saldo 1/1-1968 ...
h - afdrag

176.569,42
331.358,83

ERNA CHRISTENSEN, kassererske

Medlemstal: Aktive 817, passive 129, juniorer 41

2.305,35
294,94
2.008,81
399,72
346,70

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse
med foreningens bøger og bilag.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.
København, februar 1969.

5.355,52
Transport

172.451,15
4.118,27

7.237,88

Kapsejlads:

Præmier
Sø- og banekort
Nye bøjer
Materialer
Fortæring dommere

21,60
249,37

5.355,52

193.523,08

GØSTA ØBERG
revisor

HARDY CHRISTENSEN
revisor
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Kapsejladschefen er i gang med at

Bestyrelsesmødet

forberede kapsejladssæsonen, så som at

(Fortsat fra side 3).

bringe bøjerne, flag og patroner i or

Under punktet havn og plads oply

den.

stes det, at bøjerne til indsejlingsrenden

Til punkt eventuelt var der intet.

skal gøres større.

Mødet sluttede kl. 22,30.
Sign. Sv. Larsen,

Et medlem har skænket foreningen

formand.

en glasfiberjolle.
Holger

Larsen udtalte,

Sign. Reinhardt Hansen,

at der må

sekretær.

sættes låg på klaveret, da det lider over
last, flere af filthamrene er blevet øde

Navigationseksamen afholdes tirsdag

lagte. Der må sættes nye ruder i køk

den 18. marts kl. 19,00.

kenet i stedet for de smadrede. Der

Tovværksprøven afholdes onsdag den

ankedes over, at kontordøren står åben

19. marts kl. 19,00.

om dagen, ligemeget hvad tid på dagen,

Søndag den 23. marts kl. 10,00 be

man kommer i klubhuset, så står døren

gynder vi klargøringen af øvelsesbåden.

åben, og der ytredes om, at et tidligere
bestyrelsesmedlem

stadig

kommer

på

kontoret. Han vil blive tilskrevet om
at afholde sig fra denne trafik.

Jeg håber, at alle eleverne møder op,

Vandalisme

ligt i vandet, så vi kan få sejlet mere
Der er desværre rundt i klubhuset

Der er nu lagt vinyl på gulvet i den

sket flere tilfælde af

toilettet har man fjernet knoppen på

i pejssalen.

cisternen samt fjernet skiltet med in

således ud: en filmaften i marts, lang

skriptionen »Tryk på knappen«. Det er
På et maleri skænket klubben har man

dag d. 6. april kl. 19-00 påskebal, lør

fjernet pladen, hvorpå der stod hvem

dag den. 3. maj standerhejsning, pinse

der havde skænket det.

tur søndag d. 25. maj kl. 8, om aftenen

Vi beder medlemmerne påse, hvem

kl. 19,00 bal i klubhuset. Mandag d. 23.

der laver sådan noget, så vi kan slå ned

juni st. hansfest. Søndag d. 24. august

på vedkommende. Vi nægter at tro på,

Amagerkredsens

at det er vore egne medlemmer. Altså pas

ved

S.S.F. kl. 10,00. Lørdag d. 30. august

Skolechefen.

Nye medlemmer ~~~~

anden gang, dette skilt er skruet af.

fredag d. 4. april, juniorbal, påskesøn

hovedkapsejlads

i år.

vandalisme. På

store sal, man vil nu lægge filtlister

Forårets og sommerens program ser

så vi kan komme igang og komme tid

på!

som søger optagelse

i SiwAAy,

Aktive
Karin Østergård Jensen,
Trondhjemsgade 7, 0.

Klubhusudvalget.

u/Bd.

svagføretur.

Bendt Sonne Nielsen,

Aftensejladserne begynder onsdag d.
28. maj kl. 19,00.
Søndagssejladserne

vil

senere

blive

Obs.

u/Bd.
Anni Hiljander,

Vi har nu på begge pladser fået store

bekendtgjort.

Engkrogen 40, Søb.

affaldsbeholdere. Benyt dem så meget

Skolechefen oplyste, at der vil blive
afholdt navigationseksamen

Rødegård 8, S.

tirsdag d.

18. marts kl. 19,00 og towærkseksamen
onsdag d. 19. marts kl. 19,00.
Juniorlederen ønskede skorstenen re

som det er muligt, så vi kan glæde os
over rene pladser, hvor det ikke flyder
med affald.

u/Bd.

Husk også oprydning af motor- og
]uniorer

snedkerskur.

pareret på det gamle klubhus, så man

Efterse om dit nr. på dit skur er rig

kan varme op, når der arbejdes inden

tigt, ellers henvend dig til Tage Kjær

dørs. Skolechefen udtalte hertil, at man
kunne få en brugt oliekamin billigt,

u/Bd.
Jan Sejrbo,
Amagerbrogade 271, S.

Kim Steffensen,
Englandsvej 86, S.
Svend Jacobsen,

og få det rigtige nr.
Havneudvalget.

Englandsvej 84, S.

måske endda gratis for at hente den,
og man vil nu søge at få fat i en sådan

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems

ovn, da den er mindre farlig at fyre

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

i, end hvis man begynder at fyre med

udkomne nummer af SSF. Protest skal

træ og spåner, som kan sprede gnister

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

over bådene.

dage efter offentliggørelsen.
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En tak!

Til lykke

Onkel Pløk og onkel Holger takker
Sidst i februar fylder Sejrbo 70 år.

hermed børnene for den fine flaske port

KLUBHUS

grund af Sejrbos store beskedenhed, han

lover en endnu bedre fest 1969.

har frabedt sig omtale i den anledning.

OG

FESTER

Dragen skal fortsætte som OL-klasse
International

Yacht

Racing

Unions

permanente komité i London har nu truf
Filmaften lørdag den 15. marts kl.

19,00.

•
Påskebal søndag den 6. april kl. 19,00.
Entre incl. baltegn 5,00.

•
Juniorfest fredag (Langfredag) den
4. april kl. 19,00. Billetpris 5,00.

Når vi ikke nævner datoen, er det på

vin, som vi fik efter juletræsfesten, og

Men som andre store personligheder, kan
Sejrbo ikke undgå nogen omtale, derfor
synes vi her ved bladet, at begivenheden
burde nævnes.

fet beslutningen om de bådklasser, der

Sejrbo er kendt over hele landet, ikke

skal sejles i ved den olympiske regatta

alene på grund af hans forretning, men

på Kielerbugten i 1972 i forbindelse med

i sejlsportskredse, på grund af hans del

Miinchen-olympiaden.

tagelse i utallige kapsejladser, for at

Som ventet droppede man den dyre

nævne nogle: Sjælland rundt. 24 timers

5,5 meter-klasse, i hvilken Danmark var

sejladser. Jyllandsugen, og mange andre.

repræsenteret ved William Berntsen i
Acapulco. Derimod besluttedes det at be
vare dragen som olympisk klasse. Det vil

Så godt som altid, med en god place
ring, men altid som en god sejlsports
mand.

måske erindres, at Dansk Sejlunion havde

•
Standerhejsning lørdag den 3. maj
kl. 16,00.

•
Pinsetur søndag den 25. maj kl. 8,00.
Kl. 19,00 bal i klubhuset.

•

indstillet, at man strøg denne klasse trods
al den hæder, den har hjemsejlet til Dan

Sejrbo var, og er vel endnu medlem
af K.D.Y.

mark. I stedet for 5,5-meteren bliver den

Men altid så man spidsgatteren »Fri«

norske konstruktion Solingen olympisk

under kapsejlads, med S.S.F. standeren

klasse. De to jolleklasser finn og Flying

vajende fra mastetoppen.
En god mand for vor sejlforening har

Dutchman bevares, ligeledes starbåden,
omend der var forslag fremme om at

du altid været, Sejrbo, jeg vil ikke her

erstatte den med den britiske konstruk

opremse alle de tjenester du har gjort for

tion Tempest.

vor sejlforening.

En grimmer fejl

leverede til vore afriggergilder, har jeg

Men en tak for de herlige ål, du altid

Aftenkapsejladserne begynder onsdag
den 28. maj kl. 19,00.

•
Set. Hansfest mandag den 23. juni
kl. 19,00.

•

lov at sende dig.

Da jeg skrev referatet fra juletræs
festen, læste jeg forkert og skrev, ja til
giv mig, at overskuddet ved salg af

Til slut de bedste ønsker for dagen, og
hjertelig til lykke.
Vi ønsker, at vi endnu i mange år må

juletræer var små 30,00 kr. Det rig
tige beløb var 378,00 kr. Undskyld.

Amagerkredsens kapsejlads v/Sundby

se dig i havnen, stadig still going strong.
Renie.

Red.

Sejl-Forening søndag den 24. august kl.
10,00.

•
Svagføreturen lørdag den 30. august
kl. 14,00.

HUSK!

HUSK!

1. indbetalingsdag torsdag den 30. januar
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
Aktive indmeldt efter 15-8-57
Passive
Junior

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

50,00
55,00
22,50
32,50

Kasserersken.
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Undertegnede juniorer vil gerne have
lov til at gøre indsigelse over artiklen
under juniorspalten i januarbladet.
Vi vil godt vide, hvordan et sådant

En ferietur for
20 år siden

interview er fremkommet, og hvordan

(Fortsat)

det kan være underskrevet »Juniorerne« ?

Svar til Juniorernes
kritik i nr. 1

Vi er nemlig flere store og små, der

Tirsdag den 27. 7.

aldrig har set dette interview før og

Ophold i Assens.

derfor ikke har haft lejlighed til at

Onsdag den 28. 7.

komme med vore meninger. For der er

Det var svært at forlade Assens, også

så sandelig mange punkter, hvor vi er

fordi der var en sød pige, men er man

af en helt anden opfattelse. Hvor man

»sømand« eller er man ikke? I hvert fald

ge tror I f. eks. (spørgsmål 3) synes,

blev vi enige om at stikke til søs kl.

at de får sejlet nok? Ikke ret mange.

11,40. På grund af flov bidevind, der

Det hænder mange gange i sejlsæsonen,

ikke gad halvfylde vore sejl, gik vi ind

at man ser små juniorer sidde på mid

i Wedellsborg havn kl. 15,45.

Jeg vil starte med at sige nej tak til

terbroen og vente på, at en af de alt

På lilleputhavnens kaj stod et kæmpe

forslaget, da jeg er fuldt optaget i den

for få førere skal dukke op. Tror I, de

skilt, hvorpå stod, med let læselige bog

kommende sæson og i øvrigt mener jeg,

er tilfredse? Og hvordan kan det være,

staver: Ingen må opholde sig her uden

at der til stadighed indløber klager til

tilladelse fra opsynet.

at de nuværende 3 juniorudvalgsmed
lemmer har bedre egenskaber end jeg

juniorudvalget fra forældre til børn, der
ikke får sejlet?

Vi gik naturligvis op til det lille hus,
hvor han boede. Vi fandt manden stå

til de nævnte ting; hvis I blot retter jer

Ligeledes spørgsmål nr. 4 angående

ende udenfor i en mindre båd, som han

efter deres råd og anvisninger, vil i se,

annoncen i Amagerbladet. Det forstår

var ved at reparere. Vi hilste og spurgte,

at I ikke finder bedre læremestre end

vi overhovedet ikke, da tilgangen til

om det var ham, der havde opsynet med

dem.

juniorafdelingen er stoppet, netop fordi

havnen. Han vedblev med at stå med

Videre skriver I, at jeg selv har væ
ret junior. Ja, det har jeg. Det er 22-23

der er så mange juniorer, at der ikke

ryggen til os, da han noget uvenligt,

et plads til dem på bådeholdene, og

syntes vi - på vort spørgsmål om at over

ikke nok med det, så vil I oven i købet

natte i havnen, svarede:

år siden. Da var vor nuværende for

have, at vi skal sælge to juniorbåde.

mand juniorleder og sejladschef alene

Nej nu forstår vi ikke noget længere.

— Havnen egner sig ikke for lystfar
tøjer.

og dengang blev der sejlet idet de to

Sluttelig kan vi heller ikke forstå,

Vi bedyrede, at vi ville være meget

juniorbåde (den røde og grønne) vi

hvordan Woltemath kan komme ind i

taknemlige for at overnatte her, da det

havde, faktisk aldrig lå stille og van

billedet. Vi mener, at vi, vel at mærke,
hvis vi selv er interesserede, har al den

var noget småt med vind og ikke bedre

hjælp vi vil have fra erfarne kapsejlere,

delig nogle ord, som vi forstod som, han

til trimning af bådene.

gav os tilladelse. Så vi nød den vid

det i Øresund blev sejlet så tyndt som
aldrig før. Jeg tror, vi var en 20—25 ju
niorer, så der var rift om bådene. I
weekenden kunne man leje en af bå
dene for 10 kr., men så skulle man

J.29 - J.25 - J.15 - J.17 - J.16 - J.9
- J.44.

med strømforholdene. Han mumlede en

underlige sommeraften med spadseretur
omkring på godset i skønne omgivelser,
med masser af fasaner der skræmte fløj
op af krattet, hvor vi gik forbi.

også være heldig.

vi ved at få en tjans som gast på de

Torsdag den 29. 7.
Kl. 5,00 med vind fra N.Ø. skyndte
vi os ud af Wedellsborg havn, et meget

store både og så stille hos dem hver

smukt, men altså noget ugæstfrit sted.

Kapsejladsregler, trimning o.s.v. lærte

gang der var kapsejlads. Når vi så

Vi havde stadigt i fint vejr en meget

mente os dygtige nok, startede vi til en

smuk sejlads vest om Fyn, op til øst for

aftenkapsejlads i den ene juniorbåd og
Svend Larsen i den anden. Kunne vi

Fænø, hvor vi kl. 12,30 lagde ind til
»Sejlforeningen Sundet«s bådebro.
Med vandrelyst i blodet gik jeg en tur

så slå ham eller komme tæt på, fik vi

op langs Fænøsund, forbi Hindsgavl til

lov at deltage i de større sejladser.

Lillebæltsbroen, gennem Middelfart og

Startpenge betalte vi selv.

tilbage, forbi sindsygehospitalet, gik om

medlem 313.
Tage Woltemaht.
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bord i »Rylen«, dejligt veloplagt
køjen.

til

Fredag den 30. 7.

den atter gik nedad, og det evt. ville

bølgedalene så vi intet andet end vand

Kl. 10,00 lagde vi fra broen, med

blæse op. Så vi dampede af kl. 11,00,

til alle sider, så det var om at orientere

kurs mod Samsø. Vinden var flov f.Ø.

sig, hver gang vi befandt os på en bølge

kurs under Lillebæltsbroen.
Det blev en vrikelig lystsejlads med

Kl. 12,30 fin vindstyrke, men stadig

rigelig tid til at nyde den overvældende

krydssejlads til Samsø, hvor vi ankom

naturskønhed, som her fremkommer på

kl. 19,00 i Koldby Kaas havn. Herfra

I løbet af natten og morgenen nåede

begge sider af os, på ganske nært hold.

havde vi en dejlig spadseretur til Koldby,

vi til det noget roligere vand i Øresund,

i et morsomt bulet landskab.

og kl. 11,45 torsdag den 5. 8. 48 ankom

Vi fortsætter stadig støt, forbi Frede

top. Der var der så også til gengæld en
glimrende udsigt.

ricia, og derfra lægger vi kursen over

Mandag den 2. 8.

vi til S.S.F. med endnu en sommerferie

mod Bogense, hvor vi befinder os kl.

Fortsatte vi kl. ca. 10,45 med vinden

agterude.

19,00.

N. O. N.

N.t.Ø. i høj sø med kursen østover. Det

Efter at have gået byen og oplandet

blæste noget op, og det var i kraftige

efter i sømmene, gik jeg atter til køjs,

kastevinde

træt efter en dejlig dag.

17,30.

Lørdag den 31. 7.

vi

nåede

Kalundborg

kl.

Tirsdag den 3. 8.

Kl. 10,30 forlader vi venlige Bogense,

Min medskippers kæreste, vor fælles

med N.t.Ø. vind. Efter et par kryds læg

kahytsjomfru, afmønstrede - dels for at

ger vi an til landing på Æbelø. Kl. 14,15

slippe for Kattegats bølger og mest for

tog vi sandbunden ud for det, der ud

at kunne påbegynde sif arbejde i Kø

gjorde molen til havnen.
Vi steg af kareten, så den kunne lem
pes hen til molen og blive fortøjet. An

benhavn, og tog derfor med futtoget
hjemover.
Onsdag den 4. 8.

keret tog vi over skulderen og gik ud på

Kl. 8,45 forlod vi Kalundborg med

et passende sted og lagde det til rette på

vind og kursen V., ud af fjorden mod

havbunden i et hul, som vi gravede med

åbent vand, fri af alle de mærkelige vin

tæerne. Efter at have forsynet molen med

de, der her huserede, eller helt udeblev.

en rebstige, gik vi i land for at lette

Ved fjordens udmunding lå vi helt stiile

»Rylen«, så den vuggende gik fri af
bunden.

i døønninger - ride, ride ranke -!

Efter et krydstogt på øen, blev vi

Forsidebilledet
er fra den gamle sluse ved Trollhåttan.
Udhugget i klippen ved håndkraft, om
kring det 16.-17. århundrede.

Efter et par timers tid, behagede det en
V.t.S. vind at røre lidt på sig.

enige om, at her kunne man rigtigt slappe

Vi kom da over Sejrøbugten, og kl.

af og vi havde meget lyst til at blive

S.S.F. sejlnummer

ca. 20,45 rundede vi Sjællands odde, med

Da vi gerne vil have ført vores sejl

nogle dage endnu. Vi var nu vendt til

kurs N. om Sjælland. Med vinden V., gik

nummer ajour, beder vi medlemmerne

bage til »havnen«, og så straks, at vandet

det nu raskt fremover. Til tider måtte vi

om at hjælpe til med dette.

var steget mindst en halv meter, og det

skiftes til at holde bommen i borde, for

Der vil blive hængt en liste op på

steg yderligere, før vi gik til køjs.

at den ikke i de høje søer skulle svinge

tavlen ved bestyrelsesværelset med numre

Søndag den 1. 8.

fra side til side. Det var en morsom tur,

fra 1-100, som vi beder medlemmerne

Vi blev enige om, at vi måtte nok

der gik op og ned ad store bløde bølger,

om at skrive de numre på, de kan huske.

hellere forlade Æbelø, inden vandstan

mindende om en kæmpe-rutchebane. I

Ivan Frisch.

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

DIESELMOTORER?
Salg og Service — Nye og brugte
Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 6788

J . E. N A G E L
Tlf. 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn, S
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Sejlsportsfolk

R|

KØBER DEN RIGTIGE

ret kurs i
lystfartøjsforsikring

PÅKLÆDNING j j f r ø f e
fordelagtigst

BACHER
GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

T "^1
•

JOLLEBENKLÆDER
Elvstrøms Flydeveste
^

f fi| \|
\,P j

til voksne og børn!

1/, I

ORIG. ENGELSKE

(Kt fifcj

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

vIML

>r%£

O

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

Zs&iø'''*

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K

J . P. BACHER, TORVEGADE 22.
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H U S K : Pladslejen skal være betalt INDEN 15. April 1969
Hvis du ikke vil risikere din plads i havnen

HUSK

Generalforsamlingen
Tirsdag den 25. marts kl. 19,30 pr. i klubhuset

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

2

Følgende er på valg:
Sekretæren, Reinhardt Hansen
Skolechefen, Poul Elgaard
2 repr., Tage Kjær og Egon Kjeldsen
2 suppleanter
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Anni Lindqvist
Revisor Hardy Christensen
Revisorsuppleant P. Holst Jensen
Redaktøren, Martin Andreasen
2 målere, Uffe Below og Poul Elgaard
2 juniorudvalgsmedlemmer, Ib Christensen
og Rasmus Bech
(Ib og Hardy Christensen ønsker ikke genvalg)

PROTOKOLLEN
Bestyrelsesmødet 12. novbr. 1968

med traktor og bådevogn, og derved

sagen hele året, så formanden havde

1. Formanden bød velkommen, særligt

undgå at skulle køre ud på strandvejen

selv måttet tage affære.

til Orla With, der indgik som nyt besty

for at komme fra den ene plads til den
anden.

ydes en rabat på 10% til annoncører,

Form. oplæste referat fra benzinmøde,

Af nyt arbejde vedtog man at fort

som tegner annonce for et helt år ad

som i år havde været afholdt i Sundby

sætte med at lave betonkaj fra hjørnet

gangen. Tage Kjær mente ikke, at man

Sejl-Forening.

hvor man slap i foråret til efter midter

skulle forære noget væk. Der var dog

relsesmedlem i havneudvalget.

Der var regnskab fra Amagerkredsens
hovedkapsejlads v. Dragør Sejlklub. -

skulle

overvejende stemning for, at annonce

sammen.

salget kunne og burde stimuleres ved at

Da det begynder at knibe med afsæt-

Dragør Sejlklub oplyste om, at man

ningsplads til bådene, blev det besluttet

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

at inddrage haver nu, så man kan be

ærestegn. Denne indstilling vil blive støt

gynde at forstærke jordbunden. De re

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

sterende haver vil blive halveret, så de

Div. skrivelser oplæstes og toges til

foreslog, at der

broen, da dette stykke er ved at falde

Regnskabet udviste et mindre overskud.

efterretning.

Redaktøren

yde de 10% rabat, og forslaget vedto
ges.
Der er til dato indkommet 243 af de
udsendte benzinskemaer.
En vejkasse er under arbejde på ndr.

gamle medlemmer endnu en stakket tid

side, hvor haverne er blevet inddra

kan nyde tilværelsen som jordbesidder.

get.

Der var invitation til sejlerdagen, som

4. Til klubhus og fester oplyste festud

Post & Telegrafvæsenet er blevet til

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

valget, at det første andespil havde været

skrevet for at få en sagkyndig ned i

vil blive repræsenteret ved Sv. Larsen,

overmåde fint besøgt og at det havde

foreningen og fortælle os muligheden

Ivan Frisch og Reinhardt Hansen. End

givet et pænt overskud. Man havde tænkt

for at få anvist en nødfrekvens til små

videre invitation

at anvende overskuddet til vinyl på gul

senderanlæg i bådene, men formanden

vet i klubhuset.

var blevet ringet op af en overkontrol

til Sundklubmøde i

K.D.Y. d. 20.11. Her vil Sv. Larsen og
Ivan Frisch være til stede for S.S.F.

Juniorlederen ville gerne have et ju

lør, som fortalte at en sagkyndig kun

Formanden udtalte, at han er i færd

niorbal, dette blev fastsat til d. 1. februar

ville kunne fortælle, at det kunne ikke

med at gennemgå alle kortene for at få

lade sig gøre.

konstateret, hvem der har betalt skur-

1969.
Egon Kjeldsen fremkom med et ønske

leje og hvem der ikke har betalt.

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

forespørgsel til rette vedkommende i

Klubhuset lukkes fra mandag d. 6.1.

folketinget om, hvordan det kan være,

Efter flere henstillinger på general

Man vil nu forsøge at få rettet en

forsamlingen tog man et medlems ka

69, og genåbnes søndag d. 26.1. s.å.

at en svensker kan ligge f. eks. i Køge

rantæne op til fornyet drøftelse. Der

5. Sejlerskolen mangler en bompressen-

Bugt og sende ganske legalt, og blive

var divergerende meninger om at følge

ning samt en vinterpressenning til ju

hørt, medens en dansker kan ligge sam

flere henstillinger om at ophæve karan

niorbåden. Endvidere må signalflagene

me sted, men han må ikke sende, han

tænen fra pladsen.

suppleres i vinterens løb.

kan bare gå ned.

Sign. Sv. Larsen

Formanden fremkom med et forslag

Formand.

om, at karantænen fra pladsen kunne

Sign. Reinhardt Hansen

ophæves efter 3 mdr.s forløb, og ufor

Sekretær.

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

Bestyrelsesmødet 4. februar 1969
Formanden bød velkommen til det
første bestyrelsesmøde i 1969, og op
læste diverse skrivelser som toges til ef

Protokollen oplæstes, ingen kommen
tarer.
Forårsgeneralforsamlingen fastsattes til
tirsdag d. 25. marts kl. 19.30. Forslag,
som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest tirsdag d. 4. marts kl. 19.30.
Af

bestyrelsesmedlemmerne er

føl

gende på valg: sekretæren Reinhardt
Hansen, skolechefen Poul Elgård Niel

terretning. Der var en skrivelse fra Over

sen, 2 repræsentanter: Tage Kjær og

præsidiet, som meddelte at en ansøg

Egon Kjeldsen, kasserersken Erna Chri

2. Protokollen udgik.

ning om fri proces mod S.S.F. var af

stensen, kasserersuppleant Edith Dreyer,

relsen.

3. Under havn og plads foreslog Tage

slået. Ansøgningen om fri proces var fra

revisor Hardy Christensen, revisorsup

Kjær, at man skulle lade fremstille nogle

en dame som var faldet på gulvet og

pleant Poul Holst Jensen,

små nummerplader til joller og pramme.

havde brækket et ben i S.S.F.s restaura

Martin Andreasen, 2 målere: Uffe Be-

tion.

low og Poul Elgård, og 2

Man overvejer at bygge en ny bro
over kanalen, og at lade den bygge af

Det oplystes, at medlemsbladets an

beton, således at man kan køre over den

nonceagent ikke havde gjort noget ved

valgsmedlemmer :

Ib

redaktøren
juniorud

Christensen

og

Rasmus Beck. Dagsorden ifølge lovene.
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Under punktet havn og plads oply
stes det, at bøjerne til indsejlingsrenden

Bestyrelsesmødet. 22. febr. 1969

nordre plads, er påbegyndt.

Formanden bød velkommen og frem

Det gjordes bekendt, at Københavns

viste tegninger og beregninger til det ny

Sejlunion skal afholdes sit næste møde i

motorhus, tegningerne skal nu sendes ind

S.S.F. mandag den 17. marts.

til godkendelse, og der skal ansøges om

2.

må

byggetilladelse, og forhåbentlig til som

kommentarer.

sættes låg på klaveret, da det lider over

mer kan man begynde at pilotere og

3.

last, flere af filthamrene er blevet øde

støbe grunden.

kommet et lovændringsforslag. Det lød

skal gøres større.
Et medlem har skænket foreningen
en glasfiberjolle.
Holger Larsen udtalte,

at der

Protokollen oplæstes, der var ingen
Til generalforsamlingen var der ind

lagte. Der må sættes nye ruder i køk

Planker til spunsvæg til det stykke bro,

som følger: I § 1 i ordensreglementet

kenet i stedet for de smadrede. Der

som skal fornyes i år, kommer onsdag d.

står: Al cykel-, motorcykel- og automo

ankedes over, at kontordøren står åben

26. februar, og dette arbejde kan påbe

bilkørsel på havnepladsen er forbudt.

om dagen, ligemeget hvad tid på dagen,

gyndes, så snart vejret tillader det.

Undtaget herfra er transport af varer til

man kommer i klubhuset, så står døren

På Amagerkredsens møde var S.S.F.

åben, og der ytredes om, at et tidligere

repræsenteret ved Sv. Larsen, Ivan Frisch

bestyrelsesmedlem

på

og Reinhardt Hansen. Det oplystes, at

kontoret. Han vil blive tilskrevet om

Søværnets Sejlsportsudvalg nu er optaget

stadig

kommer

at afholde sig fra denne trafik.
Der er nu lagt vinyl på gulvet i den
store sal, man vil nu lægge filtlister
i pejssalen.

klubhuset og fartøjer.
Undertegnede vil hermed foreslå, at
man stryger »og fartøjer«.
Medlem nr. 335, Egon Ryefelt.

under Amagerkredsen og vil i fremtiden

Bestyrelsen vil foreslå generalforsam

deltage i kredsens møder og arrangemen

lingen, at der nedsættes et lovudvalg be

ter.

stående af 5 medlemmer, man vil foreslå

Angående radiosendere til bådene, et

3 medlemmer og 2 bestyrelsesmedlem, til

problem, som vi jo arbejder med, oplyste

gennemgang og å jourføring af forenin

således ud: en filmaften i marts, lang

formanden, at han havde erfaret, at mini

gens love forinden genoptrykning af lo

fredag d. 4. april, juniorbal, påskesøn

ster Bundvad vil tage spørgsmålet op på

vene finder sted.

dag d. 6. april kl. 19-00 påskebal, lør

nordisk råds næste møde.

Forårets og sommerens program ser

dag den. 3. maj standerhejsning, pinse

Og endnu et forslag: Bestyrelsen fore

De nye både, som skal opføres nu, vil

slår, at der oprettes et fond til fordel

tur søndag d. 25. maj kl. 8, om aftenen

komme til at koste det samme som de

kl. 19,00 bal i klubhuset. Mandag d. 23.

sidste, der blev bygget, nemlig 486,50 kr.

Reinhardt Hansen fremlagde forslag

juni st. hansfest. Søndag d. 24. august

De medlemmer, som har bestilt skab, vil

om sikkerhedsudvalg og tvungen duelig

Amagerkredsens

ved

nu blive tilskrevet om at indbetale 300,00

hedsprøve for alle nye medlemmer med

S.S.F. kl. 10,00. Lørdag d. 30. august

kr., og resten betales, når skabet over

båd i havnen m. v. Man enedes om, at

svagføretur.

tages. Foreningen giver yde nye skabe en

forslagene optages i medlemsbladet til

hovedkapsejlads

Aftensejladserne begynder onsdag d.
28. maj kl. 19,00.
Skolechefen oplyste, at der vil blive
afholdt

navigationseksamen

for sejlerskolen.

gang solignum, da de skal være ensartede

medlemmernes kundskab og så eventuelt

og i henhold til myndighedernes direk

lade det kommende lovudvalg tage sig af

tiver.

sagen.

tirsdag d.

Holger Larsen foreslog, at foreningen

18. marts kl. 19,00 og tovværkseksamen

køber en motorsav, som kan anvendes

5.

Klubhus og fester, intet.

onsdag d. 19. marts kl. 19,00.
Juniorlederen ønskede skorstenen re

blandt andet til isning i havnen. H. L.
mente, at den hurtigt kunne tjenes ind

6.

pareret på det gamle klubhus, så man
kan varme op, når der arbejdes inden

ved besparelse af mandskab til isning.
Der er dog ikke ikke penge til dette for

Skolechefen meddelte, at navigationseksamen var flyttet til torsdag den
20. marts.

7.

Der er juniormøde søndag den 9.

dørs. Skolechefen udtalte hertil, at man

mål i øjeblikket.

kunne få en brugt oliekamin billigt,

Til eventuelt var der intet.

måske endda gratis for at hente den,

Mødet sluttede kl. 17,45.

4.

Til havn og plads var der intet.

marts, hvor juniorerne bliver stukket
ud i hold.

og man vil nu søge at få fat i en sådan

Sign. Sv. Larsen, formand.

8.
9.

ovn, da den er mindre farlig at fyre

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

dreasen overtager hvervet som annonce
agent og erholder 5 %> af annonceind

i, end hvis man begynder at fyre med
træ og spåner, som kan sprede gnister
over bådene.

Intet nyt fra kapsejladschefen.
Man enedes om, at redaktør M. An

Bestyrelsesmødet 2 marts 1969
1. Formanden bød velkommen og op

tægten i provision.
Mødet sluttede kl. 21,50.

læste diverse skrivelser, som toges til

Sign. Sv. Larsen, formand.

forberede kapsejladssæsonen, så som at

efterretning.

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

bringe bøjerne, flag og patroner i or

S.S.F. at leje Krudthuset, som er belig

den.

gende ved vort område. Man enedes om

Kapsejladschefen er i gang med at

Mødet sluttede kl. 22,30.
Sign. Sv. Larsen, formand.
Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.
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Jordkontoret

har

tilbudt

at tage mod tilbudet, såfremt det kan
lejes for en rimelig pris.
De nye skure, som skal bygges på

FASTELAVNSFESTEN
Endelig oprandt fastelavnssøndag, den

få samme facon som tønderne. Der var

var imødeset med store forventninger,

nemlig 3, en til børnene, en til de unge

men uh hvor var det koldt, det blæste

og en til de voksne.

fra nordøst, og det frøs godt, og vi, der

Det var en kold omgang, men der blev

. var kommet ned om formiddagen,

slået til med liv og lyst, så det varede

regnede ikke med, der kom ret mange,

ikke længe, før tønderne var slået ned,

men når onklerne Holger og Pløk kalder

og så ind i varmen, hvor kattekonger og

til fest, så skal der meget til for at holde

dronninger fik deres fine præmier og

børnene væk og for den sags skyld også

børnene forfriskninger, noget varmt og

de voksne. Den sidste halve time før

tørret næsen.

tøndeslagningen skulle begynde, myldre

Sjatten af Lystønden.

de det ind med børn i mange forskellige
dragter ledsaget af en del af familien, så
klubhuset var lige ved at komme til at

Amagerkredsens møde
tirsdag d. 18. februar
Amagerkredsen

havde

indkaldt

til

møde, og fra S.S.F. deltog Sv. Larsen,

Hr. Rasmussen fra søværnet takkede

og en dram, som Kastrup Sejlklub var

for velkomsten og udtrykte glæde over

vært ved, talte man videre om, hvordan

at skulle arbejde sammen med amager

samarbejdet i kredsen vil forme sig i

klubberne.

fremtiden ved kapsejladser o.s.v.

Hagemann redegjorde for, hvad der

Ved 23-tiden takkede man af efter en

Ivan Frisch og Reinh. Hansen.

var sket i unionen siden sejlerdagen, og

hyggelig og forhåbentlig udbytterig aften

John Hagemann fra Kastrup Sejlklub,
som havde overtaget formandsposten i
kredsen efter Wilh. Wieder fra D.S., bød

for, hvad der ligger for til det tilstun

i Kastrups smukke klubhus.

dende hovedbestyrelsesmøde.

velkommen til amagerklubbernes repræ

møde i kredsen umiddelbart før møder

sentanter, især til de to fremmødte fra

i unionen, således at klubbestyrelserne

Der er stadig nogle medlemmer, der

SØVÆRNET, som havde indgivet be
gæring om at slutte sig til Amagerkred

blev holdt underrettet om, hvad der fore

ikke rigtig er klar over, at fristen for

går, samt at man endvidere kan få evt.

benzinskemaernes

sen. John Hagemann redegjorde overfor
tøværnets repræsentanter, hvordan klub

problemer bragt frem på hovedbestyrel
sesmødet.

overholdes. Den 20. februar manglede

berne i Amagerkredsen plejer at »hygge

Formanden kunne tænke sig, at der i

ca. 3000,00 kr. Kun ved en energisk

sig« sammen, og udtalte håbet om et

kredsen blev nedsat fælles kapsejlads

indsats fra havneudvalget lykkedes det at

godt samarbejde i den kommende tid.

udvalg, evt. fælles havneudvalg og evt.

få en del ind til tiden. Det er for dårligt.

I øvrigt var det tanken at indkalde til

Hagemann udtalte endvidere at det vil

andre udvalg, som kunne blive til gavn

være svært at leve op til sine to forgæn

for sejlsporten i amagerkredsen, og bad

gere i embedet, Sv. Larsen og W. Wie

de tilstedeværende om at tage sagen un

der, men lovede at ville gøre sit bedste.

der overvejelse, til man mødes igen.

Lysten mangler ikke.

R. H.

Under indtagelsen af et stykke brød

Benzinskemaerne
tilbagesendelse

bør

der endnu 60 stk., som i penge betyder

Havneudvalget.

Skure
De 30 nye skure er færdige omkring
den 1. april 1969.
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Forslag

Nu skal der gøres noget ved det
På baggrund af den rivende udvik

smukke omgivelser, havneanlæggene er

ling, som søsporten i de senere år er un

gode, efterhånden som de bliver fornyet

dergået,

her og der, og alle faciliteter er til stede

samt

de mange

meningsløse

til generalforsamlingen
LOVÆNDRINGSFORSLAG:

ulykker, der sker, når enhver kan er

til medlemmers afbenyttelse — kun eet

I ordensreglementets § 1 står: Al cy-

hverve sig en båd, stor eller lille, og uden

mangler, nemlig trygheden ved bevidst

kel-, motorcykel- og automobilkørsel på

noget som helst forudgående kendskab

heden om, at alle medlemmer, der sejler

havnepladsen er forbudt. Undtaget her

til både, motorer (sejl), søvejsregler og

ud fra S.S.F. og fører S.S.F.s stander, er

fra er transport af varer til klubhuset og

sikkerhedsforanstaltninger af nogen art,

folk, der ved hvad de har med at gøre.

fartøjer.

sejle ud på vandet, hvor de kan komme

Det udmærkede organ, Søsportens Sik

uhyre galt af sted og også udsætte andres

kerhedsråd, gør et stort propagandaar

liv og lemmer for fare — uden at nogen

bejde, og det bearbejder de betræffende

myndighed indvender noget derimod —

myndigheder, hvilket hidtil vel nærmest

Undertegnede vil herved foreslå, at
man stryger: »og fartøjer«.
Medlem nr. 335, Egon Ryefelt.

så er det, at man kommer til at tænke på,

har været som at slå i en dyne, og det er

Forslag fra bestyrelsen:

hvilken mission en sejlforening under

min faste overbevisning, at det hele er til

1. Bestyrelsen

D.S. og Dansk Idræts Forbund egentlig

ingen nytte, hvis ikke klubberne går

lingen, at der nedsættes et lovudvalg,

har.

mere aktivt ind for sagen.

bestående af 5 medlemmer, man vil

foreslår

generalforsam

En sejlforening, hvis love har en for

Lad S.S.F. som en af de største være

målsparagraf, som byder foreningen at

blandt dem, der siger: Intet medlem un-

sesmedlemmer,

å jourføring af foreningens love, for

foreslå 3 medlemmer og 2 bestyrel
til gennemgang og

arbejde for sejlsportens fremme. Nuvel,

S.S.F.s stander uden elementært kend

foreningen har sejlerskole, navigations-

skab til sit fartøj, dets behandling og til,

inden genoptrykning af lovene skal

kursus

hvordan man færdes på søen på betryg

finde sted.

og

towærkskursus

,altsammen

godkendt af handelsministeriet — man
har, i lovene, endog en paragraf, der si
ger, at enhver bådejer har pligt til, på
forlangende, overfor havne udvalget at
godtgøre, at han er i stand til at manøv
rere med sit fartøj på betryggende måde.
Sejlerskolen og kurserne er på frivillig

gende vis.

2. Bestyrelsen foreslår, at der oprettes

Nogle klubber har tvungne kurser, det

Det foreslås derfor:
1.

At der i S.S.F. nedsættes et sikker

hedsudvalg, hvis opgave skal være at ud
arbejde forslag til en elementær prøve,

basis, og navigationslærerne er ofte bange

som så skal godkendes af D.S. og evt.

for at få for store hold, vel, det er for

Søsportens Sikkerhedsråd. Prøven skal af

ståeligt og har en fuldgyldig årsag, men

lægges af alle nye medlemmer forinden

så må der findes andre udveje.

de får båd i S.S.F.s havn, samt give råd

Andre søsportsklubber,

også

under

D.I.F., som f. eks. rosporten, slipper dog
ikke et medlem ud på roture, uden at der
først igennem kyndig undervisning og
aflagte prøver er skabt sikkerhed for, at
medlemmet har de fornødne kundskaber
for at kunne udøve sin sport på betryg
gende måde.

og vejledning om alt vedrørende sikker
hedsudstyr.
2. At der søges oprettet en stab af
frivillige instruktører for motorbådssejlads. — Der findes i vor forening mange
erfarne og dygtige motorbådssejlere, som
sikkert gerne vil ofre lidt tid på at give
lidt lærdom videre til nye kammerater.

I alle andre sportsgrene bliver begyn
dere instrueret af deres klub, det er klub
bernes og foreningernes første pligter at
oplære sine medlemmer i udøvelsen af
deres sport.
Sundby Sejl-Forening er også medlem
af D.I.F., den søger, og modtager, støtte
af de midler, som uddeles til idrættens

3.

Ændringer af foreningens loves

formålsparagraf,

omhandlende fremme

af sejlsporten, til at omfatte også motorbådssporten (evt. ved tilføjelse af: Og

Endvidere

tilføjelse

til

lovene

om

tvungen aflægning af duelighedsprøve.
Når dette engang er gennemført, da

idrættens alter? Ud over de før nævnte

har S.S.F. gjort sin pligt overfor sine

kurser, som er frivillige, ikke 5 flade

medlemmer.
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Klubhus og fester
Juniorfest fredag (Langfredag) den
4. april kl. 19,00. Billetpris 5,00.
Påsktbal søndag den 6. april kl. 19,00.
Entre incl. baltegn 5,00.
Lørdag den 12. april lysbilledforedrag
om en »sejltur« gennem Sahara.
Standerhejsning lørdag den 3. maj
kl. 16,00.
Pinsetur søndag den 25. maj kl. 8,00.
Kl. 19,00 bal i klubhuset.
Aftenkapsejladserne begynder onsdag
den 28. maj kl. 19,00.
Set. Hansfest mandag den 23. juni

søsporten).

fremme, men, hvad ofrer man selv på

øre, bevares, vi har et dejligt klubhus i

et fond til fordel for sejlerskolen.

bør S.S.F. også have.

kl. 19,00.
Amagerkredsens kapsejlads v/Sundby
Sejl-Forening søndag den 24. august kl.

10,00.
Svagføreturen lørdag den 30. august

630, Reinh. H.

kl. 14,00.

SEJLADS PÅ LANDJORDEN
Lørdag den 12. april kl. 19.00
viser hr. Leif Møller lysbilleder og holder foredrag om

en sejltur gennem Sahara (en tur på 3200 km.)
På tærskelen til en god sommer — hå

Det er en spændende sport for mand

ber jeg — kan ventetiden måske udfyldes

folk, så mon ikke i hvert fald nogle af

med en snak om strandsejlads.

D.N. isbådssejlerne vil udskifte skøjter
med hjul.

Undertegnede blev tysk mester — til

Strandsej lerfolkene mangler ikke ideer

nogen forundring — i en regatta juli

1968.

og mod, men er endnu ikke helt på bøl
gelængde med dansk sejlsport.

I 1967 deltog jeg i en 3200 km Sa
hara-sejlads, og i påsken vil jeg sandsyn

Venlig hilsen.

Leif J. Møller.

ligvis igen deltage i endnu en, omend af
mindre omfang, ca. 600 km.

Der vil i næste nr. af bladet komme

Til sommer er det meningen at prøve

lidt mere om emnet.

Red.

at arrangere et internationalt mesterskab
på Rømø sydstrand. Det skulle løbe af
stabelen ca. 7.-8. juni.

Kørekort til søs

union for at være gyldig. I forbindelse
med de nye licensem vil der blive udar

S.S.F.s sejlnummer

Det første skridt mod kørekort til søs

bejdet regler for, hvorledes bådenes sik

Da vi gerne vil have ført vores sejl

er nu en realitet, idet reglerne for an

kerhedsmæssige udstyr skal være, og
hvorledes licensindehaveren skal færdes

numre å jour, beder vi medlemmerne

skaffelse af lisens til speedbådskapsejlads

om at hjælpe med dette

skærpes kraftigt fra den kommende sæ

til søs. Overholdes disse regler ikke, vil

Der er hængt en liste op på tavlen ved

son. Det sker på foranledning af en ny

racerbådsklubben kunne idømme licens

bestyrelsesværelset med numre fra 1-100,

startet forening, Dansk Racerbåds Klub,

indehaverne karantæne. Ingen kan endnu

som vi beder medlemmerne om at skrive

og i samarbejde med Dansk Motorbåds-

forbyde regelbryderne at færdes til søs,
men før karantænetidens udløb vil de i

de numre på, de kan huske.
Ivan Frisch.

union.
— Sikkerheden må og skal gå forud
for selve racet, siger Erling Sundø, for

hvert fald ikke kunne deltage i officielle
speedbådsløb, udtaler Erling Sundø.

mand for Dansk Racerbåds Klub. — Der
for ønsker vi at eksaminere folk i såvel
praktisk som teoretisk navigation og sø

Forsidebilledet

mandsskab. Nyordningen er etableret i

er fra først i halvtredserne og viser 4 af

samråd

Motorbådsunion.

vore medlemmer krydsende i deres selv

Prøver kan aflægges to steder i landet,
og derefter udsteder vi så licens, som

byggede folkebåde. Clicheen er venligst
udlånt til os af firmaet Sadolin og Holm

skal kontrasigneres af Dansk Motorbåds-

blad.

med

Dansk
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te, der kan fås. Man køber en komplet

rigning, et for almindelig sejlads. Sejlene

sejlbåd, når man drager af sted med den

er af uforgængelig terylene. Der er årer

store papæske. Det eneste, man selv skal

med i byggesættet, foretrækker man he

lægge til, er malingen. Derudover kræves

stekræfter, kan der på jollen monteres en

en smule plads (husk lige, at døren skal

påhængsmotor.

være over 75 cm bred), en boremaskine,
et par tænger og den fornødne energi.
Gennemsnits-byggetiden er 75 timer.

Nye medlemmer

Folk, som kun har én tommelfinger på

som søger optagelse

hver hånd, kan klare det på 50 timer,
fummelfingrede må regne med omkring

å

nuelle færdigheder, kan jollen købes fær
diglavet for en merpris af ca. 1500 kr.
75 sider dansk byggevejledning følger
Fremgangsmåden er original. Man syr

;

Optimistjollen for voksne. En sjov
tingest med braktud, 3,30 meter lang og
1,10 bred, kan også bygges af børn, ko
ster 1995 kr. inkl. moms, kan transporte
res på taget af den mindste bil, er en
rask lille kapsejler og alligevel ufarlig i
hænderne på begyndere. Den kan bære
tre voksne, selv om den er fuld af vand.
Det er egentlig ikke nogen nyhed,

Aktive
Bent Pedersen,

med.

Optimistjolle for
voksne

i SimcL&Lf. SejIl{loAaMw%

100 timer. Stoler man ikke på sine ma

i skroget sammen med en kobbertråd, der
vrides rundt med en tang, smører lim på,
klipper enderne fra kobbertråden bort og
lægger glasfiber-bændler i limen. Der
med har man undgået brug af skrue
tvinge.

Messinavej 32, S.
Piratjll. »D. 149«.
Ole B. Johansen,
Revalsgade 6, V.
Jole »Crescent«.
Preben A. Lillelund,
Dagmarsgade 3, N.
u/Bd.

Jollen er konstrueret på foranledning
af det engelske Daily Mirror, som ville
have en jolle, der egnede sig til familieog sportsbrug, til fremstilling i et idiot
sikkert samlesæt og billigere end nogen
anden båd i klassen.

Villy K. Mortensen,
Høje Gladsaxe 63.
u/Bd.
Johnna From,
Tagensvej 102, NV.
u/Bd.

Jack Holt, verdenskendt bådekonstruk

Sven From,

Nordisk Søsport i Snekkersten har im

tør, og Barry Buckneil, populær engelsk

Egensevej 4, Tårnby.
u/Bd.

porteret til Danmark i »Mirror Class.

TV-hobbymand, samarbejdede om kon

Dinghy«. Den er verdens mest solgte

struktionen. Man satte børn til at bygge

jolle, der er solgt mere end 14.000 ek

prototyper.

semplarer. Over halvdelen af ejermæn

Problemet med at give jollen egen
skaber som familie- og sportsfartøj blev

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

løst på den måde, at man lavede to ste

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

der at placere masten. Et for kapsejlads

dage efter offentliggørelsen.

dene har bygget selv. I udlandet sejles
kapsejladser i specielle »Mirror«-klasser.
Byggesættet hører til de mest komplet

Det kan betale sig,
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1000 eksp|.
og bliver udsendt til alle

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems

Diskotekbal!
Juniorafdelingen afholder

SEJLERFEST
Langfredag d. 4. april kl. 19

Danmarks sejlforeninger. —
Entre 5, - kr.
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Mærket er
fremstillet i 2

ret kurs i
lystfartøjsforsikring

udgaver, et
for senior
medlemmer
og et for
juniorer.

Mærket kan
købes hos
kassereren i
kontortiden
eller hos
festudvalget.
KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K
TELEFON (01) 12 24 36
»WSWSXW&&

!! Sejlsportskammerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, QSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - ) Sendagsaviserne udbringes i distriktet!

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

DIESELMOTORER?
Salg og Service — Nye og brugte
Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer

K a r l Povlsen b o g t r y k
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88

J . E. N A G E L
Tlf. 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn, S
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Sejlsportsfolk

FM-motor

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING
fordelagtigst
hos

BACHER

JmaJcs

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER

i^»|l
1

Elvstrøms Flydeveste
0

I

ORIG. ENGELSKE

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

1

Fås med gear eller vendbart skruetøj
Forlang brochure og prisliste

^^|||

i 1J

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

\|

\ JP

til voksne og børn!

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

I

'<>•£ pj

#

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

Vi køber Deres gamle motor

RUDE & CO.
Telefon Valby 4568
Permanent udstilling:

J. P. BACHER,

TORVEGADE 22. J&fSa,

Bådehavnsgade 21—23

F I L I A L G R Ø N T T O R V E T ? 9 - VAlby 2 3 8

FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

.

TLF. AM 882

1. kl.s
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.

KØD - FLÆSK
OG

PÅLÆG

••Tfirar
v/Aage Hansen

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER!

Telf. (09) 531219

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

APRIL 1969

28. ÅRGANG

r
• SUNDBY SEJL-FORENING

K asserer

Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96
\

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og Sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S.
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Egon Kjeldsen, Finlandsgade 29
Juniorleder: Flemming Seim, Frankrigsgade 66
Skolechef: Poul Elgård Nielsen, Palermovej 27
Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S.
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand: Hans Nygaard, Tycho Brahes Allé 31
Bestyrelsesværelse

formanden og*

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u

havneudvalget

55 28 70

træffes
hver torsdagkl. 10-20,3«
i klubhuset
tlf. SC 35 80

AS 26 64
AM 1819
SU 16 53
58 46 1 5
AM 83 84 u
AM 71 18 y

Husk postgiroen 56516

SU 35 80

^

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

J

HUSK NÅR BÅDEN ER KOMMET I VANDET,
så ryd op på din plads og anbring bukke og klodser
efter PLADSMANDENS anvisning!

lllllllilllillllllllllllllllllH

STA NDERHEJSNING
finder sted

Lørdag den 3. maj 1969 kl. 16
MUSIK OG DANS I KLUBHUSET
H U S K ! Hvide huebetræk

FESTUDVALGET

GENERALFORSAMLINGEN
den 25. marts 1969
Dagsorden:

mulighed for plads i havnen. Er de på

sætte et skillerum op i et dobbeltskur. -

1.

Valg af dirigent.

De medlemmer, der har skur har pligt

2.

Protokol og beretning.

til at overholde disse regler. - Motorsku

3.

Valg til bestyrelsen.

rets tegninger er indsendt til godkendelse,

4.

Regnskab.

og vi håber arbejdet kan påbegyndes til

5.

Lovændringsforslag.

efteråret. Prisen bliver af sagkyndige an

6.

Andre forslag.

slået til ca. 80-85.000 kr. - Jeg vil bede

7.

Eventuelt.

medlemmerne benytte de store affalds

1. Formanden, Sv. Larsen bød forsam
lingen velkommen, og udbad sig forslag
til en dirigent. Henning Jensen blev fore
slået og, traditionen tro, valgt.
Henning Jensen takkede for valget, og
konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet. Dirigenten gav heref
ter formanden ordet til sin beretning, idet
hele protokollen jo havde været aftrykt
i medlemsbladet.

beholdere og lukke lemmene, så affaldet
ikke i blæsevejr flyver rundt på pladser
ne. - Kloakvæsenet har søgt om plads til
deres motorbåd »Tuk«, men da de ikke
ville ofre en udvidelse af kanalen, så for
bliver den i Benzinhavnen. - Vi forføl
ger stadig sagen med at få ret til at få
5 watt sendere i bådene. - På general
forsamlingen til oktober vil bestyrelsen
støtte revisor Øbergs forslag om ensartet
kontingent for alle medlemmer gennem

FORMANDENS BERETNING

ført. - Revisor

Øberg kommenterede

beretningen

regnskabet, ønskede det ført på en ny

med at bede forsamlingen, med ham, at

måde så det var lettere for medlemmerne

mindes de 3 medlemmer, som siden sid

at se om der var over- eller underskud.

ste generalforsamling var afgået ved dø

- Et medlem havde indsendt et forslag,

den, nemlig vort æresmedlem Knud Lar

det kunne desværre ikke behandles på

sen, samt Nicklasen og Jensen.

generalforsamlingen, da det var indsendt

2. Formanden

indledte

til opbevaring af forskelligt grej. - Med
lemmer, der er meldt ind i året 1966 har

I den første del af året er der udført

for sent. - Et lyspunkt, vi er færdige

en del store arbejder her i SSF - Det nye

med lånet fra Dansk Idræts Forbund i

listen, der er ophængt på opslagstavlen i
klubhuset den 18. april, skal de den 24/4
betale for pladsen i kontortiden. - Det
er kedeligt at vi hvert år skal rykke for
60-70 benzinskemaer, det giver et mæg
tigt extraarbejde og bliver de ikke ind
drevet så betyder det et tab på ca. 3500
kr. - Vi presser stærkt på for at få ben
zinrefusionen sat op med 150.000 kr., så
der bliver mere til fordeling pr. maskinpoint - 26/4 skal jeg til fordelingsmøde
i Århus hvor skemaerne skal kontrolleres,
og vi håber hr. Bachmann Andersen har
alt klar så vi ved, hvor meget vi får i de
forskellige klubber. — Vi har i år to 40
års jubilarer, nemlig vort æresmedlem Alf
Andersen og Svend Vinholdt. - 4 med
lemmer, der blev meldt ind i den for
sejlsportens mørkeste tid med tyske vag
ter i SSF o.s.v., får i dag 25 års emble
met, det er Johnny Christensen - Peter
Rasmussen - Orla Petersen og Hans Dam
have. - Onsdag den 19/3 afholdtes ek
samen i Towærksarbejder med 14 ele
ver, som alle bestod, det var fint arbejde,
som læreren Einar Petersen havde æren
for. - Torsdag den 20/3 var der navigationseksamen med søløjtnant Olaf Peter
sens 24 elever, 22 bestod, hvilket må

bolværk foran klubhuset, den nye bro,

år, afdraget var 2.000 kr. årligt. — Vi

rydning af haverne med påbegyndelse til

må på oktober generalforsamlingen op

den nye bådeplads samt opførelse af de

rette et fond til SSF's 50 års jubilæum

kurser. - Jeg håber vi er sluppet for en

30 nye skure — bolværket og broen tager

1973. - Søværnet er efter ønske optaget

for stor tilsanding af vor sejlrende, den

et medlem og hans raske hjælpere sig af,

i Amagerkredsen, de har 8 folkebåde og

megen østenvind kan jo være slem ved

så ved vi at det bliver godt. - Den gamle

en del joller. - SSF skal i år afholde

den. - Svend Larsen har på grund af

bro bliver revet ned og der bliver lavet

Amagerkredsens kapsejlads, og jeg håber

sygdom måttet opgive Shoppen på plad

flere pladser til både. — Bag den nye bro
vil der blive støbt en lille cementkaj,

på vi får den hjælp fra vore medlemmer
som vi plejer. — Navigationssejlads for
motorbåde vil blive afholdt igen i år, og

Schlichter, som vil gøre sit bedste for at
betjene medlemmerne så godt som mulig.

hvor prammene skal ligge - angående

siges at være meget fint. - Men vi må
have mange flere med til disse vinter

sen, den vil blive åbnet "igen af hr.

joller og pramme vil jeg indskærpe med

vi håber på meget stor deltagelse, det er

- Jeg vil slutte med at takke vor restau-

lemmerne at der skal være påmalet med

en meget interessant sejlads. - Dansk

ratrice »Kristine« - Benzin Georg - Red

lems nr. på stævnen. Dette vil blive me

Sejlunion er ved at udforme beviser, for

aktøren - Pladsmanden - vor kassererske

get nøje gennemgået her i foråret. - De

de medlemmer, der kan sejle, men som

Erna Christensen og Annie - revisorerne

3 haver ved benzinskuret vil blive ned

ikke har noget bevis, dette bevis udstedes

og mine medarbejdere i bestyrelsen og

lagt til efteråret. - Skurene vil blive

af deres klubber, hvorefter Unionen sæt

alle, der har hjulpet med i arbejdet for

sprøjtet med Karbolinium så vi kan over

ter et imponerende stempel på så det kan

SSF.

holde den farve, som er blevet påbudt af

bruges til dem, der sejler til Tyskland. -

2. bygningsinspektorat. - Man må ikke

Når bådene er kommet i vandet vil cykel

rense pensler på skurene så de kommer

stativerne på nordre plads blive bragt i

til at ligne en farvesymfoni. - Der må

orden i lighed med dem, der forefindes

ikke skæres ud til vinduer eller forandres

på søndre plads. - Krudthuset vil kom

på dørene, det eneste, der må gøres er at

me under SSF lejemål og vil blive benyttet

Sv. Larsen.
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Forinden debatten til beretningen ud
bad dirigenten sig forslag til 3 stemme-

2 målere, Uffe Below og Poul Elgård
Nielsen, genvalgtes ligeledes.

med deres joller, når de skal deltage i
sejladser ude omkring i landet.

tællingsudvalgsmedlemmer. 3 blev fore

Af de 2 juniorudvalgsmedlemmer, Ras

Reinh. Hansen udtalte, at problemet

slået og valgt, nemlig: Kaj Guldbeck,

mus Beck og Ib Christensen, ønskede

ikke ville være så stort, hvis alle ville

sidstnævnte ikke valg, og i stedet fore

holde sig til reglementet, og at medlem

Vilh. Lindemann og Kleis.
Første taler til formandens beretning

sloges Arndt Adrian. Arndt var ikke til

merne selv ville være behjælpelige med

var Guldbeck, som udtalte en tak til for

stede, men havde givet tilsagn om at

at holde justits. Fartgrænse har vi haft i

manden for den gode beretning, som

være villig til at modtage valg. Rasmus

flere år, de sidste par år har der været

havde været helt uden knuder eller bal

Beck blev herefter genvalgt og Arndt

skilte på lågerne om 10 km hastighed på

lade af nogen art, det havde været en

Adrian nyvalgt.

pladsen.

4. Til regnskabet fremkom revisoren,

fornøjelse at høre på.
Første taler var også sidste taler i de

Gøsta Øberg med en oplysning om, at

Formanden kunne ikke lide forslaget,
og anbefalede at stemme imod dette.

batten, så formandens replik indskræn

man efter samråd med formanden var

En afstemning om forslaget gav kun

kede sig til en TAK til Guldbeck for de

gået over til en anden regnskabsform,

3 stemmer for, hvorefter forslaget var

smukke ord. Protokol og beretning god

idet man, efter den gamle form, ikke

forkastet.

kendtes.

umiddelbart kunne se om der på regn

6. Andre forslag. Bestyrelsen foreslog

3. Valg til bestyrelsen: de afgående

skabet var overskud eller underskud, da

generalforsamlingen at nedsætte et lov-

var sekretæren, Reinhardt Hansen som

regnskabet kun udviste balance mellem

revideringsudvalg med det formål at gen

blev

skolechefen

indtægter og udgifter. Øberg var villig

nemgå hele lovkomplekset forinden gen

Poul Elgård Nielsen som også blev gen

til at besvare spørgsmål vedrørende regn

optrykning af lovene. Det foresloges at

valgt.

skabet i hvilket tilfælde naturligvis også

vælge 3 medlemmer af forsamlingen og
2 fra bestyrelsen.

genvalgt.

Endvidere

Som repræsentanter skulle afgå: Egon

kasserersken, Erna Christensen, var til dis

Kjeldsen og Tage Kjær, endvidere blev

position. Der var imidlertid ingen fore

Der var kun få kommentarer til for

Kleis foreslået. Resultatet af afstemnin

spørgsler og ved afstemning godkendtes

slaget. Hjalmar ankede dog over at lo

gen blev 98 stemmer for Tage Kjær, 95

regnskabet enstemmigt.

vene ikke var up to date, idet han selv

stemmer for Egon Kjeldsen og 40 stem

5. Et forslag om ændring af ordens

mer for Kleis, 6 var ugyldige og 7 blan

reglementets § 1, angående kørsel på

da der i de love han havde fået udleveret

ke, altså var PLØK og Tage Kjær gen

pladsen var indsendt af Egon Ryefeldt,

stod, at forslag skulle være i bestyrelsens

valgte.
2 suppleanter, de afgående var Arndt

var blevet afvist med et indsendt forslag,

som foreslog at stryge de to sidste ord:

besiddelse senest 14 dage før generalfor

»og fartøjer«.

samlingens afholdelse.

Adrian og Viggo Keller, her indgik

Ryefeldt motiverede sit forslag, og ud

Dirigenten rettede Hjalmar og udtalte,

Kleis som første suppleant og Keller gen

talte at det ikke var nødvendigt at køre

at det var ved generalforsamlings ved

valgtes som anden suppleant.

til bådene med grej ofte var det kun en

tagelse ændret til 3 uger, og i øvrigt med

akkumulator og den måtte sagtens kunne

delt i bladet ved hver annoncering.

Kasserersken Erna Christensen gen
valgtes med akklamation.

bæres ud til båden.

Formanden

foreslog at vælge Kaj

Endvidere genvalgtes kasserersupple

Niels O. Niel.sen: Jeg husker endnu

Guldbeck og Henning Jensen. Endvidere

anten Annie Lindqvist.
Hardy Christensen ønskede ikke gen

den dejlige snoede vej før vi fik asfalt,
men må erkende, at når vi har fået køre

foresloges Tom Larsen og brandmand
Schultz, disse to var dog ikke til stede.

valg som revisor, og i stedet blev fore

vej, så må den også bruges til at køre

Kleis blev derefter foreslået. Forslaget

på.
Flere medlemmer udtalte sig imod for

var herefter vedtaget med indsættelse af

slået : Kleis, Viggo Kramme, Karl Knud
sen og Vagn Holm Rasmussen.

Kaj Guldbeck, Henning Jensen og Kleis.

Guldbeck udtalte, at da Kleis jo kun

slaget. Kleis mente, at det var et dårligt

Bestyrelsen indsætter selv 2 medlemmer

ne risikere at blive indkaldt til bestyrel

i udvalget.

sen, så var det uheldigt, at han også

valgt tidspunkt at fremkomme med for
slaget, nu hvor der skulle køres så man

blev valgt til revisor. Viggo Kramme øn

ge materialer ud til nye skure.

Et andet forslag fra bestyrelsen om
oprettelse af et fond til fordel for sejler

skede ikke at modtage valg, tilbage var

Brandmand Petersen: Jeg synes ikke

skolen, skabte en del diskussion. Skole

så Vagn Holm Rasmussen og Karl Knud

der er noget i vejen med forslaget, det

chefen motiverede forslaget og udtalte,

sen, og stemmeafgivningen fordelte sig

er rigtigt at asfalten ikke støver, men as

at vi i S.S.F. er langt bagefter med sej

med 83 stemmer for Vagn Holm Ras

falten er jo ikke ren. Mener at den til

lerskolen, vi må have et nyt og større

mussen som hermed var valgt til revisor,

ladte kørsel misbruges i høj grad.

fartøj, og vi må derfor op i ca. 50.000

og Kleis indgik som revisorsuppleant i

Jensen mente, at der burde sættes en

kr.s klassen. Skolechefen kunne tænke

stedet for Poul Holst Jensen, som ikke var

fartgrænse, hvilket synspunkt Kaj Guld

sig en slags frivillig opsparing i form af

til stede.
Redaktøren, Martin Andreasen, var på

beck tilsluttede sig.

mærkatsalg samt lotterier etc. og senere,

Jens: Det er meget vigtigt for jolle

når man havde fået samlet noget sam

valg og genvalgtes med akklamation.

sejlerne at de kan køre frem og tilbage

men så at få foreningen til at skyde no
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get til, idet han mente at den del af for

set, som ligger uden for vort hegn. Jeg

eningens budget som blev anvendt til

vil foreslå at man anvender Krudthuset

sejlerskolen var for lille.
Øberg gav Poul Elgård ret i at der
blev anvendt for lidt til skolen, men at

Materiel støtte

til motorhus og så anvender de 85.000

Dansk Sejlunion har på sit bestyrelses

kr.. til et nyt motorhus til at købe én

møde i København nedsat et olympisk

eller to nye både til sejlerskolen for.

der dog var en fremgang fra sidste år.

Der var stadig lidt diskussion mellem

udvalg med det formål at indlede en
effektiv OL-forberedelse allerede i år.

Øberg mente at det må være foreningens

sejlere og motorbådsfolk, men da der

Foruden Knud Christensen, Skelskør, og

opgave at købe en ny skolebåd og at en

blev forlangt afslutning, fik formanden,

Ejnar Christensen, Fredericia, som re

sådan ikke nødvendigvis skulle betales

som sidste taler, ordet til replik..

præsentanter for unionens bestyrelse er

kontant men kan købes på vilkår.

Formanden svarede til Kaj Guldbeck,

foreløbig indvalgt OL-holdlederen Axel

Kaj Guldbeck tilsluttede sig Øberg

at det er rigtigt at han havde taget en

Holm, Hellerup. Unionen er indtillet på

og mente iøvrigt at en mindre kontin

nr. 1 nøgle fra Per Olsen, da P.O. ikke

at yde OL-kandidater i de olympiske

gentforhøjelse måtte være vejen,

når

var berettiget til at besidde en nr. 1

klasser materiel støtte. OL-udvalget skal

forhøjelsen blev sat til side til et bygge-

nøgle, da denne passer til alle lokaliteter

bl. a. arrangere træningsmuligheder og

fond til et nyt fartøj.

i foreningen. Men jollesejlerne er vel

skaffe materiel hjælp.

Børgesen: Det er helt sikkert at vi må

kommen til at få udleveret en nr. 12

Dansk Sejlunions ungdomsudvalg har

have nye både, og det må være glasfiber,

nøgle, således at de kan komme ind gen

besluttet at lade tre forskellige jolletyper

da eleverne ikke er meget for at være

nem lågen med deres joller.

med til at gøre båd i stand.
Willy: Kontingentforhøjelse dur ikke,
den slipper vi aldrig af med igen.
Der var flere indlæg, også enkelte mo-

teste i samtlige landets sejlklubber i kom

Til Verner: Det vil være at gå tilbage

mende sæson for at finde frem til den

i tiden, der er jo ingen der sejler med en

passende juniorjolle, der skal supplere

sådan rigning mere.

uddannelsen

Dirigenten måtte kalde til ro i salen,

af

unge sejlsportsfolk

i

KDY-juniorbådene.

torbådsfold udtalte sit mishag over, at

også damerne bad han være rolige, og

der nu skulle skaffes penge til sejlerne,

gjorde

men motorbådssej lerne som skaffer ben

mærksom på, at kun medlemmer med

zinpenge får ikke noget. Det blev dog

gyldigt medlemskort havde adgang til

tage i afprøvningen af deres joller af de

klarlagt, at dette er en sejlforening med

generalforsamlingen.

unge selv.

udtrykkeligt

forsamlingen

op

Desuden inviteres forhandlere eller
konstruktører af

andre tomands-joller,

der egner sig som junior-joller, til at del

alle kategorier af sejlsportsfolk så man

Sluttelig svarede formanden til Rosen

De tre junior-joller er Elvstrøms tra-

derfor må stå sammen om opgaverne, i

berg, at han havde vist ikke set Krudt

pez-jolle samt den af danskeren Erling

øvrigt står man jo lige for at skulle byg

huset indvendigt, sådanne forhold vil

Olsen, Espergærde, forbedrede engelske

ge et nyt motorhus til ca. 85.000 kr.

foreningen dog ikke byde sine medlem

Flying-junior-jolle og den franskkonstru-

Formanden var ked af at forslaget

mer til motorhus. Krudthuset var tænkt

erede i Danmark lincensbyggede 420-

skulle trække medlemmerne ud i for

anvendt til opbevaring af materiel som

jolle.

skellige grupper, og sagde: lad os nu se

man ellers havde måttet lade ligge ude.

at blive enige om forslaget, så finder vi

Da punktet var udtømt, takkede diri

nok ud af at skaffe pengene til det. For

genten for god ro og orden og motivere

slaget vedtoges herefter ved håndsopræk

de et leve for Sundby Sejl-Forening.

ning.
7. Eventuelt. Under dette punkt rette

jftp

Mødet sluttede kl. 22,25.

de Kaj Guldbeck en forespørgsel til for

Sign. Henning Jensen
dirigent.

manden om det var rigtigt hvad han hav
de hørt, at jollesejlerne ikke kunne kom

Sign. Reinhardt Hansen
sekretær.

Kæmpe-center for lyst
sejlere

me ind på pladsen, når de kommer hjem

For 5-6 millioner kroner er direktør

med deres joller om natten efter at have

Ole Botved ved at relisere en idé om at

deltaget i kapsejlads et eller andet sted

skabe et center af international klasse

i Landet, han gjorde opmærksom på at

for lystsejlere. Han har købt Mullerup

det ville betyde døden for al jollesejlads

havn ved den sjællandske Storebæltskyst

i S.S.FF. ,hvis der blev lukket af for

og er ved at opbygge et »boatel« med op-

jollesejlerne på den måde.

halingsramper, reparationsværksteder for

Verner spurgte om man ikke kunne

lystbådene,

kro,

cafeteria,

oplagrings

rigge den gamle øvelsesbåd om med gaf

plads og tankanlæg med betjening til bå

fel og topsejl, så man kunne lære elever

de land- og søsiden. Yderligere opfører

ne at sejle med fuld rigning.

direktørens firma Botved Boats en sam-

Rosenberg: Det er kommet mig for
øre at foreningen nu har lejet Krudthu

lebåndsfabrik for erhvervsbåde på hav
neområdet..
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Lyon Petersen, Italiensvej 67, S. - Willy

Ny formand

Motorbygningen

Frandsen, Sumatravej 68, S. - J. K. Fur

Motorbygningens tegninger er sendt

Københavns Sejl Union afholdt møde

ind til godkendelse, der vil da gå en tid

her i S.S.F. mandag den 17. marts. Hr.

inden tilladelsen vil foreligge. Funda

Laurits Andersen kunne desværre ikke

mentet vil blive piloteret med 8 pæle, så

fortsætte som formand, da han er valgt

der ingen risiko bliver for at det synker.

som formand for Dansk Sejl Union. Den

Jeg regner med at vi kan begynde til

ny bestyrelse fik følgende sammensæt

efteråret, så den står færdig til foråret.

ning:
Svend Aage Larsen, S.S.F., formand.

sagkyndiges udsagn.

E. Hvalsøe, Ø.S.F., kasserer.

havneudvalgs

beretning

angående

S. Smith S.E., sekretær.

pr. m- foruden bortkørsel af jord.
Vi går en anden vej og får sten og
brokker tilkørt ganske gratis. I denne tid
kan dette fås, da københavnske nedbryd
ninger i mange tilfælde bliver henvist
til Tune og dette er en tur på ca. 70 km,
Vi har fået lov til at låne en bulldozer

by. - Knud Skafte Christiansen, Parma
gade 15, 2., S. - Poul Pilegård, Sagasvej
de 5, N. - Erik Otto, Parmagade 36, S. Otto Ulrik Weber, Elme Allé 17, Hvid
- K. Mathiasen, Ulrik Bircs Allé 2, S. -

Lystbådehavn i Holbæk fjord
På Holbæk Sejlklubs årsmøde torsdag

Carl Nørgård, Palermovej 13, S. - Willy
Hansen, Samosvej 31, S. - Jens Anker

aften vil der blive forelagt skitseprojekt

Nielsen Rodesiavej 108, Kastrup. - M.

til en stor og moderne lystbådehavn i

E. Bruus Jensen, Dyssebakken 21, Heil. -

Dragerup Vig i Holbæk fjord. Projektet
tager sigte på en havn der skal kunne
rumme mange hundrede fartøjet. Det

så det er jo nemmere til S.S.F.

Søren Nielsen, Tjørnelunds allé 6, Val

ovre. - Helge Møller, Flinterenden 23, S.

an

lægspris for bådeplads koster det 40 kr.

helm Jensen, Amagerbrogade 215, S. Torben Karl Tipsmark, Jenagade 7, S. -

4, V. - Verner Lundholm, Humlebækga

Prisen bliver mellem 80 og 85.000 iflg.
Når man læser Dansk Sejl Unions

dal, På Bjerget 13, NV. - Tommy Wil

bliver udelukkende en lystbådehavn.

O. V. Nielsen, Ålandsgade 3, S. - J. Å.
Lindberg, Caroline Amalievej 49, Lyng
by. - Freddy Nielsen, Storedal 12, Ka
strup. - Kurt Wilken, Tobrukvej 25, Ka
strup.

af et nedbrydningsfirma, så vi selv kan
lægge brokkerne på plads efterhånden
som de kommer.

Passive

Ny sejlklub

Frank Ebbe Slotsgade 34, 2., N. - K.

Den voksende interesse for sejlsporten

Støt
vore annoncører!

har nu også gjort sig gældende inden for

Leif Olesen, Samosvej 28, S. - Erik Hol

SAS. Onsdag den 19. ds. afholdes et

ger Larsen, Ove Billevej 17, 2., S. - Bill

stiftende møde for sejlsports-interessere

Højeisen, Gimles Allé 10, S. - Kaj Lyl-

de SAS-medarbejdere

loff, Uplandsgade 24, S.

i

SAS-klubbens

hus, og luftfartselskabet kan derefter
føje endnu en sektion til de mange andre

De støtter os

sportsgrene, der findes i SAS.

VM for Soling på Øresund

Kolding

Det første verdensmesterskab for den

Sejlsportsfolket i Kolding får bedre
forhold. Kolding byråd har netop ved

olympiske lege 1972 i Kiel afløser den

taget en udvidelse af lystbådehavnen for

hidtidige 5,5-meter-båd, finder sted 21.
-27. juli på Øresund i forbindelse med

300.000 kr. Et eksempel til efterfølgelse.

KDY's Øresundsuge. Der ventes mellem
50 og 100 deltagere. Blandt VM-deltagerne bliver vor egen firedobbelte OL-

Finn Anker Sørensen, Sixtusvej 2 st.,

og

S. - Svend P. S. Jensen, Præstefælledvej
95, Kastrup. - Tage Jensen, Tagensvej 32,

land.

N. - Erik Pætges, Kongedybet 27, S. -

vore

Elvstrøm

Slettede medlemmer pr. 1/11969

eventuelt kong Konstantin af Græken

il

Paul

den 28. maj kl. 19.

Parkering
Undgå venligst at parkere på
venstre side af indkørselen til klub
huset, det er medlemmerne der
skal betale de knækkede fliser og
nedkørte kantsten.

avnei*

Da Ican Icø&e. oJlt tii slcønA&dspdzjje. 04,
^parfumeriet
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Kapsejlads
Første aftenkapsejlads onsdag

ny olympiske bådklasse Soling, der til de

guldmedaljevinder

0. Andersen, Prøvestens Allé 12, S. -

*Å\XW «

i

ØRESUNDSVEJ IGB - TELF. 545381

LÆRERE TIL SKOLEBÅDEN

Nye medlemmer

Da jeg mangler lærere til skolebåden
håber jeg at nogle af vore erfarne sejlere

----

som søger optagelse

vil melde sig til undervisning en aften
om ugen.

i Simd&y, So^ohojwiq.

Skolechefen.

Aktive
Erik Block-FrFederiksen,
Valdemarsgade 1 A, V.
u/Bd.
Til eksamen i Tovværk den 19/3 var

Jørgen Henriksen,

mødt 13 elever, der alle bestod med et

Degnemose allé 75, Brh.

meget fint resultat. Det meget fine re

u/B.

sultat skyldtes læreren Einar Petersens

John V. L. A. Christensen,

energiske indsats.

Vigerslevvej 269 A, Valby.

Navigationseksamen blev afholdt den

Bahama Jll. »Pippi«.

20/3. 24 elever kom op til eksamen,

Christian Christensen,

hvoraf de 22 bestod. Det må siges at

Nubiensvej 6, Kastrup.

være et godt resultat.

Hvrr. »Camelot«.

Men vi må have mange flere elever

Ove Pedersen,

til disse vinterknrser.

Messinavej 32, S.
u/B.
Kurt Kristensen,
Eiby vej 144, Rødovre.
u/B.

KLUBHUS

Hans J. Poulsen,
Trianglen 4, 0.

OG

u/B.
Kaj H. S. Olsen,

FESTER

Vesterbrogade 110, V.
u/B.

Standerhejsning lørdag den 3. maj
kl. 16,00.

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal

Pinsetur søndag den 25. maj kl. 8,00.
ØVELSESBÅDEN

Kl. 19,00 bal i klubhuset.

Arbejdet med klargøring af Skolebå-

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

den er begyndt, men vi mangler endnu
flere elever til arbejdet. Tilmelding til
skolen kan ske hver torsdag fra kl. 19-

Aftenkapsejladserne begynder onsdag
den 28. maj kl. 19,00.

20,30.

Shoppen genåbnet
Udsalget på pladsen er genåbnet og

Set. Hansfest mandag den 23. juni
kl. 19,00.

indehaveren, hr. Klaus Schlichter (udta
les Sligter) lover at gøre sit bedste for
at betjene medlemmerne så godt det over
hovedet kan lade sig gøre.

Amagerkredsens kapsejlads v/Sundby
Sejl-Forening søndag den 24. august kl.

10,00.

Forretningen er i øjeblikket ved at bli
ve fyldt med varer - kig indenfor - hvad
jeg ikke har for tiden skaffer jeg om
gående til dagens billigste priser.
Udlejning af forskellige hjælpemaski
ner.

K. Schlichter

Svagføreturen lørdag den 30. august
kl. 14,00.
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Angående radiosendere til lystfartøjer
Da der i de sidste par numre af vort

Men har man nu nogen glæde af en
sådan radio på en ferietur, hvor lyttevag

en klubkammerat om at agere »rednings-

ten hjemme ikke kan høre en? Ja, i høj

medlemsblad har været skrevet en del om

skib« og stå havnen ud, eller hvis den

grad. Sendere til denne frekvens anven

lystfartøjers ringe mulighed for at kom

nødstedte ligger langt væk, telefonerer

des nemlig af de fleste danske kystfiske

munikere pr. radio vil jeg gerne have lov

man til en klub nærmere ved og beder

fartøjer, og man kan såmænd godt få sit

til at komme med et indlæg og pege på

dem tage affære. Samtidig kan de pårø

feriehumør ødelagt ved at sidde og lytte

en tilsyneladende overset mulighed.

rende underrettes, så en unødig sund

til, hvor elendigt fiskeriet er. En fisker

alarm undgås.

røber nemlig aldrig en god fiskeplads i

Det er jo således, at Post -og Telegraf

I tilfælde af alvorligt havari alarme

radioen. Men så kan man jo stille om

stationer (walkie-talkies), også tillader

rer lyttevagten naturligvis søredningstje-

til de almindelige radioudsendelser fra

installation af sendere med ringe effekt,

nesten.

Rosenørns allé eller fra udlandet, thi

væsenet, foruden de omtalte privatradio

Det er en ulempe for den nødstedte,

modtageren, der hører til senderen, kan

fartøjer. Hvis senderen er indrettet såle

at han ikke kan få direkte svar fra klub

også tage dem. Men har man brug for

des, at den kun kan sende på frekvensen

ben, men hvis det udsendte »rednings-

hjælp, vil der næsten altid være en fisker

3302 Hhz, kræves der ikke certifikat af

skib« også har sender, kan det jo straks

i nærheden, der opfatter nødmeldingen.

den person, der betjener den.

optage kontakt med ham. Og i de alvor

Hvis man påtænker ferieture til ud

de såkaldte 1 watt sendere om bord i lyst

Disse sendere har en længere række

lige tilfælde, (som bliver meget sjæld

landet, kan man benytte sig af, at de

vidde end walkie-talkies-anlæggene, ca.

ne), kan den nødstedte sikre sig, at mel

svenske fiskere anvender en frekvens, der

30 sømil eller mere, hvis antenneforhol

dingen er hørt ved at lytte på den inter

ligger meget tæt op til den her omtalte,

dene er gode. (Selv har jeg fra Køge

nationale nødfrekvens (2182 kHz), idet

så det i en nødsituation nok skulle være

Bugt talt med et fartøj på en position nær

det må betragtes som givet, at en kyst

muligt at få kontakt, og jeg har hørt

Bornholm). Et fartøj, der er udstyret

station (f. eks. Lyngby Radio) videre

norske lystfartøjer anvende 3302 kHz.

med en sådan sender, vil på en weekend

bringer meldingen om et fartøj i nød.

En komplet oversigt over muligheder

tur eller under en kapsejlads normalt al

På den almindelige weekendtur, der for

ne for skibsradioanlæg findes i »Sejl og

tid være indenfor »hørevidde« fra S.S.F.

løber uden havari, har man også megen

Motor« nr. 18 - 1968, side 764 ff.

Og her er vi så ved sagens kerne: Det

glæde af sin radio til at forkorte turen

Vel mødt på bølgerne, såvel Sundets
som æterens, til sommer.

er nemlig muligt at modtage denne fre

ved små samtaler med andre fartøjer.

kvens (3302 kHz) på mange alminde

For medlemmer af S.S.F. har det måske

B. Rambov

lige stueradioer (kortbølger, ca. 91 m),

særlig interesse at vide, at adskillige far

»Bamse«

og, hvis S.S.F. mener, at det har interes

tøjer fra Kastrup Sejlklub har installeret

XP/9616

se, kan man således nemt etablere en

disse sendere og har faste tider, hvor de

»lyttevagt« på i forvejen aftalte tider, f.

lytter efter hverandre. Der er forøvrigt

eks. i weekenden og under pludseligt

så mange lystbåde i Øresundsområdet,

opstået dårligt vejr under en kapsejlads.

der har disse sendere, at æteren kan være

Et fartøj, der kommer i mindre van

temmelig tyk på en sommersøndag. Øre-

skeligheder, f. eks. motorstop, men hvor

sundsklubberne kan dele lyttevagterne

der ikke er tale om direkte livsfare, kan

imellem sig, så det ikke hele tiden er den

sende melding til klubben, der så beder

samme person, der »hænger på den«.

Seviceværksted for Mercury
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Specialværksted for

DIESELMOTORER

Vi starter 1. maj
specialværksted for M E R C U R Y

Ombygning - Reparation - Salg

Vor servicevogn yder Dem altid den bedste
fagmæssige betjening!

Reparation af startere og dynamoer

Fabrikation af vandkølede Manifold til alle typer
dieselmotorer

Salg af hele det store Mercury-program

Importør af T.M.P. hydraulisk marinegear
og Epsilon kølere

Gunnar Hansens Marineservice

Gunnar Hansens Marineservice

Amager Strandvej 384 - Tlf. 50 14 14

Amager Strandvej 384 - Tlf. 50 14 14

Filmsaftenen den 15. marts 1969

Sømandstro Og overtro
Af museumsinspektør, cand. mag.

Med 30 2 m spidsgatter „Hardy" til Færøerne

Henning Henningsen.
Det var titlen pa beretning med lysbil

under olietøjet; i dårligt vejr livline, der

leder om den eventyrlige tur til Færøer

blev surret om den stakkel der skulle på

ne i sommeren 1968, foretaget af skip

dækket for at klare sejl i hårdt vejr, der

per Ove Friis og hans besætning: Rene

fandtes to redningskranse ombord.

og Frank Subieske, alle fra Sejlforenin
gen »Sundet«, København.

Desuden var der en, til cookpittet, syet

Med tilladelse fra Bogen: »Fra sejl til
diesel«.
Da den højlærde biskop for Bergens
stift engang i 1700'ernes begyndelse gik

pressenning, der kunne spændes over

om bord i smakken i Nyborg for at sejle

Turen gik fra København, gennem

karmen. En opfindelse, der skulle for

over Storebælt, gjorde skipperen vrøvl og

Limfjorden tværs over Nordsøen til Skot

hindre at skuden blev bordfyldt, da der

svor højt og dyrt ved hede helvede, at det

land, gennem den Skotske kanal, med

ikke var selvlænsende cookpit.

bragte uheld at have en præst om bord,

sine 24 sluser, over søen »Lock-Ness«,

Skuden var inden afrejsen blevet for

og at ingen forfaren skipper brød sig om

hvor de stødte sammen med søslangen,

synet med ny mast og med nye storm

at sejle med en sådan. Men bispen skulle

troede de da, men det var kun et ublidt

sejl.

møde med et undersøisk skær, der ikke
var afmærket på deres søkort.
Fra Skotland, nordpå til Færøerne,
non stop.
Hvorfra vi så de pragtfuldeste bille
der, af sejlads gennem sunde, hvor der

nu engang med, og skipperen har sikkert

Og skipperen fortalte at de fleste af
turens 2640 sømil blev udsejlet med net
op disse sejl.

draget et lettelsens suk, da smakken uden
uheld gled ind i Korsør havn.
Denne lille beretning kan passende

En spændende og eventyrlig tur, men

danne indledningen til en kortfattet over

også en hård tur, må det have været, for

sigt over sømandstro for den moderne

disse tre unge mennesker.

tid. Stadig lever der lidt overtro blandt

til tider kan løbe en strøm, helt op til ti

For os der overværede denne beret

søens folk, men det er ikke noget i for

knobs fart. Så er det med at være der

ning, var det en spændende aften, og

hold til, hvad der fandtes i sejlskibstiden.

når strømmen er med, ellers slipper man

når vi så på lysbillederne, hvordan sku

Livet til søs var selvsagt hårdt og primi

ikke igennem.

den pløjede sig gennem Nordsøens bøl

tivt, fuldt af farer og mørke; man havde

Vi så iøvrigt en masse dejlige billeder

ger, behøvede vi ikke at forestille os

tid til at lade fantasien arbejde, og man

fra turen nordpå over Atlanten, men som

stormens og søens larmen, den havde vi,

var i en grad, som vi nu næppe kan for

skipperen meget rigtigt sagde: Det var

den aften, lige udenfor vinduerne.

stå, afhængig af naturkræfterne. Ligesom

jo ikke altid den rene idyl, for når vejret

Det blæste så koldt, at det var umuligt

man på landjorden levede i en for os

var hårdt, var der ikke tid til fotografe

at holde bare nogenlunde varme i klub

ganske fantastisk, primitiv og ramhe

ring, så havde alle nok at gøre.

huset, vi frøs alle, nøjagtig som vore

densk verden, hvor intet gik efter natur

venner i spidsgatteren »Heady« i oktober

lovene, som vi kender dem, således havde

Og hårdt vejr slap de ikke for, selv
om de var heldige at ligge i havn i det
værste vejr, kom de på hjemrejsen, ud

1968 på vejen hjem fra Færøerne.

man på søen også sin tankeverden. Den

Til slut vil jeg, på tilhørernes vegne

var fattigere end bondens, fordi søens

for den norske kyst, ind i en grim storm,

takke skipperen og hans besætning for

arbejde var mere ensformigt end bon

de var fra en norsk havn lettet tidlig på

den gode og spændende beretning.

dens, og det øde og nøgne hav selv gav

dagen, på vej sydover, det blæste mere
og mere op, og hen på aftenen var det
fuld storm, der var ikke andet at gøre
end, omkring med skuden, det lykkedes,

»Renie«

ikke lejlighed til særlig kraftig sagndan
nelse. Fra morgen til aften, fra fødsel til
død havde mennesket utallige ting at
iagttage for ikke at støde Fanden og

og med et fantastisk held slap de i nat

hans slæng, for ikke at udsætte sig for

tens mulm og mørke imellem klipperne,
ind til Lillesand.

trolddom og forgørelse, de dødes onde
spil, naturens hemmelige og farlige kræf

Nu skal man ikke tro, at det var en

ter og så videre, alt sammen ukontrol

letsindig og uforsvarlig tur, vore venner

lable ting, som man ikke havde mindste

tog ud på.

tvivl om eksisterede. Vi kan le ad det,

Nej det var erfarne og dygtige sejlere,

men for datidens mennesker var det den

der vidste hvad de ville komme ud for,

hårde virkelighed. Den der ikke troede

derfor var der taget alle de forholds

på det, var en tvivler, som ansås for lige

regler i betragtning i sikkerhedsmæssig

så ugudelig som den, der ikke troede på

betydning, som man nu kan tage.

bibelen, selv om det ikke havde det

Der var blandt andet: oppustelig gummiredningsflåde på ruftaget, hver mand
sin redningsvest, der skulle og blev båret

mindste med kristendom at gøre.
Havets indflydelse på de folk, der
boede ved det, var enorm, mente man.
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Når folk lå på dødslejet i land, troede

fartøjet, ville svanen komme og sætte sig

kvinder. Det er en mærkelig overtro, som

man, at livet udsluktes ved ebbetid; om

på pumpen, hvis det trak op til uvejr.

også deles af håndværkere, at kvinder

vendt blev børnene født ved højvande.

Mange skippere sørgede for at have

kan bringe ulykke med sig på mandens

Havet var et væsen, der af og til krævede

en græstørv med om bord. Det var godt

arbejdsplads og ødelægge hans arbejde.

menneskeliv. I Jylland skal man ved

at stå på den faste jord, når man lod sit

Også præster var ilde sete, som det for

vestkysten i gamle dage hvert år have sat

vand.

tælles i indledningen. Underligt at kir

et lille barn i en tønde ud som en gave

Der var heldige dage at begynde rej

kens mænd trods mange hundrede års

til havet — formodentlig for at undgå

sen på. Søndag var den bedste dag. Man

kristendom i landet ikke var anset om

større ulykker. Ved Helsingør skal man,

dag eller fredag var derimod dårlige

bord. For øvrigt var skibspræster ansat

fortalte man i forrige århundrede, af og

dage, for sejlede man ud de dage, ville

på orlogsskibe og Kina-farere, uden at

til fra Øresund have hørt en syngende

klabautermanden få magten om bord og

det gjorde noget.

lyd; så vidste folk, at søen ville have et

ville bringe skibet i ulykke. Som et af

Det er vist en spøgefuld tro, at man
helst ikke måtte have bornholmere om

menneskeliv. I reglen druknede der da

skrækkende eksempel fortælles om en

også en lods eller en færgemand straks

mand, som ikke brød sig om denne over

bord, i hvert fald ikke flere end der var

efter.

tro. Han byggede sig et skib, som blev

master på skibet. Efter sigende fordi der

påbegyndt en fredag, løb af stabelen på

skulle være en mast til at binde hver en
kelt ved, om de blev uregerlige. Born

Fiskerne holdt sig gode venner med
havet ved af og til at give det gaver, for

en fredag, blev døbt »Fredag«, afsejlede

eksempel mønter, brød eller indvolde af

en fredag — men det forsvandt sporløst

holm er en ulykkesø, fra den kommer der

de største fisk, de fangede.

med mand og mus. Begyndte man rejsen

aldrig andet end regn, blæst og storm,

en lørdag, kunne man være sikker på, at

sagde man. For øvrigt mente de sydfyn

Før et skib rustede sig til farten, var
der forskellige forholdsregler at tage.

ske skippere, at det gav held at have en

den blev langvarig og møjsommelig.

Man måtte således ikke opkalde et skib

Inden afrejsen så skipperen efter, om

Strynbo, en mand fra Strynø, med om

efter et forlist fartøj, ellers ville det gan

der var en hund eller en kat om bord,

bord, men at det ville gå galt, hvis der var

ske sikkert selv blive et ulykkesskib. Godt

for ingen af de dyr var gode at have

flere end én. Strynboerne har nok heller

var det at anbringe en sølvmønt under

med. Det mente i hvert fald nogle sø

ikke haft det bedste ry på sig, når de

masten; sølv var et ædelt metal, som

folk. Men overtroen er ikke konsekvent;

kom i flok og følge.

forhindrede ulykke. Endnu er der mange

dens forskellige forskrifter og regler kan

Der var mange ting, man ikke måtte

som tror, at »lykken ligger under ma

let komme i modstrid med hinanden,

sten«, og endnu anbringes der på nye

uden at nogen for øvrigt bringes i forvir

gøre om bord, da det bragte uheld. For
eksempel måtte man ikke sy eller strrikke

skibe penge under masten. En skik, der

ring derved. Andre sagde således lige

om bord, så ville man nemlig sy vinden

også er meget udbredt blandt lystsejlere.

modsat, at hvis skibshunden nægtede at

fast eller strikke vind og storm sammen.

Der var adskillige midler for at få et skib

gå med om bord, var det tegn på, at ski

Ja, en sømand måtte ikke engang holde

til at blive en god sejler. For eksempel

bet ikke ville komme tilbage. Var der

garn for sin pige, inden han tog af sted,

var det godt at sætte stål, især et stjålet

uforvarende kommet en kat om bord,

da hun så ville vinde lykken fra ham.

søm i båden. En »springerhale« (delfin)

måtte man dog ikke kaste den i vandet,

på nokken af klyverbommen, foden af en

for så ville det blive endnu værre. En

svømmefugl naglet til skottet i ruffet
gjorde, at skibet ville få lykkelig fart og
god vind. Satte man et ben af en svane i

tegn, når skibet lå sejlklart.
Om bord måtte der heller ikke være

(Fortsættes)

ugle i mastetoppen var ikke noget godt

Nyt og bedre:

Det kan betale sig,

GLASFIBERMASTER
Håndoplagt under tryk - længde indtil 11 m
Væsentlig billigere end traditionelle master
— og stærkere

at annoncere i Sundby Sejl-

Særlige ønsker om flexibilitet m. v. imøde
kommes

Forenings medlemsblad. —

Bomme - Spilerstager - Jollemaster

Oplaget er over 1000 eksp|.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

Indhent tilbud!
Udstilling og salg:

ITALIENSVEJ 84, 2300 KØBENHAVN S

DANSK MARINEFIBER
TELF. (01) 55 16 22
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Mærket er
fremstillet i 2

ret kurs i
lystfartøjsforsikring

udgaver, et
for senior
medlemmer

juniorer

Mærket kan
købes hos
kassereren i
kontortiden

festudvalget.
KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K
TELEFON (01) 13 24 36

!! §ejl§port§kammerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, BSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Sendagsaviserne udbringes i distriktet!

GÆLDER DET

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
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88

DIESELMOTORER?
Salg og Service — Nye og brugte
Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J. E. N A G E L
Tlf. 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn,

S
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Sejlsportsfolk
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KØBER DEN RIGTIGE

W \

FM-motor

PÅKLÆDNING
fordelagtigst

BACHER
GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER

J Til * 1

Elvstrøms Flydeveste
£
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til voksne og børn!
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ORIG. ENGELSKE

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

>>V
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Holmens Benkl. - Færø Trøjer

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:

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,

Bådehavnsgade 21—23

FILIAL, GRØNTTORVET 7 9 - VAlby 2 3 8

FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

. TLF. AM 882

1. kl.s
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.

KØD - FLÆSK
PÅLÆG

v/Aage Hansen
Telf. (09) 531219
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HUSK NÅR BÅDEN ER KOMMET I VANDET,
så ryd op på din plads og anbring bukke og klodser
efter PLADSMANDENS anvisning!

I

Pinsetur - Søndag den 25. maj

|

Vi mødes på havnen kl. 8, hvor klubben er vært ved en
lille morgendram.

|

Efter dette chock, sejles navigationsturen med sydlig kurs om
kring midterbroen, hvorefter vi mødes i klubhuset hvor
dansen begynder kl. 19.00.
Flere overraskelser!

FESTUDVALGET

STANDERHEJSNINGEN
Det var dejligt at se så mange, der var

ban Hansen, som beklagede at han des

mødt op til standerhejsningen i år. Vej

værre ikke kunne deltage på grund af

ret var ikke det bedste, men heller ikke

bortrejse.

det dårligste, vel nok som sæsonen bli

alle deltagerne en god og hyggelig fest

ver.

samt ønskede os alle en god sæson. Der

Overborgmesteren

ønskede

var en dejlig, hyggelig stemning, alt var

Kl. 16 bød formanden den store for
samling og vore indbudte gæster vel

godt arrangeret, der var intet at klage

komne, blandt vore gæster var fhv. kon

over. Det fine tæppe, som er lagt i pejs

torchef Frederiksen, formd. for Dansk

salen pyntede vel nok. (Det må vi passe
meget på). Højttaleranlægget, som var

Sejlunion hr. Laurits Andersen, hr. John
Havemann,

fmd.

fmid.

Skovshoved

fra

for

Amagerkredsen,
Sejlclub

hr.

Aagaard, vore æresmedlemmer og an
dre der har gjort en indsats for vor klub,
alle med damer.
Efter at formanden havde budt vel
kommen gik standeren til tops, medens
den omdelte sang blev afsunget, sunget
er så meget sagt, men nogle var der,
som prøvede, nogle havde fået et blankt

ark stukket ud, duplikatoren havde svig

i gang både inden- og udenfor, hjalp

tet, de så noget mærkelige ud i ansig

svært, så alle kunne høre.
Musikken til dansen er et stort pro

tet. Formanden gjorde under sin tale

blem, nogle synes at det er sørgemar

rede for en hel del af de arbejder, der

cher, nogle mener den er for høj og

var udført, og hvad vi kunne ønske
fremover. Han

ikke rigtigt noget for os på fyrre og

beklagede, at benzin-

derover, men efter min opfattelse så var

refusionsbeløbet ikke var forhøjet, for

der en så god stemning under dansen, at

selv om vi i år havde flere maskinpoin-

jeg kun kan sige at denne fest absolut

ter fik vi alligevel en del mindre end

blev en af de helt store sejlerfester -

vi plejer. Formanden sluttede med et

Tak til festudvalget.

Ref.

ønske om en god sæson og et trefoldigt
hurra for sejlsporten, hvorefter klubben
var vært ved et stykke smørrebrød og en
dram for vore gæster og indbudte med
lemmer.
Medens vi lod det meget fine smørre
brød o.s.v. vederfares al retfærdighed
blev der holdt humørfyldte taler af de
forskellige formænd. Svend Larsen over
bragte en hilsen fra overborgmester Ur

Nyt og bedre:

Det kan betale sig,
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
MARTIN ANDREASEN
Nyrnberggade 50 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 8384 U.
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Håndoplagt under tryk — længde indtil 11 m
Væsentlig billigere end traditionelle master
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Indhent tilbud!
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DANSK MARINEFIBER
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Nye medlemmer

-----

som søger optagelse

Erik Hey,
Prss. Christinesvej 14, V.
Mtb.
John Eriksen,

i Sund&y. SejtlftoAonwQ.

Præstekærvej 48, Brh.
u/Bd.
Ibo Radmer,
Andreas Bjørnsgade 19, K.

Aktive

En beklagelig fejl
Carl Nørgaard, Palermovej 13

var

ved en beklagelig fejl påført listen over
slettede medlemmer.
Carl Nørgaards kontingent var betalt
før tiden, så vi kan kun beklage den
skete fejl.

Red.

Kutt. »Jytte«.

Benny E. Nielsen,
Set. Annægade 26, K.

Hanne Gilbek,
Amagerbrogade 261 B, S.

Kgjl. »Socky«.

u/Bd.

John H. Lauritsen,
Almegårds Allé 47, Kst.
u/Bd.
Leif Nielsen,
Vinkelhusene 47, Kst.
u/Bd.
Palle H. Keil,
Hveensvej 15, S.
u/Bd.
Niels Jensen,

Niels M. Johansen,

Overbevist om at kunne udkonkurrere

Sankelmarksgade 14, V.

de moderne lystfartøjer vil en tro kopi

Mtb. »Tove«.

af et årtusindgammelt vikingeskib del

Bent H. Hansen,

tage i den populære distancekapsejlads

Vlb. Langgade 76, Vlb.

Sjælland Rundt til juni. Bag det usæd

u/Bd.

vanlige kapsejladsfartøj står Det Dan

Willy Frandsen,

ske Spejderkorps, og båden er en kopi

Sumatravej 68, S.

af storbåden, som blev fundet ved siden

Mtb. »Let«.

af Gokstadskibet i Norge.
Det kapsejlende vikingeskib er for

Ragnhildsgade 98, 0.
Ifolge lovenes § 3 skal nyt medlems

Jll. »Hof«.

Et vikingeskib skal del
tage i »Sjælland rundt«

tiden under bygning i Hundested. Ski

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

bets sejlareal bliver så stort som forsvar

Amager Strandvej 224, S.

udkomne nummer af SSF. Protest ska!

ligt, sandsynligvis 24 kvadratmeter. Kan

u/Bd.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

fartøjet bære dette sejlareal, mener ini

dage efter offentliggørelsen.

tiativtagerne, at fartøjet med otte mands

Birgitte Dahlgaard Nielsen,

Jens Back,
Lyshøjsgårdsvej 55, Vlb.

besætning vil kunne skyde en fart på

»Santana«.

14—15 knob - cirka 27 km/t.

F. M. Hartmann,
Fredericiagade 8, K.
Mtb.

Standeren
Der er nogle bådejere, der vender stan
deren forkert. Den skal sættes med den

Jacob A. Jacobsen,
Højbjergvej 51, Herlev.
u/Bd.

ene spids på stjernen opad. (Se med
lemsbladets omslag).

Jens Frimodt-Møller,
Ådalsvej 57, Vnl.
Spidgt. »Hot«.
Arne E. Byrgesen,

AUTOMOBILEJERE

Asminderødgade 14, N.

Vi henstiller kraftigt til de bilejere, som parkerer deres vogne

u/Bd.

langs med hegnet, at benytte vor store parkeringsplads.

Klaus Schlichter,

Når en moder med barnevogn og måske en lille purk ved hån

Vinhaven 49, Vlb.
u/Bd.
Jørgen F. Kristoffersen,
Marsalavej 24, S.

den skal ud på kørebanen for at komme forbi. - Der køres ikke
langsomt på vejen, og en skønne dag sker ulykken. Så vær
venlig at benytte P-pladsen.

Mtb.

!! Nejlsjportikammerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, ØSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Sendagsaviserne udbringes i distriktet!
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Olympisk revanche i

Sø-bestseller
I forbindelse med tre fjernsynsudsendel

dansk farvand

ser for amatørsejlere om sikkerhed til

Det første internationale danske drage

søs, har Danmarks Radio-TV udsendt

mesterskab i Århus 23.-26. maj lægger

hæftet »Til søs - uden at drukne«.

Regler for sejlads med
speedbåde
Som den første i landet har politimester
A. Krag, Odder, opstillet regler for
speedbådsejlads ved kysterne i sommer

op til at blive en olympisk revanche

På 24 sider med mange fotografier

match. Såvel den danske sølvmedalje-

og illustrerende tegninger gives i et let

tager

læst sprog en række gode råd og anvis

Efter billigelse fra amtet har politi

bronze-kollega Paul Borowski har til-

ninger om, hvordan man skal opføre

mesteren indført en ændring af politi

meltd sig stævnet. Det bliver deres før

sig på søen til glæde for én selv og til

vedtægten, der i praksis betyder en stram

ste møde siden de olympiske sejladser

gavn for andre. S. Stoltze fortæller om:

maritim færdselslov. Bestemmelsen træ

udfor Acapulco sidste efterår.

Hvordan vælger jeg den rigtige båd,

der i kraft 15. maj og gælder til 15.

Selv om tilmeldelsesfristen først ud

Ejner Meyer om Sejlads med småbåde,

september. Beslutningen er truffet efter

løber 1. maj har allerede tyve drage

Tage Madsen om søvejsregler, J. E.

talrige klager over speedbådførere in

Aage

Birch

som

den

østtyske

månederne.

besætninger fra seks nationer anmeldt

Undén: Redning til søs, og desuden er

den for det sidste par år, oplyser politi

sig. Fra Østtyskland kommer den tidli

der kapitler om klubber, forsikringer

mesteren.

gere OL-sølvmedaljetager Peter Ahrent

m. v.

Som væsentligste punkt

i

reglerne

nævner politimesteren forbudet mod høj

og fra England Sir Gordon Smith, der

Bogen fortjener at blive bestseller,

er formand for det internationale drage

både fordi den er godt redigeret og sat

hastighed ved sejlads inden for en af

forbund. Den vesttyske Mexico OL-del-

sammen,

fordi

stand af 300 meter fra kysten. Ligeledes

tager Klaus Oldendorff og den norske

den rigtigt læst og erkendt vil kunne

skal enhver speedbåd, der søger under

Teddy Sommerschield har af familie

spare samfundet for en mængde me

land, holde kursen vinkeltret på kysten.

mæssige grunde måttet melde afbud,

ningsløse søulykker.

men selvfølgelig især

R. B.

jds.

ligesom det er uvist om den svenske
OL-deltager Dodde Broberg stiller op.
Norge og Sverige bliver dog repræsente
ret af andre dygtige dragesejlere, hen
holdsvis John Johnson og Claes Kellgren.
Fra dansk side møder foruden Birch
elleve af den øvrige elite med eks-guldpokalvinderen Børge Børresen, Vejle, i
spidsen.
Ved siden af

KDYs Øresunds-uge

21.-27. juli bliver Århus-stævnet i år
det største internationale sejlsportstævne
i dansk farvand.
,

sig. IMF.

FRA KLUBHUSUDVALGET
Medlemmer, iført snavset tøj og andre, som ikke tør betro
garderoben deres kasket eller lign. henvises til Skipper
stuen.
Overtøj må ikke henlægges på stole og borde i salen.
Det skal anbringes i garderoben.
Forældre skal påse at deres børn lægger papir og rester af
ispinde o. s. v. i de dertil anbragte kurve.
Det pynter ikke på gulvet, ej heller udenfor klubhuset.
Vi henstiller til medlemmerne, at de hjælper os med at klub
husreglementet bliver overholdt.
Klubhusudvalget

GÆLDER DET

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

K a r l Povlsen b o g t r y k
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
*> 35 6788

Salg og Service — Nye og brugte
Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J. E. N A G E L
Tlf. 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn, S
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Sejlsportsfolk
KØBER DEN RIGTIGE

FM-motor

PÅKLÆDNING
fordelagtigst
hos

BACHER

JjnaJcs

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER
Elvstrøms Flydeveste
0

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

til voksne og børn!

Vi køber Deres gamle motor
ORIG. ENGELSKE

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

0

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, ^2a?8cJ:

RUDE & CO.
Telefon Valby 4568
Permanent udstilling:

Bådehavnsgade 21—23

F I L I A L , G R Ø N T T O R V E T 7 9 - VAlfoy 2 3 8

FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

. TLF. AM 882

1. kl.s
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.

KØD - FLÆSK
OG

PÅLÆG

bilist"
v/Aage Hansen

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER!

Telf. (09) 531219
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ER KONTORET

AS 26 64
AM 1819
SU 16 53
58 46 15

LUKKET I JULI
MÅNED!

AM 83 84 u
AM 71 18 y
SU 35 80

J

HUSK NÅR BÅDEN ER KOMMET I VANDET,
så ryd op på din plads og anbring bukke og klodser
efter PLADSMANDENS anvisning!

Sejlforeningen fejrer

SCT. HANSAFTEN

i klubhuset med STORT BAL
Kay Bruuns orkester spiller op til dans

fra kl. 19—1.00 — Flere overraskelser!
Billetter å 5 kr. incl. baltegn SKAL købes før festen!
Vi beder alle bådejere om at illuminere deres både, så vi kan få en festlig
og hyggelig aften på havnen.
Festudvalget
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SMÅPLUK
Kigger på ponton

Optimistlejr

Varberg

Sommerlejr ved Roskilde Fjord for

Ved hjælp af frivillige arbejdstimer og

anskaffe betonpontoner til fortøjning af

optimistjollesejlere er planlagt i første

30.000 kroner har medlemmer af Var-

ca. 200 lystfartøjer i Skudehavnen, op

uge af den nu forjættende nære skole

Københavns Havnevæsen overvejer at

lyser »Ingeniørens Ugeblad«.
Pontonerne vil være en hurtig og be
kvem løsning på de problemer, der vil

bjerg Motorbådsklub på Fyn skabt deres
egen ideelle havn. Havnen har en gæste

ferie. Optimisterne indkvarteres på Lille

kaj foruden plads til alle nuværende med

Henriksholm-lejrskolen, som ligger lige

lemmers både. Interessen for havnen er

opstå, når havnevæsenet om kort tid skal

ned til fjorden, 9 kilometer nord for

dog så stor, at en udvidelse allerede er

i gang med anlægsarbejder for ca. 1,2

Roskilde.

projekteret.

mill. kroner i Skudehavnen. Sejlsports
folkene vil senere få mulighed for at

•

•

indrette sig langs havnens sydside.
Fordelen ved pontonerne er, at de kan
etableres hurtigt og let kan flyttes og an
vendes andet steds såfremt en udvidelse
af den ny containerhavn lige syd for
Skudehavnen skulle blive aktuel.
Der er forhandlet med et svensk firma
om køb af pontonerne.

•

Kapsejlads i Luanda

Optimist-jolle film

VM i snipe-sejlads

Den firedobbelte danske guldmedalje

Verdensmesterskaberne i Snipe-sejlads

vinder Paul Elvstrøm er en af rådgiverne

skal finde sted i Luanda i Angola. Sej

bag en dansk optimistjollefilm, hvis dre

ladserne foregår fra 4.-10. november.

jebog er under udarbejdelse.

Danmark skal repræsenteres af den be

Filmen skal optages i sommer af Erling

sætning, som 18.-20. juli vinder dan
marksmesterskabet i Horsens, og som til

Olsen, Espergærde, som for tiden er i

En ny lystbådehavn

gang med drejebogen. Af øvrige råd

JYLLINGE LYSTBADEHAVN, som

givere kan nævnes orlogskaptajn Kjeld

påbegyndtes i juni, tænkes allerede nu

Søderlund, Rungsted, og Viggo Jacobsen,

udvidet med 50 procent til i alt 150
bådepladser.

Ny bådebro i Præstø
PRÆSTØ: De mange lystsejlere, der
gæster Præstø, kan glæde sig. Den lokale

Snipe-mesterskab i Kolding i juli eller
sjællandsk mesterskab i Espergærde sidst
i juni.

Århus. Sidstnævnte er formand for Dan
ske

•

lige har placeret sig godt ved enten Jysk

Sejlklubbers

Optimistjolleorganisa

•

tion.
Den kommende film skal fortælle om
optimistjolleselvbyggeri,

-kapsejlads

Rungsted Kyst

og

Rungsted Kyst Sejlklub blev den hel

-taktik. Filmen skal bruges til instruk-

dige vinder i lodtrækningen om den

sejlklub har besluttet at bygge en tredje

tionsmøder for optimistjollesejlere og til

Yngling, som Dansk Sejl Union havde

bådebro. Projektet beløber sig til 11.000
kroner.

at animere forældre til at gå ind i sejl

udsat som gevinst. Lodtrækningen om

klubbernes ungdomsarbejde.

fattede landets 102 sejlklubber.

Nyt og bedre:

Det kan betale sig,
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
MARTIN ANDREASEN
Nyrnberggade 50 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 8384 U.

GLASFIBERMASTER
Håndoplagt under tryk — længde indtil 11 m
Væsentlig billigere end traditionelle master
— og stærkere
Særlige ønsker om flexibiIitet m. v. imøde
kommes

Bomme - Spilerstager -

Jollemaster

Indhent tilbud!
Udstilling og salg:

ITALIENSVEJ 84, 2300 KØBENHAVN S

DANSK MARINEFIBER
TELF. (01) 55 16 22
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Nye medlemmer

Ensretning i Øresund

Skal sænkes!!

som søger optagelse

i Sund&tf. Sfyifohmmg.

Aktive

Lappe grunden Fyrskib
erstattes af lystønder
Lappegrunden Fyrskib nord for Hel

Vær venlig at sætte

singør inddrages antagelig allerede i juli

„SYNK"

søgående trafik i Øresunds snævreste og

måned som et led i ensretningen af den
mest trafikerede farvand.

Flemming Refsgaard

på dine fortøjninger.

Vinkelhusene 15, Kst.
u/Bd.

Der er for mange,

Carlo Linder
Sorrentovej 40

kere ideen med ensretningen. Det vil ske
efter et samarbejde mellem det svenske

som får dem i skruen.

og danske fyrvæsen. På den måde skulle

Havneudvalget.

der ikke herske tvivl om, hvilken sejlret

u/Bd.
Omar Vinxensen

I stedet er det meningen, at der skal
udlægges en række lystønder for at mar

ning, der skal vælges.

Ved Amagerbanen 17, S.

Når Lappegrunden Fyrskib inddrages,

u/Bd.
Leif Hansen

Motorbådsfolk se her

Stadionsvej 21, Glostrup

Motorbådsfolk der kunne tænke
sig at få lidt indblik i sejlads
med sejl, kan henvende sig ti!
skolechefen.

Lynæs sen. »Bamse«
Peer-Bjørn Andersen
Englandsvej 74, S.
u/Bd.

vil det komme til almindeligt eftersyn
og senere blive udlagt på Halsskov Rev.
Der har været talt om en ensretning af
trafikken i den nordlige del af Øresund
i flere år. En lignende ensretning af tra
fikken er sket i Kanalen, der vel nok
sammen med Øresund hører til de mest

Niels Arne Rytsel

befærdede farvande i verden.

Borups Alle 242, NV.
u/Bd.

Fartøjer —

Jens L. Præcius
Amager Strandvej 108, S.

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.

u/Bd.
Oluf V. Nielsen
Ålandsgade 3, S.
u/Bd.

•

Aftenkapsejladserne
Aflyses i juli, på grund af ferie, og
starter igen onsdag d. 6. august kl. 18.30.

Thoralf Holm
Petersborgvej 2, 0.
u/Bd.
Flemming 0. Mikkelsen
Sirgræsvej 11

AUTOMOBILEJERE

Spg. »France«

Vi henstiller kraftigt til de bilejere, som parkerer deres vogne
langs med hegnet, at benytte vor store parkeringsplads.

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

Når en moder med barnevogn og måske en lille purk ved hån

udkomne nummer af SSF. Protest skal

den skal ud på kørebanen for at komme forbi. - Der køres ikke

14

langsomt på vejen, og en skønne dag sker ulykken. Så vær

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest
dage efter offentliggørelsen.

venlig at benytte P-pladsen.

!! ^ejliportskamiiiei'iiter !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, OSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - ) Søndagsaviserne udbringes i distriktet!
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Badesæsonen begyndt

Bilejere —

Et af vore gamle medlemmer, den

SVAGFØRETUREN

fødte nudist, sprang forleden i vandet

Grundet på indskrænkninger i

fra midterbroen, han var dog iført store
støvler, 2 par holmensbukser, 2 gensere
jakke og storskygget hue foruden under
tøj, på vejen ned nåede han dog at sætte

Til lykke!

sin værktøjskasse på dækket, vandet var

Et af vore gode medlemmer, ingeniør

5° og luften 8° så det var ikke ligefrem

Oskar Fiitterer, fylder 70 år d. 13. juli

varmt, og det værste var at da alt det tøj

1969.

havde suget sig fuld af vand var vor ven

Fiitterer blev aktiv medlem i S.S.F.

ikke i stand til at komme op ved egen

1933. Og det blev et virkeligt aktivt

hjælp, men heldigvis havde et par liv

medlemskab, idet Fiitterer i mange år

reddere set udspringet inde fra klub

var medlem af havneudvalget, hvilket

huset, så de fik ham op, og i en fart

hverv han bestred, på sin stille og rolige

gjort vor ven til nudist igen, masseret og

måde, til alles tilfredshed.

C.F. beder vi de medlemmer, der
har biler, om at være os behjæl
pelig med transporten af de
svagføre.
De der kunne tænke sig at hjæl
pe os, bedes skrive sig på den
ophængte liste i klubhuset.
F e s t u d v a l g e t

Politi
bekendtgørelse

gnubbet ham og så et varmt bad i klub

Idet S.S.F. takker dig for det store

bens baderum, derefter blev han iklædt

arbejde i foreningens tjeneste, vil vi her

I medfør af § 19 stk. 4 i politivedtægten

tørre men forskelligartede klædningsstyk

med ønske dig et godt otium i mange år

for København bestemmes herved føl

ker og afsluttede det hele med en ordent

fremover.

gende:

lig »dram«.

Hjertelig til lykke Oskar.

Vi kan gratulere vor ven med at der

»Sejlads med speedbåde er forbudt i

Renier.

farvandet ud for Amager Strandpark in

ikke fulgte andre følgesygdomme med

den for et område, som mod nord af

end den drammen gav.

grænses af en linie vinkelret på kysten

Men vi minder endnu en gang om, at
det er forbudt at bade i havnen, både
med og uden tøj.

M.A.C.

ud for landgangsbroen til badeanstalten

HUSK

»Helgoland« ud for Øresundsvej, mod

Kontingentet for sidste halvår, skal
betales inden den 15. september.
Der bliver ikke udsendt rykkerskri
velser.

syd af kommunegrænsen mod Kastrup
og mod øst af en ret linie fra Benzin
øens

sydlige hjørne til

fyret på

den

nordlige mole i Kastrup havn.
Sidsnævnte grænselinie er i tiden <.a
1. maj til 1. oktober afmærket med 4
kromorangemalede

FRA KLUBHUSUDVALGET
Medlemmer, iført snavset tøj og andre, som ikke tør betro
garderoben deres kasket eller lign. henvises til Skipper
stuen.
Overtøj må ikke henlægges på stole og borde i salen.
Det skal anbringes i garderoben.
Forældre skal påse at deres børn lægger papir og rester af
ispinde o. s. v. i de dertil anbragte kurve.
Det pynter ikke på gulvet, ej heller udenfor klubhuset.
Vi henstiller til medlemmerne, at de hjælper os med at klub
husreglementet bliver overholdt.
Klubhusudvalget

il

vore

spidstønder

med 1

vandret gul stribe og uden topbeteg
nelse.«
Københavns Politi,
den 29. maj 1969.
P. Christensen

^1/arner

De. Icasi kø.&e aåt tUk stcønft&cispdejje. 04. ÅusA(>(ldn.LH.g,s&hu.fy i
£)arfumcrici

»AWlfb

ØRESUNDSVEJ 16B - TELF. 584505
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Sømandstro og overtro
Af museumsinspektør, cand. mag.
Henning Henningsen.

KLUBHUS
OG

Med tilladelse fra Bogen: »Fra sejl til
diesel«.

FESTER

GENNEM • HfiWEN

(Fortsat)

Sejlrenden hører under havnen

Man måtte ikke spille kort om bord —

Sæt ikke farten op førend du har pas
Set. Hansfest mandag den 23. juni
kl. 19,00.

seret de af politiet udlagte bøjer.

hvad der dog næppe blev overholdt. Man
måtte ikke spytte til luvart, da det gav
storm. Det var farligt at dræbe en »sprin

Se andet sted i bladet.

•

ger«, hvad der kunne forsinke rejsen

Amagerkredsens kapsejlads v/Sundby

betydeligt og give modvind. Man måtte

Sejl-Forening søndag den 24. august kl.

heller ikke ligge på maven og sove, da

10,00.

man så ville drukne. Man måtte ikke læse

•

i måneskin, idet man da risikerede at

Svagføreturen lørdag den 30. august

blive blind. Sov man i tropiske farvande

kl. 14,00.

på dækket om natten, kunne man få an
sigtet helt fortrukket, hvis månen skin
nede i ansigtet på en.
Allermest kendt er det vist, at man

Inden du sejler ud

ikke må fløjte om bord. Det er et af sø
fartens første bud. Fra landjorden ved

Sejlerskolen holder ferie i juli og be
gynder undervisningen igen 1. august

Vælg rigtigt udstyr.

man, at man kan fløjte Fanden til sig, og
til søs tror man, at man kalder på stor
men, når man fløjter. Hvor mange små

I nstruer passagererne.

skibsdrenge har ikke fået en knaldende

Sejl langsom i havne og nær
badende.

Til lystsejlere!

lussing af skipperen, indtil de har lært

Vindeby Færgehavn på Tåsinge er i
løbet af de sidste måneder blevet for

H usk søens færdselsregler.
Er vejrforholdene gunstige.
Negliger ikke dit ansvar som
fører.

vandlet til lystbådehavn, der i den kom
mende sommer vil kunne rumme om
kring 30 fartøjer.
Færgehavnen

er

blevet

overflødig

efter etableringen af broen til Svend
borg. På kommunens foranledning er
der nu indrettet gode anløbsforhold for
lystsejlere. Der er opsat lys og sørget

det.
Det der allermest beskæftiger tankerne
om bord, er ganske naturligt vind og
vejr, storm og forlis, ulykke og død.
Havde man modvind den dag man
sejlede, ville man blive længe borte.
Havde skibet slagside til bagbord, ville
rejsen blive besværlig og langvarig, om
vendt ville den blive hurtig, hvis der var
slagside til styrbord.

Start ikke unødvendige efter
søgninger.

for vandforsyning, toiletforhold m. v.

Yd dit bedste for sikkerheden
til søs.

Kroen på Saltholm

på vinden. Han kunne klapre med fal

Nyd så turen med god sam
vittighed.

genåbnet. — Besøg Saltholm inden
storlufthavnen kommer. - 30 meter
ny Kaj. - Toilet på havnen.

side, han ønskede, vinden skulle komme

Ønskede man vind, var der flere ting,
skipperen kunne gøre, dog helst uden
vidner. Han kunne fløjte ganske sagte
dene. Han kunne kradse på masten i den
fra; eller stikke sin kniv i masten. Han

BRISTOL blomster
LYONGADE 4-6 - TELF. 5838 75
BLOMSTER SEIMDES OVERALT!
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JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F.

skikkelse kunne træde ind i styrehuset og

kunne banke på en blikspand eller råbe:

lige ændringer. En vejrfisk var en så

»Kom brise!« En kaptajn lokkede vinden

kaldt nålefisk, en tangsnarre eller lig

på søkortet vise skipperen, hvad rute han

til sig ved at råbe: »Blæs, Fanden, så

nende, som blev tørret og presset og der

skulle styre. Sømænd kunne blive vækket

skal du få kokken!« Adskillige beretnin

på blev hængt op i en silketråd, et kvin

ved at blive purret ud til vending, og

ger siger, at man kunne købe vind i

dehår eller en violinstreng under loftet.

kaptajnen, der intet havde hørt, var klog

land, velsagtens hos gamle hekse, enten

Man iagttog nu fiskens stilling og reg

nok til at vende, hvorved de undgik at

i en pose eller i et tørklæde med tre knu

nede det for givet, at vinden ville blæse i

løbe på en klippe. En sømand kunne

der på. Løste man den første, fik man

den retning, som fisken viste. Man kunne

drømme, at han skulle stå op og forlade

vind, løste man den anden, fik man

også binde en klump tang sammen og

sin køje, og lidt efter kom en styrtsø og

storm; men den tredie var det farligst at

stikke en krans af fjer i den, helst svane

tog kahytten, men drømmen havde red

binde op, for den bragte en orkan med

fjer; især på Læsø var det almindeligt, at

det ham. — Skibbrudne kunne på sam

sig, som var ødelæggende for skibet.

en sådan »luv-i-læ« hang uden for sove

me måde reddes: En skikkelse kravlede

kammervinduet og gav besked om vin

om bord på et skib og skrev på en tavle i

Varsler om vind og vejr er mangfol
dige. De er ofte identiske med landman

bestiklukafet: »Styr NO til O!« Det

den.

dens anskuelser. Af havets og himlens

Når man vaskede sig om bord, gik

udseende kunne en erfaren skipper læse

vaskevandet på omgang, da ferskvandet

sig til vejret i de kommende dage. Så

var knapt. Enhver der havde vasket sig,

gjorde man, hvorved man kom til et
vrag, hvis mandskab blev reddet.
Om bord var der mange varsler, som

man for eksempel en »søulv« (måske

undlod ikke at spytte i vandet, før næste

kunne fortælle en om fremtiden, specielt

snarere en »solulv«) i en mørk sky, d.v.s.

mand kom til, ellers ville man kunne

om dens uhyggelige sider såsom uvejr,

en bi-solplet, måtte man være belavet på

skade ham. Mange gamle skippere spyt

druknedød,

storm; en ring om månen betød ikke no

tede også i vandet, når de gjorde toilette

varsledes gerne af fugle. Når mågerne

get, men en ring om solen varslede ulyk

på landjorden, af gammel vane.

forlis

m. v.

Dårligt

vejr

skriger eller nipper efter fløjen af ma

ke. Mere spøgefuldt er det nok, når man

Om overnaturlig indgriben om bord

sten, når ternerne flyver ind mod land,

sagde, at hvis det regnede og var solskin

er blevet fortalt meget. Selv om det for

når fugle sætter sig i mast eller rig, for
andrer vejret sig til det værre. Især alba

på samme tid, fo'r en skrædder til hel

eksempel skulle være et godt varsel i tå

vede og en sømand til himlen. — Gik

gen at vende vrangen ud på frakken eller

trossernes nærhed tydede på en snarlig

søen hvid i læ, var det tid at rebe sejl. —

vende lommen ud, var det dog ikke altid

storm. Så man en krage om bord, var

Svanerne fløj med vinden i røven, sagde

sikkert. Heldigvis var der gode kræfter

ulykken nær. — Et gammelt rim lød:

man, så man kunne ved at iagttage sva

til at advare skibet i fare. For eksempel

»Når søskaden gynger i rær, så har du

nernes flugt slutte sig til vindens retning.

hørte nogle søfolk engang en stemme

Flere steder i Danmark benyttede sø

råbe: »Styr mod nord! Stop maskinen!«

landingen kær!«
Også når marsvinene lod sig se, var

folk og især fiskere en såkaldt »vejr

— hvad der forhindrede dem i at kolli

der fare på færde.

fisk« til at tage varsel om vindens mu

dere med et andet skib i tågen. En bleg

(Fortsættes)

H U S K : Svagføreturen lørdag d. 30. august kl. 14
Nærmere i næste nummer af medlemsbladet

GÆLDER DET

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

Karl Povlsen b o g t r y k
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88

Salg og Service — Nye og brugte
Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J . E. N A G E L
Tlf. 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn, S
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Sejlsportsfolk

FM-motor

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING
fordelagtigst

hos BACHER
J/nah

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

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER

? \!
|

Elvstrøms Flydeveste
0

M \|

\ JP

til voksne og børn!

FM Diesel 8 hk
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk
Fås med gear eller vendbart skruetøj
Forlang brochure og prisliste

J

I

Vi køber Deres gamle motor
ORIG. ENGELSKE

||M | l j |

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

^ £ y^A

RUDE & CO.

0

Telefon Valby 4568

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

Permanent udstilling:

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,

Bådehavnsgade 21—23

FILIAL CROIVTTORVET ¥ 9 - VAlby 2 3 8

FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

. T.LF. AM 882

1. kl.s
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.

KØD - FLÆSK
OG

PÅLÆG

#1fusnr
v/Aage Hansen

SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER!

Telf. (09) 531219

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M . ANDREASEN. NYRNBERGGADE 50.

AM 8384 u . TRYK: KARL POVLSEN, SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88
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NUMMER 8

AUGUST 1969

38. ÅRGANG

Reinhardt Hansen

SOMMERTID

- REGATTATID!

S.S.F. arrangerer Amagerkredsens kapsejladser den 24/8-69 og Hveen rundt den 7/9-69

r
\ '-'-m ' SUNDBY SEJL-FORENING
v — — A m a g e r Strandvej 15, S . - Telf. 5 83 29 6
\

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klostret 5
Skolechef: Poul Elgård Nielsen, Palermovej 27
Kapsejladschef: Ivan Frisch, Moselgade 16, S
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E.Lorentzen, Albaniensgade 2
Pladsmand: Hans Nygaard, Tycho Brahes Allé 31
Bestyrelsesværelse

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u
55 28 70

K asserer
formanden og;
havneudvalget
træffes
hver torsdag:

AS 26 64
51 18 87
RY 19 66
58 46 15
AM 83 84 u
AM 71 18 y
SU 35 80

kl. 1»—20,30
i klubhuset
tlf. SF 3580

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

R o H n i n r r c \ / o c t o i Giv dinø b8rn redl,in 9 svest ^ når de le 9 er på i> avnen XwvJ I I I ' ' ø ^ V u b l C ; D e t er for sent når ulykken er sket!

SVAGFØRETUREN
LØRDAG DEN 30. AUGUST KL. 14
Der vil blive foretaget en sejltur på sundet og efter tilbagekomsten er S.S.F. vært i klub
huset, hvor der vil blive serveret smørrebrød og lignende, ligesom der vil blive forskellig
underholdning og musik.
Vi henstiller, at alle de motorbådsejere, som vil sejle for de svagføre, skriver sig på den op
hængte liste, der udleveres 2 billetter til hver båd, så man kan deltage i festen bagefter.
Alle vore gode venner og firmaer, der kunne tænke sig at hjælpe til, samt støtte svagføre
turen med gaver eller kontanter, bedes henvende sig på telefon ASta 2664, Holger Larsen.

Festudvalget

2

SUNDBY SEJL-FORENING
arrangerer

Amagerkredsens kapsejladser
Søndag den 24. august kl. 10
Lørdag aften d. 23. august stort sejlerbal i klubhuset!

Hveen rundt!
Søndag den 7. september kl. 10,00
Vi er interesseret i at se så mange som muligt deltage i sejlad
sen. Turbåde, øvelsesbåde og andre, som ellers ikke deltager i
kapsejladser er velkomne.

Startpenge 15,00 kr.

Præmier ti! hver femte båd.

Juniorlederen, Flemming Seim, som

havde selv været med til at rydde et

for tiden aftjener værnepligt, kan ikke

stykke, men gider nu ikke mere, kon

mere afse tid til junior arbejdet, og Viggo

trakten med pladsmanden må siges op

Keller indtræder som juniorleder.

og laves om så vi kan få mere effektivt

Der var kommet afslag på vor ansøg

arbejde ud af de penge det koster for

ning til D.S. om andel i tipsmidlerne til
indkøb af meateriel.

eningen.
Der er kommet byggetilladelse til det

benzinrefusionsfordelingsnævnet

nye motorhus, men dette arbejde må

har S.S.F. modtaget kr. 18.432,13, det

man stille i bero indtil videre, da der

er noget mindre end sidste år, det skyl

ikke er penge i kassen til dette.

Fra

des at der er kommet flere både til at
dele puljen uden at denne er blevet til
svarende forhøjet.
1. Formanden bød velkommen og re

Georg Jørgensen har indbetalt 500,kr. fra benzinsalget.
En (formodet) tyverisag mellem med

Om den nye bro og det nye stykke

lemmer af S.S.F., og som er afsluttet af

degjorde kort for grunden til indkaldel

bolværk som er blevet færdiggjort, op

politiet med tiltalefrafald, men som sta

se af de to suppleanter, Kleis og Viggo

lyste formanden at der er brugt 23.000,—

dig verserer på pladsen, vil blive forsøgt

Keller.

skriftligt

kr. til beton, 10.000,- til træ og 22.000,-

bilagt ved bestyrelsens mellemkomst.

meddelt bestyrelsen at han ønsker at fra

til arbejdsløn. Endvidere er der foreta

træde med

og

get udgravning i renden for 5.000,- kr.

ternemøde« i KDY, hvor de nye regler

Kleis træder da i stedet for Egon Kjeld

Formanden udtalte at oprydningen på

om lanterneføring var blevet behandlet.

pladsen lod meget tilbage at ønske, -

Til slut oplyste formanden, at der af

sen.

Egon

Kjeldsen

har

øjeblikkelig virkning,

Formanden havde deltaget i et »lan-

3

holdes møde i Amagerkredsen den 18.
Nye medlemmer

juni med kredsens hovedkapsejlads som
dagsorden.

som søger optagelse

2. Protokollen oplæstes, ingen kom
i SimcL&y, SejllføjiMLrify

mentarer.
3. Til punkt »havn og plads« udtalte
formanden at han agtede at opsige plads
Aktive

manden, da der bliver lavet for lidt på
pladsen. Kontrakten må revideres, da

Kurt E. Dangkel,

den ikke er effektiv i sin nuværende

Vs

Nordfeldvej 17, Brh.

form. Dette affødte nogen debat, men

Spg. »Jenten«.

sluttelig enedes man om at havneudval

Børge Marquardsen,

get skal udforme de fremtidige krav til
pladsmandsarbejdet,
handle med

og

derefter

for

pladsmanden om en

ny

kontrakt.

Gersonsvej 77, Heil.

Juniorspalten
Sommerferien er nu overstået, arbej
det og skolen er begyndt igen, men

Orla With oplyste, at han havde lavet
en henstilling til bådejerne om at for

efter sådan en god sommer så er det
ikke så svært at komme i gang igen.
Vi har også i år været på en lille som

syne deres indhalere med »synk«.
4. Klubhusudvalget oplyste, at der
bliver Set. Hansfest den 23. juni, bal
tegn kr. 5,00. Endvidere må der optages
forhandling med restauratricen om hus
lejen.

merferietur, men denne tur skal vi brin
ge en beretning om i næste nummer af
vort medlemsblad.
Når dette læses er det mit håb, at vi
har fået så megen øvelse og træning at
vi snart kan få nogle flere førere og

5. Skolechefen ønskede nyt storsejl

dermed flere juniorer, det var jo rart

og ny bompressenning til øvelsesbåden.

at se alle bådene ude at sejle hver aften,

Kunne endvidere tænke sig to nye skole-

for vil man være en dygtig sejler, skal

udvalgsmedlemmer.

der trænes og atter trænes, og resultatet

6. Flemming Seim motiverede sin fra

skal nok vise sig på kapsejladsbanen.
V. Keller.

træden som juniorleder. Man vil søge
at gøre juniorudvalget mere handlekraf

Overvejer forbud mod
adgang til svensk ø
De svenske myndigheder overvejer at

8. Til eventuelt var der intet.
Mødet slut kl. 22,30.

forbyde adgangen til den af mange dan

Knud Jensen,
Lyøvej 11, F.
»Miejhe«.
Paul E. Hansen,
Smyrnavej 13, S.
OKJ11.
Carl Otto Iversen,
Gernersvej 4, K.
u/Bd.
Henrik Bramsen,
Kgs. Nytorv 16, K.
Jll. »Jacob«.
Mogens Lindhard,
Breidablikallé 8, S.

Sol vænget 9, Solrød Strand.
u/Bd.
Jørn Hartmann,
Vølundsgade 17, N.
u/Bd.
Erik V. Petersen,
Jacob Appels allé 73, Kstr.

Sign. Sv. Larsen
formand.

ske lystsejlere besøgte skærgårdsø, Hal

Sign. Reinhardt Hansen

gende ikke overholder bestemmelserne

Camilla Nielsensvej 13b, F.

for den fredede naturperle.

u/Bd.

lands Vådero. Årsagen er, at de besø

sekretær.

vore

Z)e

KgjL

Erling V. Christiansen,

avvi er
kan

Icø&o. oJLt tii

^parfumeriet

4

Helle Lidenvej 14, S.
Mtbjl. »Edita«.

Hans V. Christensen,

gen.

samt »Hveeen rundt« den 7. september.

Svend Sandau,

u/Bd.

tigt for at få mere skub i juniorafdelin

7. Kapsejladschefen oplyste, at der
bliver Søndagssejlads den 31. august,

»Trine«.

stcønAeAsp^e^e. o%
»ATM«

AusA&(ld.Mi>^s(biLUj. L

ØRESUNDSVEJ 16 B - TELF. 584505

Bladet og S.S.F

2. indbetaling af kontingent

Medlemsbladet er efterhånden ved at

Kontingent for 2. halvår skal være betalt
senest mandag den 15. september 1669.

blive lidt kedeligt, stoffet skulle gerne
blive bedre, men det er nu ikke nemt,

Husk der er ingen restancefrist.

når vi ikke får hjælp af medlemmerne,
vi kan godt se at det ikke er morsom
læsning, så snart man åbner bladet da
at se det ene forbud efter det andet,
hverken for den, der overholder eller
overtræder de på en generalforsamling

Kontingentet er:
Aktive indmeldt før 15-8-57
Aktive indmeldt efter 15-8-57
Passive
Junior

Kr. 50,00
Kr. 55,00
Kr. 22,50
Kr. 32,50

vedtagne bestemmelser.

Kasserersken.

Så har jeg tit hørt, at der skulle være
censur på hvad der blev skrevet i bladet,
dertil kan jeg kun sige, når jeg går på
havnen kommer der medlemmer til mig
med forskellige beklagelser, den hen

Paul Elvstrøms
10. verdensmesterskab

I

synsløse parkering udenfor hegn og lå

Vel nok verdens dygtigste sejler har

ger, den hurtige sejlads gennem renden

erobret sit tiende verdensmesterskab for

osv., osv., og når jeg så beder dem om

uden sine olympiske guldmedaljer. Vi

at skrive om emnet til bladet med navn

herude i S.S.F. ønsker til lykke med det

under, så hører jeg ikke mere, og der er

enestående resultat.

i

Til lykke!
TOM LARSEN 50 ÅR

aldrig sendt noget ind. Kalder man det

Paul Elvstrøms resultater er jo ikke

censur, ja, så er der altså censur. Der

det bare held, der ligger en uhyre mål

er ikke nogen censur fra bestyrelsens

bevidst og energisk træning bag, lige

Tom Brandmand) fejre det første halve

side og den censur, der finder sted, fore

fra lille dreng har han sejlet vandet

århundrede. Det er rart at se de unge

tages af redaktionen og det er for det

tyndt for stadig at øge farten på far

bliver voksne efterhånden.

meste kun sletning af stærke udtryk og

tøjet, han trænede fra Sundet var isfrit

S.S.F. har meget at takke Tom for;

øgenavne.

til det igen blev islagt; om vinteren

det er rent utroligt, at Tom i sin fritid

Vi er over 1000 medlemmer, så der
må da være nogle, der kan finde noget
af interesse, som kan debatteres i bladet.

8/8-69 kan Tom

(mellem venner:

foregik træningen hjemme i badekarret

har kunnet overkomme alle de store ar

med at sidde på kanten, læne sig bag

bejder, han i tidens løb har været i lag

over og op så han derved trænede ben

med, men det er blevet nået alt sammen,

og bugmuskler - sø-, vind- og strøm

til alle medlemmers gavn og glæde.

Kom frem fra sejldugen, slip rorpin

kort blev nøje studeret, jo, Paul Elvstrøm

S.S.F. vil her benytte lejligheden til

den, grib pennen og lad os komme i

vidste hvad der skulle til for at komme

først og fremmest at bringe vor lykønsk

gang-

frem blandt de bedste.

ning med dagen, og sidst men ikke
mindst, at takke dig for dit store arbej

Nu kan man jo også sige, at hans
efternavn forpligter, »Elv-Strøm«, ikke

de for foreningen og alle dens medlem

P.S. Vi har henvendt os mange gange,

sandt, men også at det er et mægtigt

uden resultat, men prøv nu, præster og

godt navn til en af verdens dygtigste

Med håbet om, at du i de næste halv

lærer, junior og sejler, vi er jo alle i

sejlere, - han bør stå som et lysende

treds år vil bevare humør og helbred,

samme båd.

eksempel for alle Danmarks unge sej

sender vi dig et hjertelig til lykke.

Redaktøren.

lere til efterfølgelse.

mer.

M.A.C.

Renie

!! Sejlsportskammerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, BSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Sendagsaviserne udbringes i distriktet!
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Præmietagere ved Sundby Sejlforenings
aftenkapsejladser
Onsdag d. 25. juni:
1. løb -1. præmie

Onsdag d. 28. maj 1969:
1. løb - 1. præmie

Singlan

2.

-

-

Dot II

-1.

-

Shanty

2. - -1.

-

Zamboanga

3. - -1.

-

Lita

4. - -1.

-

Shanty

5. - -1.

-

Cha-Cha

6. - -1.

-

Lexa

Juniorbåde - 1. præmie

379

Piratjoller - 1. præmie

Juniorbåde - 1. præmie
Juniorbåde — 2. præmie
OK joller - 1. præmie

Swan

v

-1.

^i5KIPPER=
/HISTORIER:fut h.aJL i*etctø»t

udgået
-1.

-

Thine

-1.

-

FD 509
J 364
859

Kapsejladschefen

368

Sømandstro og overtro
Af

museumsinspektør, cand. mag.

Henning Henningsen.

OK 846
Med tilladelse fra Bogen: »Fra sejl til
diesel«.

Onsdag d. 4. juni:
1. løb - 1. præmie

Bimbo

(Fortsat)

DE NYE
KAPSEJLADSREGLER
KAN KØBES HOS
IVAN FRISCH

2. - — 1.

-

Fri II

3. - -1.

-

Carina

4. - -1.

-

Vest

6. - -1.

-

FD 509

dækket, var der ingen tvivl om, at en

6. - -2.

-

FD 351

storm nærmede sig. Drømte man om nat

Juniorbåde - 1. præmie

J 365

ten, at en pige kom og kyssede én, kunne

Juniorbåde - 2. præmie

J 368

OK joller - 1. præmie

OK 846

Piratjoller - 1. præmie

555

kelagen, når det bankede tre gange i

Ny sejlklub

man godt tage olietøjet frem, for næste
dag blev det hårdt vejr. Drømte man

For at koordinere bestræbelserne på
at få en lystbådehavn i Hejlsminde ved

Onsdag d. 11. juni 1969:

Lillebælt, er der skabt en ny sejl- og

Aflyst på grund af vindstille.
Onsdag d. 18. juni:
1. løb - 1. præmie
2. - - 1. -

Når faldene begyndte at klapre, når
det knagede i masten eller tudede i tak

Cheri
Vest

om en hvid hest, ville vejret blive godt,
var det en sort, betød det det modsatte.
Om uvejret troede man, at selv det

motorbådsklub, Lillebælt. Klubben har

værste kun varede i seks timer. Det var

allerede 80 medlemmer Første general

altid en trøst. Man mente, at der kom ni

forsamlingen holdes til efteråret.

søer ad gangen, hvorefter der blev et
pusterum. Mere almindeligt er vist den

3. - —1.

-

Lita

tro, at bølgerne kommer tre og tre; den

4. - — 1.

-

Leila

midterste er den værste, men klarer man

5. - -1.

-

Thine

den første, vil man også klare de andre.

FD 391

De tre voldsomme bølger er hekse, der

J 364

vil skib og mandskab ondt, troede man.
Som følge deraf ville man kunne værge

6. - -

-

Juniorbåde - 1. præmie

Juniorbåde — 2. præmie
J 365
Privatejede juniorbåde - 1. præmie 215
Piratjoller - J. præmie

Det kan betale sig,
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
MARTIIM ANDREASEN
IMyrnberggade 50 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 8384 U.
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sig mod dem ved at skyde en sølvkugle i
dem eller stikke en stålting, for eksempel

477

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
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
®> 35 67 88

BRISTOL blomster
LYONGADE 4-6 - TELF. 5838 75
BLOMSTER SENDES OVERALT!

JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F.

en dolk i dem, hvorved heksene såres.

man klar over, at det var et varsel — man

farvande. — Når chefen for et orlogs

Knap så virksomt som stålet var det at

havde set hans dobbeltgænger. Når der

skib var død og bragtes fra borde, blev

kaste en salmebog i bølgerne. Om en

ude på havet viste sig et lys, når man i

der skudt 13 minutskud som hyldest; or

kaptajn fortaltes det, at han kunne vinke

natten høre skrig fra bølgerne, var der

logsgasterne troede fuldt og fast, at det

bølgerne væk med en håndbevægelse; når

bud efter en af mandskabet.

var for at han ikke skulle komme igen

der var storm, stod han og slog ud med

Men der var også folk, som døde på

hånden mod hver sø. Men om ham sagde

en anden måde end ved at drukne. Når

Folk i land, specielt i hjemmet, kunne

man også, at han havde indgået forbund

man sejlede med et lig i lasten og ikke

ad overnaturlig vej få melding om deres

med selveste Fanden.

kunne nå havn inden et døgn, sørgede

kæres død. Familien kunne høre banken

og spøge på skibet.

Den lykkelige sømand, der var født

man straks for at få den døde begravet

på ruden, tagen i dørhåndtaget, klapren

med en sejrsskjorte, et stykke af foster

i søen. Man lagde liget på et bræt, syede

i den dødes skibskiste; der kunne komme

hinden, var den eneste om bord, der med

det ind i sejldug, anbragte noget jern

skridt som af søstøvler fulde af vand op

sindsro kunne se storm og uvejr i møde,

ved fodenden og lod det gå udenbords,

ad trappen; man kunne vågne ved at

for han kunne ikke drukne. De andre

mens skipperen bad en bøn og kammera

føle en våd hånd i ansigtet; billedet af

kunne forsøge at sikre sig ved at gå med

terne blottede hovederne. Skaffede man

sømanden kunne falde ned fra sømmet;

et »himmelbrev« i lommen — trykte for

sig således ikke af med liget, ville der

der kunne komme en våd plet på gulvet,

mularer efter et brev, som sagdes at være

rejse sig en farlig storm.

så vidste man, at den kære var druknet i

Døde sømænd, der ikke blev begravet

samme øjeblik. Undertiden kunne han

på rette måde, kunne godt optræde som

endda vise sig i vådt olietøj, med vand

faldet ned fra himlen og som kunne be
skytte bæreren mod alskens ondt.
Når en sømand skulle dø, kom der

»gengangere« på skibet. Havde kokken

i skoenue og blegt ansigt, ja, han kunne

gerne et eler andet dødsvarsel forinden.

hængt sig, kunne man være vis på at se

endda veksle et par ord med sine kære.

En matros kom således ved måltidet til at

ham vandre omkring i kabys og proviant

Hvis en mor ville vide, om hendes

stikke en finger gennem en brødskive.

rum om natten, og druknede sømænd sås

søn, der fo'r til søs, endnu levede, kunne

Alle blev ilde til mode ved det, og næste

tit dukke op af havet ved siden af skibet

hun vade ud i stranden, til vandet nåede

dag blev han da også skyllet over bord

og stirre på det med uhyggelige gule

hendes hjerte; hun skulle så kalde tre

af en brådsø. Kammeraterne kunne se en

øjne. De døde kunne også følge skibet

gange på sønnen, og hvis han ikke viste

sortklædt kvinde komme og lægge sig i

som måger, der holdt sig svævende over

sig for hende, levede han.

en sømands køje, og så vidste de, at han

agterdækket som et ildevarslende følge.

Folk i land kunne gøre en del for at

næste dag uvægerligt ville drukne. Så

De små, sortgrå »stormsvaler« ved Kap

hjælpe sømanden på hans farefulde færd.

man en af kammeraterne gå hen til løn-

Horn mentes at være gamle kaptajner,

nnigen og falde over bord, mens han i
virkeligheden lå og sov i sin køje, var

som havde været onde ved deres mand

( Fortsattes ).

skab, og som var forlist i disse farlige

GÆLDER DET

DIESELMOTORER?
Salg — Service og Reparationer
Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer

Du er altid på rette kurs
i en n y A U S T I N fra

MOTORAMA

Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J . E. N A G E L
Tlf. (01) 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S
SERVICEVOGN OVER HELE LANDET!

Austin
på Frederikberg

Austin
i Hvidovre

Ndr. Fasanvej 43, F
Telf. GO 85 95

Baunebakkevej 8
Telf. 75 70 68
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J. P. BACHER, TORVEGADE 22, JSEfi«
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FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

.

TLF. AM 882

1. kl.s
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.

KØD - FLÆSK
OG

PÅLÆG

v/Aage Hansen
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 19 30
REVISION AF LOVENE

LØRDAG DEN 4. OKTOBER KL. 18.30

AFRIGGERGILDE
Der serveres:

Kyllinger - Øl - Is - Portvin
Billetter å 20,— kr. kan købes hos
Restauratricen og Festudvalget.

2

Vi mødes alle
til den ordinære halvårlige

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 28. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset

Følgende er på valg:

Dagsorden:

Formanden Sv. Larsen

1. Valg af dirigent

Kapsejladschefen Ivan Frisch
Juniorlederen Viggo Keller
2 repræsentanter Holger Larsen og
Orla With
2 suppleanter og 1 juniorudvalgsmedlem

2. Protokol og beretning
3. Valg
4. Lovændringstorslag*)

Forslag, der ønskes behandlet på general*
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest tirsdag den 7. oktober kl. 19.30.

5. Andre forslag
6. Eventuelt

Bestyrelsen.

*) Behandlingen henvises til ekstraordinær generalforsamling i november,
hvor lovudvalgets revisionsforslag forelægges.

lederen at afskaffe de såkaldte vandture.

dag d. 1. november kl. 19.00: Andespil,

Der havde været klaget over et par

og lørdag d. 6. december kl. 19.00: An

unge jollesejlere, der havde været for
nær badeanstalten Helgoland, hvilket er
forbudt.
Formanden m. fl. havde været i Lim
hamn og havde der set, hvordan man

Bestyrelsesmøde d. 5. august 1969

tæt.

stikrør udenom som pæle ved broerne,

slået i stykker på den ophængte spille

på denne måde kan isen ikke rykke pæ

automat.

lene op.
2. Protokollen oplæstes.

kaldt til et juniormøde, hvortil alle ju

3. Der er stadig vrøvl med lågerne,

han og klubhusudvalget havde haft med

kontrakt med pladsmanden, udkastet
godkendtes af den samlede bestyrelse.

restauratricens

nismerne i vinduerne må udskiftes, da
de der sidder i ikke kan lukke ordentlig
5. Skolechefen oplyste, at ruden er

de bliver mishandlede.

væsentlig forhøjelse af

Holger Larsen udtalte, at lukkemeka

anvendte jernbaneskinner med et pla

1. Formanden åbnede mødet og be
gyndte med at berette om et møde som
restauratricen. Mødet var resulteret i en

despil.

Der forelagdes et forslag til en ny

4. Klubhus- og festudvalget fremlag

6. Juniorlederen oplyste at der er ind
niorerne har mødepligt. På mødet vil
der blive udarbejdet en fast sejlplan som
skal følges. Der fulgte derefter en kort
redegørelse for sommerferieturen.
7. Aftenkapsejladserne fortsætter nu
da sommerferien er forbi.

afgift til foreningen.
Der oplæstes div. skrivelser som toges

de efterårets program som følger:

til efterretning. Der var en skrivelse fra

7. september kl. 10.00: Hven rundt. 13.

8. Til eventuelt var der intet.

faderen til en junior, der ankede over

sept. kl. 14.00: Mannetur til Malmø.

Mødet sluttede kl. 21.50.

forskellige forhold på juniorernes ferie

Søndag d. 28. sept.: Navigationssejlads

Sign. Sv. Larsen, formand.

tur; han havde hentet sin søn hjem i

for motorbåde. Lørdag d. 4. oktober kl.

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

utide. Sagen diskuteredes, og det endte

18,30: Standerstrygning. Søndag d. 19-

med, at formanden henstillede til junior

okt. kl. 9-00: Fællestur til West. Lør

31. august kl. 10,00: Søndagssejlads.

Der er flere kapsejladsbøjer der må
udbedres inden hovedkapsejladsen.
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Bestyrelsesmødet d. 2. sept. 1969
1. Formanden bød velkommen og be

(beh. henvises til ekstraordinær ge

permøde i klubhuset kl. 09.00 og start

neralforsamling

kl. 10.00.

gyndte med at oplæse diverse skrivelser,

lovudvalgets

der var skriftlig opsigelse fra pladsman

lægges).
5. Andre forslag.

tember, da han har fået andet arbejde.

6. Eventuelt.

videre og sørge for at alle både bliver
taget på land.

hvor

revisionsforslag

fore-

dere fra sejlklubber i Bremen og Berlin,
som tak for god modtagelse af tyske sej
lere, der har gæstet vor havn i sommer.
Formanden rettede en tak til fest
udvalget og alle der har hjulpet til at
gøre svagføredagen til en succes.
Jørgensen

fra

benzintanken

har indbetalt 500,- kroner til forenin-

6. Skolechefen udtalte at vinterens
kurser

Følgende er på valg:
Formanden Sv. Larsen, kapsejlads

gen.
Et medlem, der har meldt sig ud, da
han havde en eksklusion hængende over

go Keller, 2 repræsentanter, Holger
Larsen og Orla With, 2 suppleanter
Forslag må være bestyrelsen i hænde se
nest tirsdag d. 7. oktober kl. 19,30.
Der indkaldes til ekstraordinær gene
ralforsamling mandag d. 17. november
m ed

begynder

med

tovværkskursus,

første gang onsdag d. 1. oktober.
Skolechefen luftede tanken om et evt.
salg af øvelsesbåden og den blå junior
båd. Øvelsesbåden er jo gammel og der
skal kostes mange penge på den for at

samt 1 juniorudvalgsmedlem.

kl. 19,30

Holger foreslog at der bliver afholdt
af navigationsopgaverne.

chefen Ivan Frisch, juniorleder Vig

Der var takkeskrivelser og klubstan

Georg

november,

et udvalgsmøde snarest for udarbejdelse

den, der ønskede at fratræde pr. 30. sep
Tom Larsen har lovet at vikariere indtil

i

dagsorden:

bringe den i blot nogenlunde stand, og
så er den alligevel ikke tidssvarende, vi
er langt bagefter med sejlerskole i S.S.F.
Bestyrelsen ser med velvilje på for
slaget, og man enedes om at fremlægge
sagen på generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

7. Intet, på grund af lederens fravær.

2. Beretning fra lovudvalget.

8. Kapsejladschefen udtalte, at aften
sejladserne samt søndagssejladsen er af

3. Forslag til revision af lovene.

hovedet, kommer stadig i foreningen.

4. Fra havneudvalget meddeltes det at

Da han forleden dag atter mødte op,

viklet for i år. Tilbage har vi HVEN

masteskuret og motorskuret skal være

RUNDT, og det tegner til at der bliver

blev han af et medlem af klubhusudval

ryddet senest 1. oktober; alt som ikke er

god tilslutning også til denne sejlads,

get anmodet om at forlade foreningens

mærket med navn og medlemsnummer,

der er indtil nu anmeldt ikke mindre

vil blive fjernet.

end 10 svenske både.

område, dette nægtede han, han var

Der efterlyses et skilt ved cement

9. Under eventuelt udtalte Poul Niel

hvem han var gæst svarede et ældre

kajen, hvor mange gæster og forenin

sen, at det var konstateret, at et medlem

medlem, at vedkommende var gæst hos

gens egne medlemmer fortøjer

overnattede i sin båd som henstår på

ham, og at han som følge deraf ikke

gæst, sagde han. På spørgsmålet om hos

deres

både for længere tid og derved vanske

land, dette er i strid med foreningens

skulle forlade foreningen. Spørgsmålet

liggør de anløb for tankning, dette må

love.

vil blive taget op på den kommende

ikke finde sted. Endvidere efterlyses et

Formanden mente, at manden var flyt

skilt der påbyder langsom sejlads i havn

tet efter at han og Tage Kjær havde

og indsejlingsrende.

henvendt sig til medlemmet og fore

generalforsamling.
Sekretæren gav herefter en kort over
sigt

over

lovudvalgets arbejde indtil

dato.
2. Protokollen oplæstes, ingen kom
mentarer.
3. Efterårsgeneralforsamlingen
kaldes til d. 28. oktober kl. 19,3°
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

ind
p rc -

Forskellige ting ønskes færdiggjorte
snarest muligt, nemlig: den ny ophalervogn, kanalen, ligesom en fenderliste på
den nye bro er ønskelig.
Der må også anskaffes et nyt spil til

vedkommende.

den nye mastekran, da det nuværende
altid er i uorden.
5. Holger Larsen, klubhus- og fest

2. Protokol og beretning.

udvalget, omtalte manneturen som i år

3. Valg til bestyrelsen.

går til Malmø. Endvidere omtaltes mo

4. Lovændringsforslag.

torbådsløbet d. 28. september med skip-

OBS.

holdt ham det ulovlige i hans handle
måde.
Man vil nu påny rette henvendelse til
Mødet sluttede kl. 22.25.
Sign. Svend Larsen, formand.
Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

SØNDAG DEN 28. SEPTEMBER

Navigationssejlads for motorbåde
Påtegningsliste ophænges i klubhuset!
Slut op om denne sejlads — den er meget interessant og lærerig !
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OBS.

SVAGFØRETUREN 1969
skiner der skulle lande først, og derefter
var der en 4-5 store jetfly, der skulle i
luften før det var vores tur. Denne sid
ste ventetid var for mange lidt at en prø
velse, for der var drønende varmt i ma
skinen, men sådan er nu vilkårene for
flyverejsende.
Endelig kom vi dog i luften, og det
må siges at oplevelsen var strabadserne
værd, i løbet af få sekunder lå det smi
lende Amagerland udbredt som et farve

Svagføreturen - (i luften)

lagt landkort under os.

I lighed med tidligere år havde Falck-

Vi strøg tværs over Kalveboderne,

Zonen også i år inviteret et antal svag

over Vallensbæk ved Roskilde, derefter

føre

på

flyvetur

i

forbindelse

med

sad vi igen i busserne, og nåede lige til
bage til klubhuset inden den glimrende
underholdning tog sin begyndelse.
En fin tur, som både gæsterne og
hjælperne var glade for.

SSF's svagførearrangement. Trods stærk
blæst var dagen velsignet med det smuk

R. H.

keste solskinsvejr, høj blå himmel, smukt
dekoreret med hvide vatskyer, var det

Svagføreturen 1969

med forventningerne skruet helt i top,

Igen i år kunne SSF med støtte fra

at 36 gæster og hjælpere steg ombord i
civilforsvarskorpsets minibusser og kør

medlemmer og leverandører invitere ca.

te til lufthavnen.

100 svagføre til en festlig sammenkomst.

Flyet, som skulle befordre os, var

Vi startede som vanligt med, at bil

lidt forsinket, men tiden blev fordrevet

ejerne fra SSF samt 4 vogne fra civil
forsvaret, hentede vore gæster. Det var

med at opfriske minder fra tidligere
svagføreture. Men, alt får en ende, også
ventetiden, og da flyet rullede frem på
platformen, fik vi travlt med at lodse
gæsterne ombord.
Dette var noget af et stykke arbejde,
da mange af gæsterne ikke selv var i
stand til at gå op i maskinen, landgangs-

mod nord, over Hillerød og Fredens

dejligt at se glæden, når vi mødte op

borg. Det var morsomt at sidde der

og sagde: »Det er fra SSF«.

oppe og stedfæste de kendte bygnings

Ca. kl. 14 var alle gæsterne samlet,

værker i de byer som vi passerede hen

og så drillede vejret os for første gang

over, jeg så både Roskilde domkirke,

i de 16 år, der har været svagføretur i
SSF.

Frederiksborg slot, Fredensborg slot og,
naturligvis, også Kronborg.

Vinden blæste til tider med op imod

Jeg havde håbet at kunne få et godt

kulingstyrke, så vi turde ikke tage vore

ne var jo ret vanskelige at forcere når

luftfotografi af Sundby havn, men dels

gæster ud på den sædvanlige sejltur med
motorbådsejerne.

trappen og passagen imellem flysæder
2-3 mand måtte bære en gæst som må

passerede vi havnen temmelig langt ude

ske nok var kommet lidt på den anden

over vandet, og dels havde jeg et stærkt

side af letvægtstadiet.

modlys, hvilket ikke gjorde opgaven let

De mange hjælpere i klubhus og køk
ken fik ekstra travlt, da vi måtte be

tere, så resultatet blev ikke helt efter

gynde festen i klubhuset kl. 14 og ikke

forventningerne.

kl. 16 som planlagt.

Nå, alle tog alt med et strålende hu
mør, og omsider var alle på plads, og vi
opvarmningspladsen.

Kort efter fik vi atter jord under fød

Falck Air havde igen i år inviteret 40

Men, endnu en gang blev tålmodighe

derne, og så gentog komedien sig i mod

af vore gæster på en flyvetur over Sjæl

den sat på prøve, idet der var flere ma

sat retning, men alt gik godt, og snart

land.

rullede

frem

til

! ! SeJlsportskammerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, ØSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Sendagsaviserne udbringes i distriktet!
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samt alle hjælperne på plads i klubhu
set, og så kan det nok være, at de 400
stk. velbelagt smørrebrød, som Kristine
og vore damer havde lavet var velkom
ne, øl og sodavand, kaffe og kringle,
pølser, et glas vin, chokolade kom på
bordet, der var ingen der behøvede at
mangle noget.
Festudvalget havde fået den gode idé
at bede nogle kendte kunstnere give SSF
en hjælpende hånd.
Underholdningen

Medens bilerne til lufthavnen blev
sendt af sted, støvsugede festudvalget

top.

bedste numre. En tak til de handicappe

Erik Paaske læste H. C. Andersen, Finn

var

helt

i

de, der mødte med godt humør. Også

Søeborg og Halfdan Rasmussen, og det

en tak til Kristine og hendes faste stab,

morede godt, efter den megen latter der

CF'erne og alle de frivillige hjælpere,

hørtes i salen.

samt dem der i øvrigt støttede denne

havnen, og indfangede medlemmer til

Derefter kom Raquel Rastenni, ung

sag, så den blev til en dag med god mad

at synge, spille og fortælle historier, og

og pigesød som altid, og sang akkom

og drikke, underholdning i topklasse,

så blev der stemning og fest i klubhuset.

pagneret af Skat Nørvig, en hel del af

vitser og lune, god musik, slik og frugt,

Tre musikalske brandmænd mødte op

sine allerbedste sange og viser, og længe

kaffe og kager, pølser og meget mere,

og satte ekstra fut i stemningen.
Der var som sædvanligt rigeligt af
mad og drikke, og der var ingen, der
kom til at mangle noget.
Kl. ca. 16 var deltagerne i flyveturen

varede det ikke før der var fællessang

til mennesker, der ganske som vi andre

ned langs bordene.

har ønsker om at nyde livet lidt engang

Til sidst ankom Wandy Tworek med
sin trylleviolin, og jubelen og latteren

imellem, men for hvem, det oftest er
vanskeligt, fordi de er handicappede.

steg nu til uanede højder, der blev spil

Lad os håbe, at vi har bragt lidt glæde

let kønt og fint, der blev spillet hot og

til nogle af disse mennesker, og at SSF

pjank, der blev gøglet i den helt store

også må kunne gøre det fremover.
L&F K

stil, både på store og små violiner. Ka
nariefuglen fløjtede og violinen talte i
munden på Wandy. Jo, den underhold
ning SSF kunne fremvise den lørdag
gjorde, at der blev leet, sunget og grint
mangen tåre.
Kort sagt: Det var dejlig underhold
ning, ydet af kunstnere, der ingen beta
ling ønskede, men i stedet takkede SSF
fordi vi gjorde noget for de svagføre.
Vi bringer en tak til disse tre dejlige
kunstnere, der gratis gav nogle af deres

GÆLDER DET

Det kan betale sig,
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
MARTIN ANDREASEN
Nyrnberggade 50 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 8384 U.
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DIESELMOTORER?
Salg — Service og Reparationer
Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J. E. NAGEL
Tlf. (01) 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S
SERVICEVOGN OVER HELE LANDET!

Nye medlemmer
som søger optagelse

Ejgil M. Poulsen,
Sofie Brahes Alle 1. S.
Mtb. »Briggi«.
Børge Kleist,

i SimA&y.

Nørrekær 257, Rødovre.
Jll. »Hanne«.

SKIPPER

HISTORIER ..

Ole Frandsen,
Aktive

fto. hJlJL ia&xcU**.

Halfdansgade 27, S.
Bjørn S. Johansen,
Strandboulevarden 23, 0.
»Trold«.
Povl Frederiksen,
Ved Hags Å 16.
S Pg-

Jens P. Kjeldsen,
Zeniavej 17, Kst.
Jll. »Pia«.
Poul Kristiansen,
Hessensgade 8, S.
Mtb. »Smut«.
Lars J. Lindberg,
Hjulmagerstien 16, S.
Jll.
Anders M. Ejlersen,
Wittenberggade 29, S.
u/Bd.
Jørgen Kruse,
Vesterbrogade 67, V.
Kutt. »Butterfly«.
Knud Mørch,
Kalkager 7, Hvd.
u/Bd.
Peder Christensen,
Torvegade 62, K.
u/Bd.
Egon Harsdal,
Milanovej 34, S.
Nordson.
Svend Åge Nielsen,
Ilfordvej 12, S.
Mtb. »Smut«.
Svend Åge Svendsen,

Jll.
Henner E. Jørgensen,

Af museumsinspektør, cand. mag.

u/B.

Henning Henningsen.

Claus Sabra,
Tornebuskegade 3, K.
Flkb. »Martine«.
Erik Sørensen,
Stenløsevej 18, Brh.
u/Bd.
Frank N. Jensen,
Amagerbrogade 175, S.
u/Bd.
Poul A. Jensen,
Kirkegårdsvej 46, S.
Mtb. »Relax II«.
Magnus Nielsen,
Moldaugade 1, S.
u/Bd.
Kai Stubkjær,
Hvidovrevej 462.
u/Bd.
Preben L. Rasmussen,

Ehlert Jensen,
Store Møllevej 26, S.
u/Bd.
Sven C. Søe,
Postparken 42.
u/Bd.

Med tilladelse fra Bogen: »Fra sejl til
diesel«.
(Fortsat)

En almindelig udbredt tro er det vist, at
man redder en sømands liv, når man ta
ger en kniv op fra gulvet. Har man spist
blødkogt æg, skal man knuse æggeskal
lerne, så redder man ligeledes en sø
mand. Men træder man på skallerne, be
virker man det modsatte.
Der var altid flere tegn om bord, der
gav besked om snarlig forlis eller stran
ding. Et sikkert tegn var det, når rotterne
forlod skibet; disse små dyr havde åben
bart en forudfølelse af uheldet. Det sam
me havde skibshunden; når den løb fra
borde, ville skibet ikke vende tilbage fra
rejsen. Rumsterede det med mærkelige
lyde om bord, knækkede flaglinen eller
kom den i uorden, tydede det på kom

Arresøgade 9.

mende uheld. Så man en skygge stå foran

Ktt.

skibet, kunne man vide, at det snart ville

Axel Schou,
Kongedybet 16, S.
u/Bd.
Juniorer
Frank Christensen,
Dublinvej 12.
Carsten Enger,
Messinavej 24, S.

strande; blev skyggen stående stille, ville
alle blive reddet, men kom der en blå ild
flamme over havet, var de alle fortabt.
Skreg det fra havet, var det ikke gode
tegn. Drømte søfolkene om deres kone
eller kæreste — hvad der dog må have
hændt — kunne det tyde på forlis, eller i
hvert fald farefuldt vejr.
Også folk, der boede ved stranden,
fik mange meldinger om kommende
strandinger og drukneulykker.

Rosenørns Alle 68, V.
Mtb. »Alk«.

Sømandstro og overtro

Liden Kirstenvej 3, S.

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems

Når mågerne søgte ind over stran

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

den, og når hjejlerne skreg ved havet,

udkomne nummer af SSF. Protest skal

ville der ske skibsbrud.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

Når det tudede i dørene var det, som
de strandede søfolk sad i merset og
tudede.
Hørte man klagen ved stranden, ville
der på samme sted strande et skib..

7

Så man lys over havet, vidste man,

ham i land, - eller den døde har klam

var nissen. På samme måde havde ski

at der på det sted snart ville drukne en.

ret sig til hans ryg, så han har måttet

bene deres gode ånder, skibsnisserne,
der også tænktes klædt med rød hue. De

Gik lyset fra stranden op imod kirke

hjælpe ham, eller han har måttet bero

gården, anede man, at der snart ville

lige ham med at sige: »Bliv hvor du

havde travlt med at forrette det nødven

blive bragt druknede derop.

er,

dige arbejde ombord, de hjalp villigt til

Især synske folk kunne se skibe i ha

jeg kommer i morgen og henter

i stormvejr med at holde fokkestaget,

dig!«

vet, som pludselig forsvandt for øjet:

Mange steder er de døde blevet be

Det var varsel for virkelige skibe, som

gravet i sandet, men det er ikke nok -

snart ville forlise der. Sådanne skibe

de vil på kirkegården.

kunne lyse som ild.
Særlige følsomme folk

kunne for

nemme, hvordan deres stuer blev fulde

klare sejlene o.s.v.
Til gengæld forlangte de deres fad
grød sat op i merset.

Ganske vist måtte de ikke komme

Fik de ikke det, blev de vrede og

der, når man ikke vidste hvilken tro de

drillede søfolkene. Det var skibsnissen,

havde.

der lavede larm i skibet, når et uvejr

af folk - det var varsel for, at strandede

Derfor ligger der flere steder »død-

sømænd ville blive indkvarteret i huset.

mandsbjerge« og om natten kan man

når noget menneske så ham, for det

De døde søfolk, der blev skyllet op

på de steder se de døde vandre langs

kunne betyde uheld, og observerede man

på
f.

kysten
eks.

havde

mange

»strandvaskere«,

»dødmænd«,

nærmede sig. Men det var ikke godt,

betegnelser,

stranden iført deres sømandstøj, og for

ham på vej op i vanterne, varslede det

»sødrukker«,

følgende fredelige forbipasserende for

storm. Når skibsnissen

dog at få lov til at komme i indviet

ville det forlise.

»nøgenmænd«,

»gaster«,

»skumstangere« eller »natkreglere«.

jord. Spøgeriet hører først op når det

For et kristent menneske er det efter
folketroen nødvendigt, at han, når han

er sket.
Ved

forlod

skibet,

Klabavtermanden er i virkeligheden
også den samme som nissen, men navnet

Dødmandsbjerg ved

Blåvands-

er tysk eller hollandsk og betyder »klat-

er død, bliver begravet i indviet jord

hug skal der gå en halv snes mænd og

remanden«. Af nogle skildres han som

for at få fred. For alle de blege lig, der

tre hvide kvinder og råbe om hjælp om

en dværg med rødt skæg, iført gule buk

vaskede omkring i havet, var der derfor

natten.

ser, lange støvler og spids hat. Af andre

kun et at gøre: at se at blive begravet
hæderligt og kristeligt.

Mange sømænd har tatoveret tro, håb
og kærlighed (kors, anker og hjerte) på

Man skulle tro, at en død mand var

derimod

noget uhyggeligere: som en

benrad, iført olietøj og sydvest, driven

armen, så man kan se, at de er kristne.

de af vand og med tang i håret, med

en død mand, som ikke selv havde mu

Skulle de drukne er de sikre på at blive

spidse tænder og slimede ål krybende ud

lighed for at gøre noget hertil, men så

begravede.

af øjenhulerne, - altså nærmest en død

dan var det ikke. Man sagde, at alle de

Den der gør en strandvasker den tje

druknede ville komme i land, om ikke

neste at begrave ham, kan som tak tage

før, så Kristi himmelfartsdag.

ning, en druknet sømands genfærd.
Han

kommer ombord

over

boven,

hans værdisager uden at risikere straf.

derfor må man ikke lade tovender hæn

Blev de skyllet op på stranden og

Men plyndrede man ham uden at man

ge udenbords. Hans komme betød kun

igen suget ud af bølgerne, kunne de

sørgede for hans begravelse, hævnede

ondt, og de søfolk, der blev vækkede af

klage og skrige.

han sig frygteligt ved at hænge sig på

deres søde søvn ved at føle hans hånd

Man sagde, at de udstødte en mærke

hans ryg, gå igen i hans hus, lokke ham

på deres hjerte, var ikke hyggeligt til

lig uhyggelig lyd, når de stødte med

i ulykke, o.s.v.
En død, fra hvem en mand havde

mode.
Så man ham betød det ulykke.

brystet mod land.
Folk, der hørte det, kunne så råbe:

taget en guldkæde, kom hver nat til hans

Når to skibe mødte hinanden, kunne

»Hvor ligger du?« Og den døde fik

soveværelse og rallede: Her er jeg, her

mandskabet høre deres klabavtermænd

mæle og kunne sige: »Jeg ligger der og

jegEn anden mand tog et par støvler fra

råbe til hinanden.
Så længe klabavtermandens

Hvor de lå i strandkanten brændte

en strandvasker, da den ene sad fast,

hørtes ombord var alt godt, men når

der et »Liglys« eller en »Ligild« over

huggede han benet med støvlen af og

han begyndte at høvle var det galt.

der!«

banken

dem, en lille blå flamme, der vippede

tog det med hjem, men om natten ban

Før han forlod et skib, som var dømt

op og ned i vandet og viste menneske

kede den døde på ruden og sagde: Giv

til forlis, tog han afsked med kaptajnen

kærlige folk, hvor de lå.

mig mit ben og mine støvler! Først da

og forsvandt så.

Fandt man en strandvasker, skulle
man i det mindste trække ham op på
stranden og lægge en sten under hove

det blev lagt tilbage til den døde, blev
der ro.
Lige som folk på landjorden i ældre

det og armene over brystet, ellers ville

tid troede på mystiske beboere i bakker,

han hævne sig.

skove, vandløb, kirker, huse o.s.v., såle

Der

findes

flere

beretninger

om,

hvordan en død sømand har hindret en
mand i at gå, fordi han ikke gad trække

8

des har sømændene troet på en skare
væsener på og i det våde element.
Gårdenes gode »vætte« eller skytsånd

(Fortsættes)
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Motorer og andet ud
mærket grej fjernes
1. oktober
Nu er det igen galt med afmærkning
af master og bomme i masteskuret, og i
motorrummet står der ligeledes motorer
som ikke er mærket.

FESTER
Vinterens kurser

Søndag d. 28. september:

Navigationsundervisningen be
kl. 19.

med navn og medlemsnummer snarest
muligt og senest inden den 1. oktober

Navigationssejlads for motorbåde.

gynder tirsdag den 7. oktober

Husk derfor at påsætte mærkeseddel

1969, da alt grej efter denne dato vil
blive fjernet såfremt det ikke er mær
ket.

Lørdag d. 4. oktober

NB.: Husk også at mærke bukke og

kl. 18,30: Standerstrygning.

klodser.
Havneudvalget.

Tovværkskurset onsdag den 1.
oktober kl. 19.

Søndag d. 19. oktober

Indtegning til kurserne sker på

kl. 9.00: Fællestur til »West«.

I anledning af min 30-års dag sender

den i klubhuset ophængte liste.
Sko/echefen.

TAK!
jeg bestyrelsen og venner en tak for den

Lørdag d. 1. november
kl. 19.00: Andespil.

•
Lørdag d. 6. december

overvældende opmærksomhed, der blev
vist mig. Dette i sig selv bidrog i høj
grad til at gøre dagen festlig og minde
rig.

TOM

kl. 19-00: Andespil.

Efterlysning!!!
Søndag den 7. september er der i
S.S.F. ved et bord ud for klubhuset,
tabt en Ronson tænder.
Den ærlige finder bedes aflevere
den i klubhuset eller til E. Lorent
zen, Albaniensgade 2, 4.

N.B. Fra klubhuset er der blevet

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

set, hvem der samlede den op.

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
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88

Du er altid på rette kurs
i en n y A U S T I N fra

MOTORAMA
Austin
på Frederikberg

Austin
i Hvidovre

Ndr. Fasanvej 43, F
Telf. GO 85 95

Baunebakkevej 8
Telf. 75 70 68
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Mærket er

Sejlsportsfolk

fremstillet i 2

KØBER DEN RIGTIGE

udgaver, e t

PÅKLÆDNING

for senior

fordelagtigst

medlemmer

hos

og et for

BACHER

juniorer.

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER

købes hos

Elvstrøms Flydeveste
^

til voksne og børn!

kassereren i
kontortiden

ORIG. ENGELSKE

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

Mærket kan

0

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

eller hos
festudvalget.

J. P. BACHER, TORVEGADE 2l$&a%35
FILIAL GRØNTTORVET ? 9 - VAlby 2 3 8

FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

.

TLF. AM 882

1. kl.s
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.

øn

fiusnr

v/Aage Hansen

KØD - FLÆSK
OG

PÅLÆG
SPEC.: GROVHAKKET MEDISTER!

Telf. (09) 531219
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H.A. S. Hveen rundt. Vindstille ved Båckviken.
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KLUBHUSET!
Fra 15. oktober til 1. april lukkes klubhuset maodag, tirsdag og onsdag kl. 18.00

STORT ANDESPIL
afholdes

lørdag den 1. 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 -)- 2 flasker
rødvin 1 stor fed and - 2 kyllinger og eventuelle trøstpræmier

Der bliver lejlighed til DANS efter andespillet!
FESTUDVALGET

PROTOKOLLEN
Bestyrelsesmodet d. 23. april 1969

den kan give et pænt overskud til et

samt at bådene kommer i vandet til stan

1. Formanden bød velkommen og op

godt formål, enedes man om at lade

derhejsningen.

lyste, at det nye bolværk nu er ved at

den opstille forsøgsvis. Overskuddet vil

være færdigt. En el-mast på Ndr. plads

blive fordelt

er væltet i vandet, den var helt rådnet

juniorafdelingen.

op ved roden. Harald har etableret for
bindelse igen, det er atter en udgift,
men vi må tage stødene som de kom
mer.

Det oplystes at der er uddelt ca.

40 pladser i havnen.

mellem

sejlerskolen

og

piadebanen skal lægges ud til 1. maj.

2. Til havn og plads var der intet
3. Under klubhuset ankede Reinh.
Hansen over at træværket og toiletter
ne ikke var blevet malet, da der blev
gjort i stand. Endvidere foreslog R. H.,

til at lade grave ud i renden igen i år.

at man, når midler er tilstede, lader op

Formanden har kontaktet Hansen fra

sætte en ventilator i skipperstuen.

Der er bygget 36 nye skabe og der
er søgt tilladelse til at bygge 40, og da
efterspørgslen er stor, vil de resterende
blive bygget.
Der vil blive lagt tæppefliser i pejssalen inden standerhejsningen.
Foreningen har fået tilbudt en spille
automat ganske gratis, og der blev lidt

Der skal tænkes på banekort, på indbydelseskort til Amagerkredsens hovedkap

nyt.

Sv. Larsen udtalte, at vi bliver nødt

Bogø til at komme og grave.

6. Kapsejladschefen har travlt med at
forberede sejladssæsonen. Bøjer til olym

Endvidere

diskuteredes

sejlads o.s.v. Bøjerne til banen ved Flak
fortet skal lægges ud i roligt vejr, for
synet med en flyder, så kan man bedre
sætte selve mærkerne på umiddelbart in
den sejlads skal finde sted.
7.

toiletforhol

dene, der var flere indlæg om afrevne
sæder m. v.

Under

eventuelt

foreslog

Poul

Nielsen, at man skulle undersøge hvad
det vil koste at få udlagt søsten langs
den søndre side af renden, han mente
at det vil spare mange penge til ud

De knækkede ruder i køkkenet er hel
ler ikke blevet sat i, man enedes om, hur
tigst muligt, at sætte akrylruder i.

gravning. Endvidere blev det gjort be
kendt, at Fridtjof Poulsen har skænket
foreningen et stort dannebrogsflag.

4. Skolechefen oplyste at skolesejlad

Sign. Sv. Larsen

sen begynder mandag d. 19. maj.

formand

diskussion om, hvorvidt man skulle tage

5. Juniorlederen oplyste at man hav

imod tilbuddet. Men da det menes at

de sat nyt lærred på den grønne j-båd,

Sign. Reinhardt Hansen
sekretær

KOLONIAL-LAGERET
HESSENSGADE 55
TELEFON 5 8 77 97

genåbner den 19. november 1969
v/ E. GILSAGER

Marketenderen fra Haveforeningen
„Amager Strand"
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Bestyrelsesmødet d. 17. juni 1969

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

1. Formanden bød velkommen og re

mentarer.

Der havde været klaget over et par
unge jollesejlere, der havde været for

degjorde kort for grunden til indkaldel

3. Til punkt »havn og plads« udtalte

se af de to suppleanter, Kleis og Viggo

formanden at han agtede at opsige plads

nær badeanstalten Helgoland, hvilket er
forbudt.
Formanden m. fl. havde været i Lim

skriftligt

manden, da der bliver lavet for lidt på

meddelt bestyrelsen at han ønsker at fra

Keller.

Egon

pladsen. Kontrakten må revideres, da

hamn og havde der set, hvordan man

træde

den ikke er effektiv i sin nuværende

anvendte jernbaneskinner med et pla

Kleis træder da i stedet for Egon Kjeld

form. Dette affødte nogen debat, men

stikrør udenom som pæle ved broerne,

sen.

sluttelig enedes man om at havneudval

på denne måde kan isen ikke rykke pæ

get skal udforme de fremtidige krav til

lene op.

med

Kjeldsen

har

øjeblikkelig virkning,

og

Juniorlederen, Flemming Seim, som
for tiden aftjener værnepligt, kan ikke

pladsmandsarbejdet,

mere afse tid til juniorarbejdet, og Viggo

handle med

Keller indtræder som juniorleder.

kontrakt.

og

derefter

pladsmanden om en

for
ny

2. Protokollen oplæstes.
3. Der er stadig vrøvl med lågerne,
de bliver mishandlede.

Der var kommet afslag på vor ansøg

Orla With oplyste, at han havde lavet

ning til D.S. om andel i tipsmidlerne til

en henstilling til bådejerne om at for

kontrakt

indkøb af meateriel.

syne deres indhalere med »synk«.

godkendtes af den samlede bestyrelse.

benzinrefusionsfordelingsnævnet

4. Klubhusudvalget oplyste, at der

har S.S.F. modtaget kr. 18.432,13, det

bliver Set. Hansfest den 23. juni, bal

Fra

Der forelagdes et forslag til en ny
med

pladsmanden,

udkastet

4. Klubhus- og festudvalget fremlag
de efterårets program som følger:

er noget mindre end sidste år, det skyl

tegn kr. 5,00. Endvidere må der optages

des at der er kommet flere både til at

forhandling med restauratricen om hus

7. september kl. 10.00: Hven rundt. 13.

dele puljen uden at denne er blevet til

lejen.

sept. kl. 14.00: Mannetur til Malmø.

svarende forhøjet.
Om den nye bro og det nye stykke
bolværk som er blevet færdiggjort, op
lyste formanden at der er brugt 23.000,kr. til beton, 10.000,— til træ og 22.000,—
til arbejdsløn. Endvidere er der foreta
get udgravning i renden for 5.000,- kr.
Formanden udtalte at oprydningen på
pladsen lod meget tilbage at ønske, havde selv været med til at rydde et
stykke, men gider nu ikke mere, kon
trakten med pladsmanden må siges op
og laves om så vi kan få mere effektivt

5. Skolechefen ønskede nyt storsejl

for motorbåde. Lørdag d. 4. oktober kl.

Kunne endvidere tænke sig to nye skole-

18,30: Standerstrygning. Søndag d. 19.

udvalgsmedlemmer.

okt. kl. 9.00: Fællestur til West. Lør

6. Flemming Seim motiverede sin fra

og lørdag d. 6. december kl. 19.00: An

at gøre juniorudvalget mere handlekraf

despil.
Holger Larsen udtalte, at lukkemeka

tigt for at få mere skub i juniorafdelingen.

nismerne i vinduerne må udskiftes, da

7. Kapsejladschefen oplyste, at der

de der sidder i ikke kan lukke ordentlig

bliver Søndagssejlads den 31. august,

tæt.
5. Skolechefen oplyste, at ruden er

samt »Hveeen rundt« den 7. september.
8. Til eventuelt var der intet.

slået i stykker på den ophængte spille

Mødet slut kl. 22,30.

automat.

Sign. Sv. Larsen
formand.
Sign. Reinhardt Hansen
sekretær.

man stille i bero indtil videre, da der
ikke er penge i kassen til dette.
Georg Jørgensen har indbetalt 500,kr. fra benzinsalget.

1. Formanden åbnede mødet og be
gyndte med at berette om et møde som
han og klubhusudvalget havde haft med

lemmer af S.S.F., og som er afsluttet af

restauratricen. Mødet var resulteret i en

politiet med tiltalefrafald, men som sta

væsentlig

dig verserer på pladsen, vil blive forsøgt

afgift til foreningen.

forhøjelse af

restauratricens

Der oplæstes div. skrivelser som toges

Formanden havde deltaget i et »lan-

til efterretning. Der var en skrivelse fra

ternemøde« i KDY, hvor de nye regler

faderen til en junior, der ankede over

om lanterneføring var blevet behandlet.

forskellige forhold på juniorernes ferie

Til slut oplyste formanden, at der af

tur; han havde hentet sin søn hjem i

holdes møde i Amagerkredsen den 18.

utide. Sagen diskuteredes, og det endte

juni med kredsens hovedkapsejlads som

med, at formanden henstillede til junior

dagsorden.

lederen at afskaffe de såkaldte vandture.
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6. Juniorlederen oplyste at der er ind
kaldt til et juniormøde, hvortil alle ju
niorerne har mødepligt. På mødet vil
der blive udarbejdet en fast sejlplan som
skal følges. Der fulgte derefter en kort

Bestyrelsesmødet d. 5. august 1969

En (formodet) tyverisag mellem med

bilagt ved bestyrelsens mellemkomst.

dag d. 1. november kl. 19.00: Andespil,

træden som juniorleder. Man vil søge

arbejde ud af de penge det koster for

nye motorhus, men dette arbejde må

Søndag d. 28. sept.: Navigationssejlads

og ny bompressenning til øvelsesbåden.

eningen.
Der er kommet byggetilladelse til det

31. august kl. 10,00: Søndagssejlads.

redegørelse for sommerferieturen.
7. Aftenkapsejladserne fortsætter nu
da sommerferien er forbi.
Der er flere kapsejladsbøjer der må
udbedres inden hovedkapsejladsen.
8. Til eventuelt var der intet.
Mødet sluttede kl. 21.50.
Sign. Sv. Larsen, formand.
Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

Bestyrelsesmødet d. 2. septbr. 196g

medlem, at vedkommende var gæst hos

Larsen og Orla With, 2 suppleanter

1. Formanden bød velkommen og be

ham, og at han som følge deraf ikke

gyndte med at oplæse diverse skrivelser,

skulle forlade foreningen. Spørgsmålet

Forslag må være bestyrelsen i hænde se

der var skriftlig opsigelse fra pladsman

vil blive taget op på den kommende

nest tirsdag d. 7. oktober kl. 19,30.

den, der ønskede at fratræde pr. 30. sep

generalforsamling.

Tom Larsen har lovet at vikariere indtil

sigt

videre og sørge for at alle både bliver

dato.

taget på land.

over

lovudvalgets

arbejde indtil

mentarer.

dere fra sejlklubber i Bremen og Berlin,
som tak for god modtagelse af tyske sej

3.

udvalget og alle der har hjulpet til at
gøre svagføredagen til en succes.
Jørgensen

fra

benzintanken

har indbetalt 500,- kroner til forenin-

ind

kaldes til d. 28. oktober kl. 19,30 p rc Dagsorden:

vil blive fjernet.

3. Valg til bestyrelsen.

Der efterlyses et skilt ved cement

4. Lovændringsforslag.

Et medlem, der har meldt sig ud, da

kajen, hvor mange gæster og forenin

(beh. henvises til ekstraordinær ge

gens egne medlemmer

neralforsamling
lovudvalgets

i

fortøjer

deres

november,

hvor

både for længere tid og derved vanske

revisionsforslag

fore-

liggør de anløb for tankning, dette må

1ægges).

hovedet, kommer stadig i foreningen.

4. Fra havneudvalget meddeltes det at
masteskuret og motorskuret skal være
mærket med navn og medlemsnummer,

2. Protokol og beretning.

han havde en eksklusion hængende over

2. Beretning fra lovudvalget.

ryddet senest 1. oktober; alt som ikke er

1. Valg af dirigent.

gen.

kl. 19,30 med dagsorden:

3. Forslag til revision af lovene.

Efterårsgeneralforsamlingen

lere, der har gæstet vor havn i sommer.
Formanden rettede en tak til fest

ralforsamling mandag d. 17. november
1. Valg af dirigent.

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

Der var takkeskrivelser og klubstan

Georg

Der indkaldes til ekstraordinær gene

Sekretæren gav herefter en kort over

tember, da han har fået andet arbejde.

samt 1 juniorudvalgsmedlem.

ikke finde sted. Endvidere efterlyses et

Da han forleden dag atter mødte op,

5. Andre forslag.

skilt der påbyder langsom sejlads i havn

blev han af et medlem af klubhusudval

6. Eventuelt.

og indsejlingsrende.

get anmodet om at forlade foreningens

Følgende er på valg:

område, dette nægtede han, han var

Formanden Sv. Larsen, kapsejlads

Forskellige ting ønskes færdiggjorte
snarest muligt, nemlig: den ny ophaler-

gæst, sagde han. På spørgsmålet om hos

chefen Ivan Frisch, juniorleder Vig

vogn, kanalen, ligesom en fenderliste på

hvem han var gæst svarede et ældre

go Keller, 2 repræsentanter, Holger

den nye bro er ønskelig.

Vi mødes alle
til den ordinære halvårlige

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 28. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset

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

Følgende er på valg:
Formanden Sv. Larsen
Kapsejladschefen Ivan Frisch
(Ønsker ikke genvalg)
Juniorlederen Viggo Keller
2 repræsentanter Holger Larsen og
Orla With
2 suppleanter og 1 juniorudvalgsmedlem
Bestyrelsen.

*) Behandlingen henvises til ekstraordinær generalforsamling i november,
hvor lovudvalgets revisionsforslag forelægges.
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Der må også anskaffes et nyt spil til

salg af øvelsesbåden og den blå junior

der er indtil nu anmeldt ikke mindre

den nye mastekran, da det nuværende

båd. Øvelsesbåden er jo gammel og der

end 10 svenske både.

altid er i uorden.

skal kostes mange penge på den for at

9. Under eventuelt udtalte Poul Niel

5. Holger Larsen, klubhus- og fest

bringe den i blot nogenlunde stand, og

sen, at det var konstateret, at et medlem

udvalget, omtalte manneturen som i år

så er den alligevel ikke tidssvarende, vi

overnattede i sin båd som henstår på

går til Malmø. Endvidere omtaltes mo

er langt bagefter med sejlerskole i S.S.F.

land, dette er i strid med foreningens

torbådsløbet d. 28. september med skip-

Bestyrelsen ser med velvilje på for

permøde i klubhuset kl. 09-00 og start
kl. 10.00.
Holger foreslog at der bliver afholdt
et udvalgsmøde snarest for udarbejdelse

slaget, og man enedes om at fremlægge
sagen på generalforsamlingen.

6. Skolechefen udtalte at vinterens

Formanden mente, at manden var flyt
tet efter at han og Tage Kjær havde
henvendt sig til medlemmet og fore

7. Intet, på grund af lederens fravær.
8. Kapsejladschefen udtalte, at aften

af navigationsopgaverne.

love.

sejladserne samt søndagssej ladsen er af

holdt ham det ulovlige i hans handle
måde.
Man vil nu påny rette henvendelse til

tovværkskursus,

viklet for i år. Tilbage har vi HVEN

første gang onsdag d. 1. oktober.
Skolechefen luftede tanken om et evt.

RUNDT, og det tegner til at der bliver

Sign. Svend Larsen, formand.

god tilslutning også til denne sejlads,

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

kurser

begynder

med

Indkomne forslag

vedkommende.

m-' pr. år, fra den 1. april 1970, samt at
mindsteprisen sættes til 75,00 kr. pr. år.

§ 5. Kontingent.
Aktive medlemmer betaler ensartet kon
tingent uanset indmeldelsesdato i for
eningen.

Fra havneudvalget
Umærkede master og
bomme fjernes

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til or
densreglementet § 4, stk. 3:
Såfremt de ikke er fjernet inden 8

•

dage, vil de blive sat på plads for eje

Aktive medlemmer, der er fyldt 63 ar

rens regning.

og som har været medlem af S.S.-F. i

Umærkede master og bomme er fremlagt
på bukkene ved masteskuret.
Efter 15. november vil det resterende
blive fjernet.

2 år har ret til at betale kontingentet med
50 pet. nedsættelse.
Det påhviler medlemmet selv at gøre
bestyrelsen opmærksom herom.
Hjalmar Nielsen

Ingen båd kommer op

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

før du har taget dine mærkede bukke
og klodser frem til pladsmanden, han
har ikke tid til at støve grejerne frem.

Efter henstilling fra revisor G. Øberg
foreslår bestyrelsen generalforsamlingen
at kontingentet bliver ensartet for alle
aktive medlemmer 110,00 kr. årligt fra
1. januar 1970.

Master og rundholter

•

skal være mærkede og helt afriggede

Bestyrelsen foreslår pladslejen forhøjet

før de anbringes i masteskuret.
Havneudvalget.

med kr. 2,00 pr. m 2 til ialt 10,00 kr. pr.

Lørdag den 1. og søndag den 2. novem
ber skal vi rigge bådene af, så jeg ville
gerne se alle eleverne og lærere hernede.
Skolechefen.

BRISTOL blomster
LYONGADE 4-6 - TELF. 5838 75
BLOMSTER SENDES OVERALT!
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JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F.

FORSLAG
til

revision og ændringer i Sundby-Sejlforenings love
efteråret 1969

Alle understregninger henviser til ændringer eller tilføjelser

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Foreningens navn er »Sundby Sejl-Forening«.

§2-

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

§3. (Tidl. § 15).
Sundby Sejl-Forening er medlem af Dansk Sejl
union, Dansk Idrætsforbund og Københavns Sejl

Arbejdet for repræsentanterne fordeles således:
2 havneudvalgsmedlemmer
2 klubhusudvalgsmedlemmer.
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er for
manden stemme afgørende.
Bestyrelsen vælges for eet år således:
oktober:
formand
kapsejladschef
juniorleder
2 repræsentanter og
1 suppleant til bestyrelsen.
marts:

union.

§4. (Tidl.|13).
Ordinær generalforsamling afholdes 2 gange år
ligt, i marts og i oktober måned, og indkaldes
med mindst 1 måneds skriftligt varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på generalfor
samlingen, skal indsendes skriftligt og være besty
relsen i hænde senest 21 dage før generalforsam
lingens afholdelse.
Generalforsamlingen er øverste myndighed, og
fastsætter foreningens love.
Lovændringer kan kun vedtages med skriftlig
afstemning og med mindst 2/3 majoritet. Alle
andre afstemninger afgøres ved almindeligt stem
meflertal.
Valg til tillidsposter sker ved skriftlig afstem
ning, almindeligt stemmeflertal er afgørende.
Passive medlemmer og juniorer har adgang til
generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.
Kun gyldigt medlemskort giver adgang til gene
ralforsamlingen, og kun fremmødte aktive med
lemmer har stemmeret.
§5. (Tidl. § 10).
Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består
af:
1 formand
1 sekretær
1 kapsejladschef
1 skolechef
1 juniorleder
4 repræsentanter.
Konstitutionen af de 4 repræsentanter fore
tages af bestyrelsen.

sekretær
skolechef
2 repræsentanter og
1 suppleant til bestyrelsen.
Herudover vælger generalforsamlingen 2 revi
sorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges
for 2 år ad gangen, med een ved hver general
forsamling i marts.
Generalforsamlingen vælger særskilt kassereren
og medlemsbladets redaktør, der begge vælges i
marts. Endvidere vælges en suppleant for kassere
ren.
Kassererens valgperiode er fra 1. maj til 30.
april.
Kassererens vedlerlag fastsættes på generalfor
samlingen i marts.
Kassereren skal føre en kontingentindbetalingsbog, kassebog og hovedbog, samt opbevare bilage
ne for de sidste 5 år.
Generalforsamlingen vælger 3 juniorudvalgs
medlemmer, nemlig 1 i oktober og 2 i marts.
Formand, kasserer, redaktør samt bestyrelses
medlemmer og revisorer er kontingentfrie.
Sammen med de valgte repræsentanter nedsæt
ter bestyrelsen et kapsejlads-, et skole- og et fest
udvalg.
I kapsejladsudvalget skal indvælges 1
repræsentant for jollesejlerne og 1 repræsentant
for motorbådssejlerne. Begge disse udvalgsmed
lemmer vælges af generalforsamlingen i marts.
Til disse udvalg kan, foruden de valgte repræ
sentanter, vælges medlemmer udenfor bestyrelsen.
Disse udvalg er kun rådgivende.
Genvalg til alle tillidsposter kan finde sted.
For at være valgbar til tillidsposter skal ved
kommende have været aktivt medlem i mindst 2 år
umiddelbart før valget.

! ! Ne|l§port§kammerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, ØSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Sendagsaviserne udbringes i distriktet!

§ 6. (Tidl. § 14).
Ekstraordinær generalforsamlinge kan indkaldes
skriftligt med 8 dages varsel, når bestyrelsen fin
der anledning hertil, eller efter skriftlig begæring
af mindst 75 af foreningens aktive medlemmer, og
med angivelse af forhandlingspunkterne. Disse 75
medlemmer har mødepligt.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen ind
kaldes senest 4 uger efter begæringens fremkomst.
§7. (Tidl. § 8).
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnska
bet med status skal foreligge i revideret stand,
senest ved udgangen af februar måned, og optages
i medlemsbladet, der udkommer i marts.
På generalforsamlingen, der afholdes i marts
måned, skal regnskabet forelægges til godkendel
se, der gives ved almindeligt stemmeflertal.
Foreningens penge indsættes i bank eller spare
kasse. Beløb, der indsættes på checkkonto og giro,
kan hæves af formand eller kasserer hver for sig.
På de øvrige konti kan kun hæves ved under
skrift af formand og kasserer i forening.
Alle regninger påtegnes af de pågældende ud
valg. Pantsætning eller salg af inventar, både og
lignende, kan kun finde sted med bestyrelsens til
slutning.
I alle øvrige forhold underskriver formanden
for foreningen.
§8. (Tidl. § 9).
Æresmedlemmer kan, efter forslag, udnævnes på
en generalforsamling.
§9. (Tidl. § 3).
Foreningen kan som medlem optage enhver hæder
lig person fra det fyldte 10. år.
Medlemmerne deles i aktive, passive og junio
rerne. Piger og drenge, fra 10 år til 16 år, kan
kun optages som juniorer.
Juniorafdelingen er en skole der kun bruger for
eningens øvelsesmateriel.
Junioruddannelsen sker efter de af foreningen
vedtagne reglementer.
For at kunne optages som medlem, skal ansøge
ren underskrive et ansøgningsskema .Ansøgerens
navn og adresse skal derefter trykkes i det først
udkommende nummer af foreningens blad. Moti
veret protest mod optagelse, skal, skriftligt, tilstil
les bestyrelsen, senest 14 dage efter denne offent
liggørelse.
Ved ansøgningens underskrift skal indskud de
poneres. Fremkommer ingen protest, betales ind
skud og det halvårlige kontingent.
Personer, der er slettede eller udelukket af andre
sejlklubber eller af S.S.F., kan ikke optages
i Sundby Sejl-Forening.
Ethvert nyt medlem får udleveret foreningens
love og emblem.
Hvis det efter optagelsen er konstateret, at be
svarelsen af spørgsmålene i indmeldelsesblanket
ten er urigtige, mistes medlemsretten straks.
Tyveri foranlediger øjeblikkelig udelukkelse.
Dersom et medlem med umoralsk adfærd eller
anden grov tilsidesættelse af, hvad man kan kræ

ve af enhver sejlsportmand, ikke efter ganske
alvorlig påtale forbedrer sig, vil det have ude
lukkelse til følge.
Dersom et medlem overtræder eller tilside
sætter foreningens love eller ordensreglement, og
ikke efter påtale fra bestyrelsen omgående ophø
rer hermed, kan den samlede bestyrelse ved en
flertalsbeslutning udelukke vedkommende med
lem.
Det således udelukkede medlem skal dog
på foreningens førstkommende generalforsamling
have ret til at få prøvet, om generalforsamlingen
godkender udelukkelsen. Udelukkede eller andre
uønskede personer kan til enhver tid bortvises fra
foreningens område.
§ 10. (Tidl. § 4).
Aktive og passive medlemmer samt juniorer beta
ler ved indmeldelsen et af generalforsamlingen
fastsat indskud.
Ved overflytning fra anden gruppe til aktivt
medlem, betales forskellen mellem de respektive
indskud. Dette gælder også såfremt medlemmet
tidligere har været aktivt medlem.
Juniorer med førerprøve, og som har deltaget
aktivt i juniorarbejdet, kan dog overflyttes til
aktivt medlem uden yderligere indskud.
Alle fartøjsejere eller medejere skal være aktive
medlemmer.
Elever til sejlerskolens øvelsesbåd skal være
aktive medlemmer.
Til tovværks- og navigationskursus kan optages
passive medlemmer, såfremt der er plads.
§ 11 (Tidl. S M.
Kontingent betales halvårligt i månederne januar
og juli, dog senest 15. marts og 15. september.
Indkaldelse til militærtjeneste fritager for kon
tingentbetaling, så længe indkaldelsen varer.
Aktive medlemmer, der er fyldt 67 ar, og som
har været medlem i 25 år, kan, efter ansøgning
til bestyrelsen, få nedsat kontingentet med 5 pet.
Havneafgiften, der er betaling for såvel fortøjningsplads i havnen som ophalingsplads på for
eningens grund, skal betales forud for eet år ad
gangen, og er forfalden 15. april. For havne
afgiftens vedkommende gives ingen restancefrist.
betalt indskud og havneafgift tilbage
betales ikke.
Indskud, kontingent og havneafgift fastsættes
af generalforsamlingen.
Dersom forfaldne ydelser ikke er betalt til den
fastsatte tid, skal medlemmet slettes uden for
udgående varsel.
Bestyrelsen har dog ret til at fravige denne be
stemmelse, når særlige grunde taler derfor, og
rettidig skriftlig anmodning om henstand foreligger.
En liste over slettede medlemmer aftrykkes i
medlemsbladet.
Såfremt et medlem udelukkes, eller slettes af
foreningen for forfalden pladsleje eller kontin
gent, er han pligtig til omgående at fjerne sit
fartøj og øvrige ham tilhørende effekter fra for
eningens område.

§ 12. (delvis § 3)).
Fartøjer, der ønskes optaget i foreningen, skal
forud synes og godkendes af havneudvalget.
Dette må kun godkende lystfartøjer i velholdt
stand, og som er forsynet med sikkerhedsudstyr
efter gældende regler.
Såfremt havneudvalget skønner, at båden ikke
kan optages i foreningen, er havneudvalgets og
formandens afgørelse endelig.
Medlemmer, som tildeles plads i havnen, er
pligtig til at have en ansvarsforsikring for sit
fartøj, og skal på forlangende forevise kvittering
for betalt præmie.
Fartøjer, som har plads i havnen, har første
ret til overvintringsplads på foreningens grund.
Såfremt der herefter er plads til flere fartøjer,
kan aktive medlemmer, som endnu ikke har fået
havneplads, af havneudvalget få tilladelse til ophaling for vinteren mod at betale det halve af et
års havneafgift. Betalingen erlægges forud.
Efter 1. maj beregnes en daglig afgift, der fast
sættes af bestyrelsen.
Aktive medlemmer, som ikke har havneplads,
samt vinteroplæggere kan ved henvendelse til
havneudvalget, mod en af generalforsamlingen
fastsat afgift, få tilladelse til ophaling i tiden fra
1. juni til 1. september for reparation eller bund
behandling.
§ 13. (del af tidl. § 7).
Fiskeri fra foreningens arealer og fra de i for
eningen hjemmehørende fartøjer er i almindelig
hed ikke tilladt.
Således er erhvervsfiskeri under enhver form,
systematisk drevet fiskeri samt fiskeri med ruser,
garn, næring o. 1. redskaber forbudt.
Al forhandling af fisk fra foreningens om
råder, såvel direkte som indirekte er forbudt.
Tvivlsspørgsmål i sådanne sager afgøres flertalsmæssigt af den samlede bestyrelse, og dennes
beslutninger heri skal straks efterkommes, men
kan dog indankes for den førstkommende gene
ralforsamling.
§ 14. (tidl. §§ 11 og 12).
Bestyrelsen fastsætter kontraktforholdene med
restauratør eller forpagter.
Bestyrelsen fastsætter endvidere løn- og arbejds
vilkår for pladsmanden, der samtidig er havne
foged.
§ 15. (tidl. § 16).
Sommerprogrammet til fester og sejladser fore
lægges generalforsamlingen i marts måned, og
vinterprogrammet på generalforsamlingen i okto
ber måned.
§ 16. (tidl. § 17).
Til beslutning om foreningens ophør kræves, at
mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til
stede og mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer
stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens
formue til en fond til fordel for dansk sejlsport.
Fonden administreres af »Dansk Sejlunion«.

PLADSEN
§1.

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

§ 2Al urenlighed overalt på pladsen og i havnen er
strengt forbudt. Alt affald og ubrugelige ting
skal anbringes i de anbragte affaldsbeholdere.

§3Alt foreningen tilhørende inventar, værktøj og
lignende skal behandles skånsomt. Efter endt brug
skal det benyttede grej bringes på plads.
Alt hvad der henstår eller henligger på plad
sen, såvel fartøjer som grej, skal af medlemmerne
behandles skånsomt og med respekt for ejendoms
retten. Eventuelle glemte eller tabte ting, her
under alle arter af værktøj, skal afleveres til
pladsmanden, som ved opslag vil søge ejeren
fundet.
Al unødig brug af ferskvand skal undgås,
vandhanerne skal lukkes efter brugen.
§ 4Under almindelige forhold må der på pladsen
ikke henstå fartøjer i tiden fra 15. juni til 1. ok
tober. Eventuel ophaling for tilfældig reparation
skal ske efter pladsmandens anvisning, jfr. love
nes § 12, sidste stykke.
Det enkelte medlem skal sørge for at have
grejer til ophaling, såsom afstivningspæle, bukke
og klodser. Dette grej skal være tydeligt mærket
med ejers medlemsnummer.
Om foråret, efter fartøjets udsætning, skal
grejerne, dersom de ikke tages hjem, anbringes
på en af pladsmanden anvist plads.
Såfremt ophalingsgrejerne ikke er fjernet inden
8 dage vil de blive sat på plads for ejerens reg
ningOphalingsgrejer som er mærket med ejers eller
fartøjs navn, må ikke uretmæssigt lånes eller fjer
nes fra pladsen, noget sådant vil blive betragtet
som tyveri.
Rundholter må ikke anbringes på plankeværk
eller hegn, men henvises til masteskuret. Rund
holter skal anbringes på de i masteskuret påsatte
stativer, og må ikke ophænges i tangkonstruktio
nen.
Master skal være afrigget, og salingshorn o. 1.
aftaget. Rundholter skal være tydeligt mærket
med ejers navn og medlemsnummer.

§5.
Alt affald skal fjernes efter arbejdets ophør af
hensyn til brandfare.
Mere end l/ 2 kg benzin eller anden brandbar
vædske må ikke, efter vinterophaling, forefindes
i noget fartøj.
Det er forbudt at henstille benzin eller anden
brandbar vædske på pladsen eller i skure.
§ 6. (tidl. § 7 + ændringsforslag).
Aktive medlemmer, der har båd, har ret til at
købe et evt. ledigt skab.
Skabet, der skal mærkes med indehaverens
medlemsnummer, vedligeholdes af ejeren.
Der betales en årlig afgift af skabene. Afgiften
fastsættes på generalforsamlingen.
Ved en eventuel omlægning af pladsen kan
havneudvalget forlange skabet flyttet til anden
anvist plads. Udgiften ved flytningen er forenin
gen uvedkommende.
Hvert medlem kan kun disponere over eet
skab, svarende til foreningens standardtegning.
Hvis et medlem har været uden fartøj i 3 år,
eller er overflyttet til passivt medlem, har med
lemmet pligt til at afhænde sit skab.
§7. (tidl. § 8).
I tiden fra 1. april til 31. maj, begge dage incl.,
må elektrisk slibemaskiner ikke anvendes på sønog helligdage efter kl. 12,00.
El-maskinerne skal være dobbelt-isolerede, og
der skal anvendes de til stikdåserne hørende stik
propper og gummikabel.
Al benyttelse af elektricitet til lys og opvarm
ning er på det strengeste forbudt.
§8. (tidl. § 9).
Teltslagning, fodboldspil o. lign. på foreningens
arealer er forbudt.
§9 (tidl. § 10).
Overnatning i både der står på land er forbudt.
OPHALINGSREGLER
- §L
Ophaling og udsætning af både foretages enten
af fartøjsejeren selv eller af pladsmanden mod
en af bestyrelsen fastsat betaling.
I første tilfælde sørger ejeren selv for hjælpe
mandskab.
Kun pladsmanden eller dennes stedfortræder
må betjene spillene. Han skal i kapsejladssæsonen
være villig til om aftenen at ophale og affire far
tøjer til bundbehandling. Han kan selv fastsætte
bestemte aftener og tidspunkter, og aftale disse
med medlemmerne, der skal betale et af bestyrel
sen fastsat beløb for en sådan ophaling og affiring.
Vognen må ikke henstå på slæbestedet und
tagen under afvaskning eller andet kortvarigt
eftersyn af en båd.
Intet fartøj må henstå på vognen om natten,
ejheller må fartøjer ophales eller udsættes efter
mørkets frembrud.
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For at ophaling kan foregå hurtigt og plan
mæssigt har pladsmanden krav på forud at få
forevist klodser og afstivningsgrej.
I øvrigt skal benyttelsen af vognen foregå hur
tigst muligt af hensyn til andre.
Vognen skal afbremses selvstændigt. Afbremsning med spilbremsen alene er ikke tilladt.
Den af pladsmanden anviste vinterplads skal
benyttes. Henstilles fartøjet andetsteds på plad
sen, vil det blive flyttet for ejerens regning og
risiko.
HAVNEN
§1-

Medlemmer, som er tildelt plads i havnen, skal
ved nyanskaffelse eller bytning af fartøjer, forud
meddele dette til havneudvalget.
Undladelse af dette vil medføre, at havneplads
ikke kan opnåes før forholdene tillader det.
Såfremt et fartøj sælges, skal sælgeren, skrift
ligt inden 8 dage, meddele havneudvalget ejer
skiftet.
Undladelse af dette vil medføre, at sælgeren
mister sin ret til havneplads.
Handel med og udlejning af fartøjer i erhvervs
øjemed er forbudt.
Alle fartøjer, uanset størrelse eller art, skal
være tydeligt mærkede med navn og hjemsted.
Alle fartøjer skal opmåles af havneudvalget for
beregning af havneafgift. Målingen foretages efter
metersystemet.
Fartøjer, længere end 13,0 meter, kan ikke til
deles havneplads.

§2Havneplads kan kun tildeles medlemmer med
lystfartøj.
Indbyrdes bytning af havneplads, uden havne
udvalgets tilladelse, er forbudt.
I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaf
fes bedre plads, har havneudvalget ret til at anvise
det enkelte medlem anden havneplads.
Mener medlemmet flytningen usaglig, har han
ret til, skriftligt, at indanke afgørelsen for den
samlede bestyrelse, som derefter træffer den ende
lige afgørelse.
Salg, udleje eller anden form for overdragelse
af fartøj eller andele heraf, i enhver forbindelse
med havneplads eller plads på land er forbudt.
§3.
Hvert medlem må kun have eet fartøj i havnen
eller på pladsen, herfra er dog undtaget en jolle
eller skydepram, der ikke måler over 4 meter.
Disse skal være forsynet med ejerens medlems
nummer.
Sådanne joller og pramme må ikke fortøjes
under broerne, men henvises til en af havneudval
get anvist plads.
§ 4For at opnå plads i havnen må vedkommende
sikre sig ved tegning hos havneudvalget. Alle
pladser i havnen, som ikke rettidig er blevet be
talt, overgår til foreningens disposition.

§5.
Alt, hvad der henhører under fortøjning og affendring, skal ske efter de anvisninger som gives
af havneudvalget. Som bundfortøjning skal be
nyttes fast mooring.
Mindste mål for bundsten: 60 x 60 x max. 15
cm højde, incl. øje.
De med bundstenen forbundne fortøjninger
skal endvidere være forsynet med synkemidler.
Affendring med automobildæk må ikke finde
sted. Scooterdæk, overtrukket med lærred eller
sejldug må dog benyttes.
Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden
15. december til 15. marts. Dog kan medlemmer,
som skriftligt anmoder bestyrelsen herom, få til
ladelse til fortsat at have deres fartøj liggende i
havnen indenfor dette tidsrum, når særlige om
stændigheder foreligger.
Intet grej må henstilles på broen, men henvises
til pladsen.

§8.
For at kunne have plads i havnen skal enhver
fartøjsejer eller fører af et fartøj, på forlangende
af havneudvalget, aflægge en prøve, for at vise,
at den pågældende kan manøvrere et fartøj.
Fartøjet skal endvidere være forsynet med flydemidler, mærket med fartøjets navn, til mindst
2 personer, ildslukker, anker og lanterner.
Fartøjer, som har fast havneplads i Sundby SejlForening havn, skal føre foreningens stander.
KLUBHUSREGLEMENT
Kun medlemmer af Sundby Sejl-Forening, gæster
som er i følge med medlemmer, samt medlemmer
af andre sejlklubber har adgang til klublokalerne.

§2Overtøj og regntøj må ikke anbringes på borde
og stole m. v., men henvises til garderoben.

§6Et fartøj, som trods påtale ikke holdes i sådan
orden og stand, som må kræves af et lystfartøj,
kan af bestyrelsen bortvises fra havnen.

Fartøjers skrue må ikke arbejde mod spunsvæg
gen, når skruens afstand fra denne er under 4
meter.
Fortøjning til kajen ved motorkranen må kun
finde sted så længe kranen benyttes eller medens
brændstof indtages.
Motorer og lignende må ikke anbringes ved
kranen, og kan efter 24 timer fjernes for ejerens
regning og risiko.
Al sejlads i havnen og den gravede rende skal
ske med den mindst mulige drivkraft, ligesom
der skal udvises den størst mulige forsigtighed af
hensyn til andre fartøjer og fortøjninger.
Badning og børns leg med joller og pramme i
havnen er forbudt.

Nye medlemmer
som søger optagelse
i

SimcLfluj, SejlLføxjwW}

Aktive:

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 for
ældrenes pligt at påse at husordenen bliver over
holdt.
§5.
Medlemmer i arbejdstøj henvises til Skipperstuen.
§6.
Al støjende adfærd i klubhuset er forbudt.

Hunde og katte må ikke indlades i klubhuset.

Børge Tvilling,
Chr. Winthersvej 4 B,
Mtrjll. »Tut«.
Ole S. Olsen,

Moselgade 20, S.
u/Bd.
Holger Møller,
Postparken 30, Kst.
Krgjll. »Emma«.
Bjørn E. Hansen,

Geo Rolandsen,
Tuxensvej 32 A, Brh.
Mtb.
Knud M. Jensen,

Terosevej 18, Kst.

Ægirsgade 8, N.

Pram.

Mtb. »Inger«.

Henrik Banke,

Kjeld A. Hansen,

Lovudvalget

Oxford Allé 5 A.
Mtb. »Tunen«.
Mads H. Madsen,

Stig Kristensen,
Absalonsgade 13, V.
u/B.
Jimmy Thomsen,

Frankrigsgade 66, S.

Hessensgade 35, S.

Ktt. »Netto«.

u/Bd.

Paul L. Sørensen,

Erik Offenberg,

Under Elmene 1, S.

Wildersgade 37, K.

Dalvangsvej 27, Glost.

u/Bd.

Mtb.

Krgjll. »Gerty«.
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Søren Ib Eplov,

Gode venner!

Navigationssejladsen 1969

9.-10. 1969
Min mand og jeg vil gerne have lov til

Navigationssejladsen blev i år vundet af

Oliefabriksvej 168.

at sende Dem en hjertelig tak for den

»Pondus«, nr. 3 Reinhardt Hansen i

u/Bd.

vidunderlige dag, vi fik lov til igen at

»Vera«.

Wildersgade 60.
u/Bd.
Knud Andersted,

Henning Jensen, nr. 2 blev Lyngkjær i

opleve sammen med gæster, optræden

Vi må beklage at deltagelsen er så

Østerdalsgade 8, S.

de og ikke mindst medarbejdere i De

ringe, når vi tager i betragtning hvor

Jll. »Per«.

res sejlsportsforening. Selv om vejret jo

mange både vi har med motorer. Er det

ikke ligefrem var sejl-vejr, var det os en

fordi sejlerne er bange for at opgaverne

D. B. Dirchsens Allé 5,

stor glæde at sidde indendørs og nyde

er for svære? Eller er det almindelig

St. Magleby.

synet af alle Deres skønne både. Tak for

manglende interesse? Vi bør måske hol

u/Bd.

alt, hvad I gjorde for os på den dag;

de nogle oplysende møder, hvor sejlerne

Christian J. Andersen,

Irving Lindgreen,

det var os til stor opmuntring og glæde.

kan blive lidt mere orienteret om hvad

Rosendahlsgade 12, 0.

Vi beder Dem overbringe vor tak til så

det går ud på, så måske vi til næste gang

Mtb. »Else«.

mange arrangører, medvirkende til un

kan komme op på det store deltagerantal

derholdningen, hjælpepersonale fra de

til denne både morsomme og interessan

Grindsted Allé 24.

forskellige korps, samt en stor tak til

te sejlads.

u/Bd.

fru Anna Nielsen, som vi har særlig

Gunner Andersen,

Folmer E. Petersen,

333

grund til at takke!

Afriggergildet

Louis og Ella Løfdahl,

Juniorer:

Lærdalsgade 7, 3.

Jes Svendsen,

Afriggerfesten i år vil stå som en af de

2300 S.

Sverrigsgade 15, S.

bedste fester klubben har afholdt, op

Henning Schou,

takten kunne heller ikke være bedre,

Saltværksvej 177, Kst.

smukt pyntede borde, dejlige kyllinger,
isen uovertruffen, det var godt. - Tak

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems

Kristine! Et godt og livligt orkester un

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

derholdt og senere på aftenen fik orke

KLUBHUS

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

højder.

OG

dage efter offentliggørelsen.

Bestyrelsen havde inviteret formand

FESTER
Lørdag d. 1. november
kl. 19.00: Andespil.

•
Lørdag d. 6. december
kl. 19.00: Andespil.

Marstal Motorer
FORHANDLING - RESERVEDELE
REPARATION
NAGELS MARINESERVICE
ELSELILLEVEJ 18
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TLF. 58 40 67

steret sat stemningen op til de helt store

Erik Persson med frue fra Båtklubben
»Malmohus«, og en del af vore med
lemmer, som havde hjulpet foreningen i
dens arbejde.
Jeg vil takke festudvalget for den
dejlige aften, for dem, der var med, blev
en dejlig oplevelse rigere. Tak!
Ref.

GÆLDER DET

DIESELMOTORER?
Salg — Service og Reparationer
Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J. E. NAGEL
Tlf. (01) 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S
SERVICEVOGN OVER HELE LANDET!

iSKIPPER=

skabet arbejde, men alt var uhyggeligt

Der fortælles, at der visse steder er

tyst og tavst; folkene ombord var blege

farlige malstrømme i havet, som tiltræk

dødninge.

ker skibe i nærheden, så de gribes af

Det var farligt at tale om skibet, for

strømmen og tilsidst suges i dybet. Ved

når man kom til at nævne det kom det.

Færøerne skal der være en sådan strøm,

Det varslede som sagt undergang at se

og ved Lofoten i Norge var der ligele

/ Ml STORØ ER:

det, og det eneste middel man havde

des en malstrøm, som gamle beretnin

fto. åtxslSA iA4*e£&«t

mod det var faktisk at kaste en salme

ger fortæller om. Det gamle sagn om

bog eller en bibel efter det.

Skylla og Karybdis, som Homer fortæl

Også i hjemlige farvande er fænome

Sømandstro og overtro

net »dødssejleren« bekendt, og det er

En særlig romantisk stemning ligger

Af

sandsynligvis en ældgammel forestilling.

der om sunkne steder. Velkendt er det

Herhjemme har man ligefrem opfat

gamle sagn om Atlantis, det forsvundne

tet dødssejleren som et dødningeskib,

land midt ude i Atlanten, men også

museumsinspektør, cand. mag.

Henning Henningsen.
Med tilladelse fra Bogen: »Fra sejl til
diesel«.
(Fortsat)

ler, lokaliseres til Messinastrædet.

der sejlede de døde sjæle til den anden

herhjemme kender man sunkne land

verden.

strækninger; syd for Sjælland er en hel

Engang lå der er mærkeligt skib med

ø, Vænø, således sunket, og efter sagnet

Den mest uhyggelige romantik knyt

kulsorte sejl ankret op ved Møn, en vove

skal naboøen Glænø snart følge efter,

ter sig nok til »Den flyvende hollæn

hals gik ud i en jolle og prajede det.

for Vænø bier på Glænø.

der«, det gådefulde åndeskib man kun

Han så, at mandskabet manglede hove

ne møde ude på de store have. Det var

derne. Da han spurgte hvor de skulle

efter sagnet en hollandsk kaptajn, som

hen, svarede de, at de skulle hente bager

til straf for sin store ugudelighed blev

Herman og føre ham til Hekkenfeldt, -

fordømt til evigt at flakke om på havet

og næste dag hørte man, at vedkommen

uden rist eller ro og til at varsle storm

de bager var død. - I Limfjorden har

og undergang, en slags havets evige

man også set spøgelsesskibet, og hvor

jøde. Hans skib var et tremastet skib

det har været at se har det voldt ulykker.

af gammel type, med højt agterskastel.

Lysfænomener forekommer som be

Man kunne pludselig se det dukke op

kendt til søs. Over vandet kan man se

ved siden af sig og ledsage sig et styk

lys, muligvis Morild, som lokker søfolk

ke, hvorpå det pludseligt forsvandt lige

til at styre efter sig, hvorefter de druk

så gådefuldt som det var kommet. Også

ner. St. Elmsild er blå luer, som farer

om natten i det klare månelys kunne man

frem og tilbage langs mast og rundhol

risikere at se det. Det kunne sejle mod

ter. Efter sømandstroen er det klabav-

vinden, det for frem med flyvende fart

termanden, som lader lyset vandre, når

så det spruttede gnister; det kunne gå

en skal dø. Mastetoppen skal være af

hvor andre skibe tog grunden, ja af og

træ for ikke at trække ilden til sig, dog

til sejlede det gennem luften. Man så

må den ikke være af rødfyr, der er lige

kaptajnen stå på skansen, man så mand

så farlig som stål til at trække.

Nord for Vejrø i Smålandshavet ligker »Kirkegrunden«; her lå der også et
sogn, som sank engang på grund at
folks ugudelighed.
Ved rolig sø kan man se kirkens røde
mure dernede. Syd for Ærø er der sun
ket et helt kirkesogn; det sank en søn
dag midt under præstens prædiken. Ved
Hven ligger i Øresund et slot; nogle
fiskere fik engang slottets guldnøgler i
deres garn, og da de trak dem op, hæ
vede slottets gyldne tårne og spir sig
over vandet. Men da en af fiskerne brød
den tavshed, som altid skal herske når
en skat skal hæves, sank slottet igen.
(Fortsættes)

Du er altid på rette kurs
i en ny AUSTIIM fra
trykker foruden medlemsbladet bl. a. for
flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk
keren er medlem af S.S.F. - Prøv et tilbud!

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 6788
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Tal bådmotor med os
Største garanti og bedste
service
Alle reparationer på alle kendte mærker
udføres med garanti

#

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

J. P. BACHER, TORVEGADE 22.SSftSu

F. NØRMARK JENSEN
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FILIAL GRØNTTORVET *9 - VAIby 238

FINN KAARUP HANSEN
SLAGTERMESTER

AMAGERBROGADE 112

.

2300 KØBENHAVN S

. TLF. AM 882

1. kl.s
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.
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v/Aage Hansen
Telf. (09) 531219
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Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klostret 5
Skolechef: Poul Elgård Nielsen, Palermovej 27
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tlf. SU 3580
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Husk postgiroen 56516
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KLUBHUSET!
Fra 15. oktober til 1. april lokkes klobhoset mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00

STORT ANDESPIL
afholdes

lørdag den 6. december kl. 19—
Vi gentager
i klubhuset
den store
SUCCES
Der bortspilles 10 store fede ænder -10 lækre kyllinger
plus eventuelle trøstpræmier
fra november!
Endvidere bortspilles ved ekstraspil: 1 stor fed gås -(- 2 flasker
rødvin 1 stor fed and - 2 kyllinger og eventuelle trøstpræmier

Der bliver lejlighed til DANS efter andespillet!
FESTUDVALGET
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Formandens beretning

sultat de har nået. - Rent regnskabs

Siden sidste generalforsamling har vi

af militærtjeneste og påtænkt selvstæn

vil jeg håbe vi får kontingentskævheden

mistet tre af vore medlemmer, Mathia

dig virksomhed. - Egon Kjeldsen »Pløk«

sen, der var ejer af motorbåden »Bie« -

meddelte pr. brev sin udtrceden af be

mæssig og til stor hjælp for revisorerne

Erik Larsen, ejer af kragejolien »Ulk«

styrelsen, grunden var en samtale jeg

og

havde med ham angående et medlems

Mogens

Rahr,

som

var

ejer

af

»Tjaika«. Forsamlingen mindedes vore

klage over ham. Kedeligt at det skulle

kammerater ved at rejse sig medens for

ende sådan efter 52 års venskab. -

manden udtalte et æret være deres min

Joachim meldte sig ud af S.S.F., da han

de.

trods flere advarsler og karantæner end

rettet fra 1. januar 1970, så vi alle be
taler det samme i kontingent. - Jeg vil
slutte min beretning med at rette en
tak til »Kristine« for hendes store arbej
de her i klubhuset, en tak til vor benzin
mand Georg, der sørger for at vi kan
få brændstof næsten på alle tider af
døgnet, tak til redaktøren og vor kasse
rer Erna og kasserersuppleant Annie.

Vurderingsmanden har været herude

nu engang opførte sig skandaløst i klub

for at foretage den fjortende vurdering.

huset - jeg vil sige til de medlemmer,

Den trettende kostede klubben 4.200,

der tager Joachim med i klubben - at

og vi ved jo vi skal stige, så det er der

den går ikke. - Bestyrelsen vil oprethol

ner årlig. Bestyrelsen og Tom skal have

for bestyrelsen har anmodet om en plads

de ro og orden i klubhuset, og så længe

tak for det gode samarbejde, uden det

Efterhånden er regnskabsføringen ble
vet meget stor, 50 pet. flere ekspeditio

lejeforhøjelse på 2 kr. pr. m 2 . Forman

jeg er formand går jeg ikke på akkord

kunne jeg ikke gøre mit arbejde for

den mente, at det var rigtigst at lægge

med nogen eller noget, der kan øde

S.S.F. Jeg vil også herfra takke alle de

forhøjelsen på fartøjsejerne, da det er

lægge klublivet her i S.S.F. - Forman

medlemmer, der har hjulpet med arbej

dem der benytter ophalervogn, traktor,

den repræsenterede S.S.F. ved klubhus

det her i foreningen.

bolværk, oprensning af renden o. s. v.

indvielsen i Limhamn. Formanden over

Formanden mindede om at bestyrelsen

rakte et barometer og en klubstander

stadig så det som sin vigtigste opgave

fra S.S.F. som gave.

at gøre det så billigt for medlemmerne

Min provision på forsikringerne, ca.

som muligt, og når man kan vinter

2.250 kr., går ubeskåret til S.S.F. - Na-

oplægge her i S.S.F. for 5 kr. pr. m 2

vigationssej ladsen blev ikke nogen suc

så må det vist siges, at det er billigt i

ces, der var for få deltagere. - I skal

forhold til andre klubber. I juni måtte

ikke være bange for at deltage i denne

jeg stoppe alt arbejde på grund af lav

interessante sejlads, for opgaverne er

vande i kassen, vi har jo også haft store

ikke sværere end hvad enhver sejler

udgifter: 23.000 til beton, 10.000 til

bør vide om navigation. - Amagerkred

spunsplanker og ca. 22.000 i arbejds

sens sejlads ved Sundby Sejlforening

løn til det nye stykke kaj foruden repa

blev meget vellykket med 155 deltagen

rationer på traktor, vogne m. m., og den

de både. - Svagføredagen blev som sæd

30 år gamle bro er snart ved at være

vanlig en stor succes selv om vi måtte

kaput og den må udbedres inden få år,

blive i havnen på grund af den stærke

derfor satte formanden sig i forbindelse

vind. — Tovværksurset

under Einar

med hr. kontorchef Grønlund, jordkon

Pedersens ledelse er i fuld gang og be

toret, og et møde blev berammet til
den 17. november, hvor der vil blive

gyndte med 19 elever. — Navigationsundervisningen har 21 elever på holdet

taget stilling til sagen.

med vor nye lærer hr. Lars Hansen ved

Den gamle bro over kanalen skulle
have været fjernet, men der følger me

bådene, den blå juniorbåd vil blive solgt

get arbejde med. Vandledningen skal

og tiden er også inde til at skifte øvel-

føres over den nye bro, el-ledningerne

sesbåden ud, såfremt vi kan få en god

skal over o.s.v. men det kommer alt

pris for den. - På K.S.s møde kom hr.

roret. — Bestyrelsen har drøftet skole-

sammen så snart der er penge til det. -

Agerskov (Dansk Idræts Forbunds kon

Et nyt spil er anskaffet til mastekranen.

sulent) og gennemgik den ny ungdoms-

HUSK!!!
Knallert- og cyklekørsel er stadig

FORBUDT
OVERALT
på havnen.

— Den nye vogn med gummihjul er ble

lov for ledere og oplyste om, hvor og

vet forstærket. - Vor pladsmand Hans

hvad man kunne søge tilskud til iflg.

Nygåard sagde sin stilling op, da han

den nye lov. - Jeg vil benytte lejlighe

havde fået nyt job i Holbæk. - Junior

den til at takke lovudvalget for det

Støt
vore annoncører!

lederen Flemming Sein måtte træde fra

store arbejde de har udført for os, jeg

De støtter os

som leder af juniorafdelingen på grund

synes personligt, at det er et godt re
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GENERALFORSAMLINGEN

han udtalte, at formanden ikke havde

tirsdag den 28. oktober 1969 kl. 19.30

chim var uønsket i foreningen, og at
medlemmerne havde ret til at have en

Dagsorden:

vedkapsejlads havde absolut ikke været

1. Valg af dirigent

nogen succes, banen var under al kritik.

2. Protokol og beretning

Også jollepladsen blev kritiseret, og han

3. Valg til bestyrelsen

forstod i det hele taget ikke, hvordan

4. Lovændringer (henvises til

man kunne tillade motorbåde at for

ekstraordinær generalforsaml.

tøje ved jollepladsens slæbested, så at

5. Andre forslag

der ikke var plads til jollesejlerne til at

6. Eventuelt.

hale deres både på land. Endvidere efter

1. Formanden bød forsamlingen vel

lyste Fl. Steen nøgler til den store låge,

kommen til efterårsgeneralforsamlingen

det var for dårligt, at man når man ofte

og udbad sig forslag til en dirigent.

kom hjem om natten efter at have del

Henning Jensen blev foreslået og valgt.

taget i kapsejlads ude omkring, først

Henning Jensen takkede for valget

skulle ud i jollehuset efter en nøgle for

og konstaterede,

informeret medlemmerne om, at Joa

var

så, når man havde kørt sin jolle ud på

lovligt indvarslet, hvorefter han gav or

at forsamlingen

plads og sin vogn ud på vejen, igen

det til sekretæren, der oplæste protokol

måtte ud i jollehuset for at bringe nøg

len.

len på plads.

Der var ingen kommentarer til pro
tokollen.
2. Dirigenten udbad sig herefter for

skellige skavanker. Hartmann udbad sig

slag til 3 stemmetællings-medlemmer, der

forslag til hvordan disse skavanker kun

blev foreslået følgende 3: Karl Knud

ne udbedres.

mann, og disse 3 var hermed valgt.
Formanden fik herefter ordet til sin

Formanden havde herefter lejlighed
til at svare de foreløbige talere.
Til Pløger: Der kommer et spil der
ud, men der har ikke været penge til det

beretning.

Kaj Guldbeck sluttede sig til den sid
ste taler om Joachim. Mente iøvrigt at
det var klog taktik af J. at han selv
havde meldt sig ud, da han vidste at
han

havde en

udelukkelse hængende

over hovedet, men det var ikke ens
betydende med at bestyrelsen skulle for
følge J., han var jo ikke udelukket, men
havde selv meldt sig ud.
P.P. opfordrede alle medlemmer til
at give bestyrelsen mange roser. Det be
drøvede ham at erfare, at man ville sæl
ge den gode gamle »øveballe«, han op
fordrede alle ældre sejlere til at virke
som lærere på sejlerskolen, da dette var
en meget vigtig sag. Bød ved samme

Hartmann ville gerne følge kritikken
af jollepladsen op og udtalte sig om for

sen, Tage Woltemath og Vilh. Linde-

gæst med i foreningen.

Da formanden havde sluttet sin be

i år, angående slæbestedet, da har Ole

retning udspandt der sig en debat om

Juul anmodet om brædder og fået dem,

beretningen. Først Hjalmar Nielsen, der

man skulle nok selv lægge dem i men

som sædvanlig rettede en tak til besty

de er ikke blevet det endnu.

lejlighed alle S.S.F.'ere velkommen til
OMØ.
Niels O. Mathiasen tilsluttede sig Kaj
Guldbecks udtalelse om J. og udtalte, at
man jo så måtte henvende sig til det
medlem som havde gæsten med og drage
medlemmet

til

ansvar

for

sin

gæsts

handlinger.
Endnu en række medlemmer udtalte
sig på samme linie om problemet Joa
chim, også Poul Jensen, som endvidere
beklagede

pladsmandens

afgang,

idet

han mente at denne havde været både

relsen, og derefter kom ind på de af

Til Flemming Steen: Vi jager ustand

ham indsendte forslag om ensartet kon

seligt motorbåde væk fra jollepladsen,

tingent samt om nedsat kontingent for

men det er svært at holde dem væk,

de 67-årige som havde været medlem i

når der er så stor mangel på havneplad

P.J. spurgte om, hvad der ville ske,

kunne tage fra benzinpengene til at yde

ser.
Til Leif Halse: Så høj en pladsleje

hvis en sådan ukyndig medhjælp tabte
en båd under optagning eller udsæt

støtte til de gamle med.

har vi nu ikke tænkt at foreslå her, form.

2 år. Hjalmar mente, at man passende

flink og tjenstvillig samt at han havde
haft megen ukyndig hjælp.

Karl Pløger udtalte, at han i forman

vil imidlertid foreslå Københavns kom

ning? Findes der en ansvarsforsikring,
som dækker en eventuel skade eller må

dens beretning ikke havde hørt spor om

mune at slå sig sammen med f. eks.

medlemmet selv betale.

jollepladsen, det var meget svært at hale

Dragør

havneanlæget derude

Formanden svarede hertil, at det er

jollerne op på slæbestedet, og han havde

så stort som muligt, i stedet for, som

bestyrelsens opgave at sørge for at der

talt med formanden om sagen, og denne

påtænkt, at ofre penge på havneanlæg i

bliver udført arbejde for de penge, som

havde lovet at der skulle komme et spil

Køge bugt området.

om

få

foreningen betaler til dette formål og
det har det skortet meget stærkt på.

derud, men det var ikke blevet til noget.

Til Hartmann: Der kommer et spil

Leif Halse udtalte, i relation til for

på jollepladsen til næste år, ellers må I

Endvidere: der kan ikke tegnes nogen

mandens omtale af bestyrelsens forslag

banke mig næste gang. Nøgler kan man

forsikring der dækker pladsmandens op

om pladslejeforhøjelse, at han

havde

ikke sådan udlevere i flæng, hvis man

tagning og søsætning af bådene, det har

hørt, at det i det nye havneanlæg i Drag

ikke vil gå den lange vej ud til jolle

ør vil komme til at koste 800-1000 kr.

huset, kan man jo stille jollen fra sig

altid og vil stadigvæk foregå for ejerens
regning og risiko, respektive ejerens for

årlig i pladsleje.

ude på parkeringspladsen.

sikring.

Flemming Steen: Amagerkredsens ho
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Herefter havde Fritjof Poulsen ordet.

Som svar på indlæggene om Joachim,

gentog formanden et stykke af sin be

densreglementet § 4. Begge forslag hen

gammel vandfyldt båd, for at dyrke

retning, han sagde: så længe jeg er for

vistes til behandling på den ekstraordi

sport må man have ordentligt materiel.

mand vil vi ikke tolerere at lov og orden

nære generalforsamling d. 17. novem

Kaj kunne tænke sig at der fra bestyrel

bliver trådt under fode i Sundby Sejl-

ber, hvor lovudvalgets forslag til revi

sens side blev givet tilsagn om 50 pet.

Forening, vil man have en ny formand,

sion af lovene skal behandles.

af anskaffelsessummen til nyt materiel

så værsågod, så er der lejlighed til det
i aften.

Nielsen forslag om ensartet kontingent

indsmle de øvrige 50 pet. blandt med

Herefter toges beretning og protokol

for alle aktive medlemmer. Fra bestyrel

lemmerne.

under afstemning, og begge dele god
kendtes enstemmigt.

sen var der et lignende forslag, som dog

Hans Damhave efterlyste numre på

også omfattede størrelsen af det fremti

jægernes pramme samt en fast plads at

3. Valg til bestyrelsen: Formanden

dige kontingent, nemlig kr. 110,00 år

anbringe prammene på.

Svend Larsen genvalgtes med akklama

5. Andre forslag. Der var fra Hj.

og Kaj ville gerne gå i spidsen for at

ligt.

Lindemann

spurgte om

det gamle

tion. Ivan Frisch ønskede ikke genvalg

Overfor dette trak Hj. Nielsen sit

øvelsesmateriel virkeligt er så dårligt at

som kapsejladschef, og da ingen ville

forslag tilbage til fordel for bestyrelsens.

man lige pludseligt skal have nyt. Han

Formanden motiverede forslaget, og

syntes at det var et prisværdigt initiativ,

lade sig opstille som kandidat til denne
post, måtte valg af en kapsejladschef

dette blev vedtaget ved

stilles i bero til forårsgeneralforsamlin-

ning.

gen, og medlemmerne opfordredes kraftilgt til at finde et emne til den tid.
Juniorlederen Viggo Keller ønskede
sig gerne afløst af en yngre mand. Men
heller ikke til denne post kunne man
fa en passende afløser, og Keller ind
vilgede i at fortsætte indtil videre.
2 repræsentanter, Holger Larsen og
Orla With, genvalgte begge med akkla
mation.
Til

2

suppleanter

foresloges

Karl

Knudsen og Vagn Preisler. Karl Knud
sen valgtes til 1. suppleant og Vagn

men mente dog at det gode gamle kun
ne bruges endnu ,det er jo til at øve sig

Bestyrelsen foreslog endvidere at for

i, udtalte Lindemann.
Torben kunne tænke sig at få benzin

høje pladslejen med 2,00 kr. til 10,00
årligt, samt en mindstetakst

penge udbetalt, evt. kunne han tænke

på 75,00 kr. Også dette forslag vedto

sig at halvdelen blev anvendt til junior-

ges.

arbejdet.

kr. pr.

m2

6. Eventuelt. Adskillige medlemmer

Willadsen tilbød at give 1000,00 kr.

havde noget til punkt eventuelt. Bjørn

til hjælp til nyt materiel til juniorerne.

kunne tænke sig at sælge de to ældste

Arne Jacobsen mente ikke der behø

juniorbåde og så spare til nyt materiel,

vede at være så megen polemik om ben

f. eks. en yngling, evt. joller. Forespurg

zinpengene, man kunne anvende 50 pet.

te hvorfor der ikke bliver afholdt junior

til juniorerne og 50 pet. til nye bøjer i

baller.

havnen.
Klemme og Knud

Flemming Steen kunne ikke forstå,

Preisler til 2. suppleant.
Til

håndsopræk

juniorudvalgsmedlem

genvalgtes

Rasmus Beck med akklamation.
4. Af lovændringsforslag var der ind
kommet et fra Hjalmar Nielsen om ned

Laursen ankede

hvordan man kunne afslutte en for

over forholdene i kanalen, og Kn. Laur

mands beretning ved kun at stemme for,

sen tilbød at give 500,00 kr. til hjælp

der havde f. eks. ikke lydt en stavelse

til bedre forhold i kanalen.

om jollesejlerne.

Hartmann udtalte, at i Sletten havde

sættelse af kontingentet for 65 (67)

Kaj Guldbeck udtalte sin glæde over

man bygget 20 Clipperbåde og junio

årige som har været medlem i 2 år, samt

mniorarbejdet, og kunne godt se det

rerne var selv med til at bygge deres

et fra besytrelsen, en tilføjelse til or

vanskelige ved at sejle kapsejlads i en

både der.

Det betaler sig at handle i

KOLONIAL-LAGERET
(DET LILLE SUPERMARKED)
HESSENSGADE 55 - TELF. 587797
der genåbnede den 19. november 1969

v/ E. GILSAGER
Marketenderen fra H/F „Amager Strand"
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Frits Kleis opfordrede forsamlingen
til ikke at glemme at finde en ny kap

Vi har modtaget:

sejladschef og en ny juniorleder.

Jeg vil gerne have lov til at takke Hen

bormanden svarede på de mange ind

ning Jensen for den dejlige friske måde

læg om juniormateriellet, at når en båd

han har at lede en generalforsamling

er 23 år gammel, så er den gammel.

på. At høre hans friske replikker bliver

Man vil fra bestyrelsens side se med vel

man ligefrem i godt humør af men ba

vilje på anskaffelse af nyere og mere

rometeret falder adskillige grader, når

moderne materiel, men først måtte man

man derefter hører vores ellers udmær

se initiativ og interesse fra juniorernes

kede formand stå op og bruge ordet

side, og mente iøvrigt at det var en god

mig, og det gør jeg, blive gentaget gang

idé med selv at bygge både. Formanden

på gang, som om det var ham der trak

takkede

hele læsset i bestyrelsen. Jeg vil gerne

for

tilbudet

om

økonomisk

støtte til juniorarbejdet.

her igennem have lov til at spørge ham

Til spørgsmålet om kanalen svarede

for tredie gang, hvad grunden kan være

formanden, at der var planer i den ret

til at Helmuth Espensen ikke kan få sig

ning, men at man havde måttet standse

en ny have, da udviklingen har bevirket

arbejdet på grund af pengemangel.
Til Damhave: der bliver lavet plads

at hans gamle have skal nedlægges, han

er en tom have som et medlem har til

der ikke var noget der hed benzinpenge,

ranet sig, uden at få lov til det, og det

når man tænker på det kæmpearbejde

har jeg vidner på, så jeg foreslår at Hel

der er med at skaffe pengene, og så er

muth Espensen får den, for jeg kan da

der alligevel hvert år ca. 60 medlemmer

ikke tro, at det kan være rigtigt, som

der ikke returnerer deres skemaer.

Egon Kjeldsen stod op og sagde, at når

haverne for 35 år siden. Jeg ved at der

Da debatten var slut, takkede diri

formanden havde fået kik på en mand,

genten for god ro og orden og motive

så fik han lov til at gå planken ud.

rede et leve for S.S.F.

Egon Kjeldsen må jo kende ham, da de
har været venner i 32 år, men nu er der

dirigent
Sign. Reinhardt Hansen
sekretær

som søger optagelse

i Sund&Lf

Svend E. Jørgensen,
Kofoed Jonsons Allé 5, Kst.
Mtb. »Diana«.
Hans J. Almind,
Ruten 17, Brh.
Mtb. »Polar«.
Mogens Bidstrup,
Avlum Allé 26, Kst.
u/Bd.
Carlo V. Nepper,
Rødegård 3, S.
u/Bd.
Sven J. Andersen,
Kastrupvej 49, S.
u/Bd.
Ole Hansen,
Nyhavn 17, K.
Jll.
Flemming Andersen,
Rosenkvt. 2 D, Albertsl.
u/Bd.
Bent Jaenicke,
Sophienhøjvej 11, S.

kold luft.
Derfor spørger jeg mig selv, hvad er
det der er ved at ske i vores dejlige

Mtb. »Lady«.
Jørgen Zederkopsff,
Kong Georgsvej 68 F.

havn.
Poul Holst Jensen
N.B. V i henviser til formandens beretning.

Se^ljjohwwfy

Aktive

har trods alt været med til at anlægge

til prammene.
Og til Torben: jeg ville ønske, at

Sign. Henning jensen

Nye medlemmer

Mtb.
Knud E. Sindfeldt,
Ved Kanalen 1, K.
Mtbjll. »Mugge«.

Småpluk

Knud Juhl,
Priors Allé 9.
Ktt. »Dan«.

En orienterende film om bygning af og
sejlads med den elille engelske Mirrorjolle skal i efteråret og til vinter på

Willy G. Sørensen,
Jens Warmingsvej 24, S.

turné til landets sejlklubber.

Piratjll.

—O—
Opgøret

på

Lillebælt

ved

»Brandsø

Kent W. Nielsen,
Nørretofte Allé 20, Vlb.

Rundt« mellem den OL-vragede båd

»Fantasi«.

trias og den nye oplympiske bådklasse
soling, endte med en stor triumf for
trias'en.

Ført

af

Oluf

Vivian Lindeman,
Vintergækvej 6.

Jørgensen og

Mtb. »Karina«.

Horst Schoop.
-o-

Mads Hansen,
Øresundsvej 120, S.

Den foreløbige gennemgang af spørge
skemaerne vedrørende spiler på folke
båden tyder på flertal for indførelse af
ballon-forsejlet.
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u/Bd.
Juniorer:

Jeppe Sørensen,
Jens Warmingsvej 24 S.

. . . og vi drog vest på

der, og da musikken arriverede gik det

Det så man tydeligt, da vi var om

løs for alvor.

trent ved Bomløbet, hvor et andet med

Det var

lem havde det uheld, at en wire sprang

bemærkelsesværdigt at se,

hvor værtsklubbens medlemmer holder
sig i baggrunden denne dag for at give
plads for gæsterne, der tror jeg at vi
kunen lære noget . ..
Alt for hurtigt blev klokken 15.30,
og der blev givet signal til opbrud, vi
skulle hjem igennem slusen, og hjem

og slog munden i stykker på hans ror
gænger. Han blev taget på slæb, men
da han efter en tids forløb havde fået
udbedret skaden, begyndte han at sejle
stærkt uden at varsko eller kaste slæbe
linen los, og var der ikke blevet kastet

inden det blev mørkt, og i højt humør

los fra den slæbende båd kunne en af

takkede vi af og vendte snuden hjemad.

bådene være kæntret. Samme »skipper«

Kedeligt kun at enkelte, foruden at

var på udturen kommet for sent til slu

Det var gråvejr, men dog tørvejr, søn

blive glade også bliver noget så dygtige,

sen, men blev lukket ind ved ekstra op-

dag d. 19. oktober, da sæsonens sidste

mens vi lå pænt ved bolværket og ven

lukning af sluseporten. Det skal dog si

udendørs arrangement skulle løbe af

tede på at sluseporten skulle blive åb

ges til hans »ros« at han gjorde hvad

stabelen.

net, kom et medlem susende og skulle

han kunne for ikke også at blive den

Man glædede sig, thi den årlige sluse

sidste der kom ud af slusen, men det

tur har nu altid været hyggelig, og gut

gik vist »kun« ud over en kammerats

terne derude i West er de fineste værts

båd.

folk som tænkes kan.

Hvor var de dygtige skippere henne

De mere søstærke startede kl. 09.00,
med kurs mod Slusen. Andre kom tril

til navigationssejladsen? der så jeg dem

lende med linie 37 og hvad de ellers

ikke, der havde ellers været rig anled

kunne finde på af befordringsmidler.

ning til at demonstrere hvad de ved om
hvordan man færdes til søs.

Det var en herlig frisk sejltur derud,
og man fik samlet en dejlig appetit til

»Fendergasten jra FOX«

den forestående frokost.
Vel ankommen til West, fik vi hur
tigt fortøjet vore både, velvilligt hjul

vise hvor hurtigt hans båd kunne sejle,

pet af de lokale medlemmer, og da vi

og hvor hurtigt han kunne standse den.

havde kastet anker ved de smukt dæk

Vi måtte alle mand på dæk for ikke at

kede

borde

i

klubhuset,

udvekslede

blive slået hårdt imod

bolværket af

»admiralerne« de sædvanlige velkomst

hans kraftige hækbølge, vi klarede den,

hilsener, hvorefter de medbragte knude

og det gjorde han også, men jeg kan

pakker vederfaredes fuld retfærdighed,

ikke lade være med at tænke på, hvad

kompletteret op med »reservedele« fra

der kunne være sket, hvis et eller andet

West's altid velassorterede lager.

havde svigtet ... det kan ske, selv i det

Stemningen steg til de helt store høj

bedste maskineri.

Du er altid på rette kurs
TRYK

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

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88

i en ny AUSTIN fra

MOTORAMA
Austin
på Frederikberg

Austin
i Hvidovre

Ndr. Fasanvej 43, F
Telf. GO 85 95

Baunebakkevej 8
Telf. 75 70 68
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op fra vest, og kl. 8 lå vi i stiv kuling
fra vest, det var slet ikke sjovt dette her,
vi måtte se at finde nærmeste havn, og
det var Falkenberg.
Da vi nærmede os havnen, så vi, at
fyret, der ifølge søkortet skulle være 15
m højt, blev overskyllet af søerne, ingen
af os var særlig varme på at gå ind gen
nem brændingen, men ind skulle vi; vi
kunne simpelthen ikke være derude.
»Fri« tog først mod til sig og gik ind,
Bådene lå tungt lastede på vandet,
men det gør alle både der starter på en
lang ferietur, de er godt lastet med pro
viant og mange andre gode sager, for
uden det nødvendige brændstof og drik
kevand. Men de 3 både, der den dag
stod ud af havnen med kurs mod nord
Vi havde længe talt om en langfartstur.

var: »Fri« med besætning: Jørgen og

Hver forår, når vi på bådpladsen havde

Zenia, »Ito« med Hans og lille Werner,

travlt med at pudse og male vore kære

»Hebe« med Bernt og Jytte. Og de skulle

skive, fandt vi, trods al travlhed, dog

på den meget omtalte tur til Norge gen

stunder til at drøfte den meget omtalte

nem Dalslandetskanalen.

det gik godt selv om det så frygteligt
ud, da han passerede havneindløbet, vi
kunne overhovedet ikke se noget skib kun
et kog af brænding. Så var det »Hebe«s
tur, også vi slap godt ind i den frelsende
havn, men vi manglede »Ito«, ham hav
de vi tabt af syne, vi troede at »Fri«
havde haft kontakt med ham, men nej,

Det første stræk var kort. Helsingør

ferietur, skal det være i år?
Men hvert år var der noget i vejen,

blev første station. Det var Skt. Hans

så kunne den ikke, og så kunne den

aften, så vi gik ud for at nyde stemnin

anden heller ikke.

gen og sommeraftenen omkring bålene,

Men endelig! I vinteren 1961 blev

ellers tidligt til køjs for vi skulle starte

beslutningen taget, til sommeren skulle

tidligt for at nå et langt stræk næste dag.
1 solopgangen, kl. var 3, stod vi ud

det være, hvis, såfremt o.s.v.
Ja, det er ikke let at få alt til at passe,

af Helsingør Nordhavn i fint vejr og

de havde heller ikke set ham et stykke

når man er så mange, og erhverv, fami

trods det tidlige tidspunkt var der godt

tid, nu blev vi urolig, vi stod på mole-

lie og meget andet blander sig i planer
ne.

humør i alle bådene. Men da vi havde

hovedet og spejdede efter ham, han var

passeret Kullen begyndte det at blæse

Men denne gang var alle gode magter

ikke til at se på det oprørte hav, kun
høje søer, intet andet.

med os, og vi havde den vinter mange

Humøret sank mere og mere, vi turde

hyggelige og dejlige aftener hos hin

ikke udtale vore bange anelser, men

anden, hvor vi planlagde turen i alle
detaljer.

pludselig var der en der sagde: Der er
han! — Åh — gudskelov! Et lettelsens

23/6-62 kl. 14,30 startede 3 både fra

suk gik fra os alle, for derude lå han

Sundby Sejlforening, ingen kunne for

og synede af så lidt i de høje søer, ingen
sejl førte han, nu var det bare om at

udsige, da de 3 både med deres glade og
forventningsfulde besætninger, gled ud
af havnen, at det skulle blive alle tiders
ferietur.

få ham godt i havn, det gjorde han,
men da var der også gået 2 timer efter
at vi andre var nået havn.

BRISTOL blomster
LYONGÅDE 4-6 - TELF. 5838 75
BLOMSTER SENDES OVERALT!
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JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F.

JULETRÆSFEST
for medlemmernes børn afholdes
Søndag den 21. december kl. 14.00
Billetter kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen.
Festudvalget.

w

W'r

urt*

Hans storsejl var blevet flænget af en

og stærkt trafikerede havn havde vi en

sø, der pludselig slog op i det, så de

pragtfuld og stille tur op gennem Gota-

fødselsdag vi fejrede, og da var der be

havde klaret sig med den lille hjælpe

kanalen til Bohus, hvor der ligger en

stemt ikke nogle »sortseere« - tværtimod

motor; men nu er vi her jo, sagde han

gammel slotsruin, den ville vi se lidt

- det blev hen på de små timer inden

med et stort grin, lad os nu få noget

nærmere på, så vi gik ind til kysten til

der blev stille i bådene.

morgenkaffe, det trænger vi til, og nu

bådene tog grunden. Hans vadede i

Klokken blev 10 næste morgen inden

har vi jo god tid for dette varer længe.

land, der fandt han en gammel have

vi kom afsted, og da var der end ikke

gallafest i alle bådene, det var Jyttes

Han fik ret, tre døgn var vi indeblæst.

blevet tid til morgenkaffen, så derfor

Tiden fik vi til at gå med lange spad

lagde vi ind i et lille indhak i kanalen

sereture langs elven, der var meget kønt

med bådene fortøjet side om side og

at se på. Havnen er i sin tid anlagt ved

fortøjede ved et træ inde på land. Der

udmundingen af elven. Det var jo meget

sad vi hyggeligt og roligt og nød kaffen

naturligt og praktisk den gang, men det

mens vi betragtede trafikken der gled

skaber desværre en stærk og ubehagelig

forbi os i kanalen.

strøm i havnen.

Men man har jo ikke fred længere

Endelig kunne vi komme videre. Tre-

end ens nabo vil, der tonede et skib op

die dag oprandt med stille vejr og sol.

og det passerede os med betydelig større

Start kl. 3. - Jo - det var morgenmænd

fart end tilladt her i kanalen.

vi var ude med. Kl. 12 nåede vi Vrangø,

Vi stod interesserede og betragtede

hvor vi droppede krogen, 3 dejlige timer

det, og havde slet ikke ventet det der nu

med dåsen og solbad, derefter gik det

skete, alle tre både blev bogstaveligt su

mod

get ud i kanalen, træet vi var fortøjet

Goteborgs lystbådehavn

(Lange

drag), der ligger i meget smukke omgi-

ved, blev revet op med rode, »Ito« fik

ser lidt S.V. for byen.

en gren klemt fast i roret og drev hjæl

Her blev vi modtaget af havnefog

peløst ned af kanalen, det hele skete så

den, der i sin jolle og med hunden om

hurtigt at vi slet ikke var klar over, hvad

bord kom os i møde og lodsede os ind

der egentlig var sket, ikke førend vi så

til vore pladser, se det kalder jeg for

»Fri« gå ned efter »Ito« og fik en ende
i ham og dermed fik situationen under

service.
Om aftenen tog vi sporvognen ind til

bænk, den blev lagt ud som landgangs-

Goteborg, hvor vi på et konditori fråd

bræt, og vi andre kunne gå tørskoet i

sede i kaffe og store flødeskumskager.

land.

Nu da vi havde overstået det store

Ved ruinen blev vi afkrævet entre;

stræk til Goteborg, blev vi enige om at

men Hans og Werner ville »skutte« be

nu skulle der holdes ferie, ikke noget

tale penge for at se nogle gamle mur

med at blive purret midt om natten, så

brokker, så de nøjedes med at være plan-

næste dag gled vi ud af havnen kl. 8,

keværkskiggere, også kaldet »sortseere«.

efter at have passeret Goteborgs lange

Om aftenen blev der arrangeret stor

kontrol, og hentede os alle ind på rette
vej igen.
(Fortsættes)
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holt, Geislersgade 6, S. Kurt Henning

SLETTEDE MEDLEMMER

sen, Randkløve Allé 21, Kastrup. I. M.

Slettede medlemmer pr. 15. sept. 1969:

Andersen,

Hvidovrevej

37,

Hvidovre.

Benny Åes, Amagerbrogade 63, S. Mo

tø SKIPPERE

/ HISTORIER?
'fna.ÅnsJL V4/%*bv*i

Aktive:

gens Stubbegård Jensen, Greisvej 32, S.

Viggo Sparsø, Frederiksdalsvej 179, Vi

Bjarne Geertsen, Ungarnsgade 11, S.

rum. John Malcolm Neale, Norsvej 5,
V. Jeppe Stensballe, Jensløvs Tværvej
11, Charl. Einer Jørgensen, Badensgade

Sømandstro og overtro
Af

museumsinspektør, cand. mag.

Henning Henningsen.
Med tilladelse fra Bogen: »Fra sejl til

11, S. Finn Hansen, Jacob Appels Allé
98, Kastrup. Per Jørgensen, Lyongade 8,
S. Carlo Christiansen, Schacksgade 10,
K. Flemming Jakobsen, Strandboulevar
den 77 B, 0. Tage Johansen, Rådhus

juniorer:
Allan Mørk, Cypernsvej 29, S. Preben
Biehl, Vesterbrogade 166, V. Jørn Chris
tensen, Parmagade 58, S. Jahn Richard
Wiebach, Sorrentovej 28, S. Jørn Pagh,
Palermovej 25, S. Susanne Pagh, Paler
movej 25, S.

stræde 17, K. Jacob Jacobsen, Højbjerg
vej 51, Herlev. E. V. S. J. J. Andersen,

diesel«.
(Sluttet)

Flere steder ved kysterne skal der lig
ge sunkne kirkeklokker, som er faldet i

Drejervej

12,

NV.

Allan

Donstrup,

Højdevej 43, S. Vagn Clausen, Høje
Gladsaxe 31, Søborg. Jørgen E. Hansen,

Parkering

vandet under transporten eller er fløjet

Gyldenlundsvej

Carsten

Undgå venligst at parkere på

ud gennem kirketårnets glamhul under

Tipsmark, Jenagade 7, S. Christian A.

venstre side af indkørselen til klub

Christensen, Nubernsvej 6, Kastrup. Ri

huset, det er medlemmerne der

ringningen. Af og til kan man høre
klokkerne ringe under vandet. Den til
bageblevne klokke i tårnet klager sig,
når den ringer: Min søster er druknet!
Min søster er druknet!

9 A,

Charl.

ta Møller Sørensen, Blåhøjvej 10, Kas

skal betale de knækkede fliser og

trup. Jørgen Henriksen, Degnemose Allé

nedkørte kantsten.

75, Brh. Erik Block Frederiksen, Valde
marsgade 1 A, V. Bjarne Løvbo, St.

En ret stor gruppe sagn handler om

Møllevej 36, S. Leo Schjellerup, Wind

den sorte død, pesten, og dens ankomst

sorvej 43, S. Bent Helge Hansen, Valby

Medlemsbladet

til landet. Et engelsk skib skyllede ind

Langg. 76, Vb. Flemming Lissner, Nor

mod kysten af Thy, fortælles der, og da

gesgade 36, S. Hagbart Folmer Larsen,

først henvende dig på det lokale post

folkene fra kysten gik ombord så de, at

Askov Allé 4, Kastrup. Erik Borup Pe

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

den bisp der var på skibet, hele hans

dersen, Backervej 130, S. Palle Thes

vende dig til bladets ekspedition.

følge samt søfolkene var døde. De blev

trup, Holbækgade 4, 0. John Clemmen

Men husk at melde flytning til dit

begravet i Sjørring, men de var døde af

sen, Laur. Sørensensvej 20, F. Peter

lokale postkontor, og dette er vigtigt,

pesten og befolkningen blev smittet. Ef

Schreiner,

Glostrup.

hvis du vil have medlemsbladet uden

ter en anden beretning var søfolkene

Ole Born Hansen, Venedigvej 6, S. Ole

afbrydelser: På blanketten du får ud

ikke døde, men have »nysepest«, d. v. s.

Christiansen, Lybækgade 1, S. Torben

leveret på posthuset skal du huske at

de nyste tre gange og var så døde. Pesten

Jørgensen, Sundholmsvej 2, S. K. E.
Rasmussen, Stubager 13, Greve Strand.

skrive, hvilke foreningsblade og tids
skrifter du får tilsendt. Dette glemmer

Flemming Hald

mange medlemmer, med det resultat at

bredte sig over hele landet.
En del sagn handler om skippere, der

Langagervej

23,

Pedersen, Postparken

Udebliver medlemsbladet, skal du

i havsnød lover Vorherre, at hvis de bli

8 A, Kastrup.

ver reddet vil de enten bygge en kirke
eller give en gave til den nærmeste kir

Passive :

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

ke. Der er ikke så få danske kirker som

Tom Rytlander, Viksøvej 4 B, Brønshøj.

se. Det giver anledning til reklamation

meldes bygget på grund af sådanne løf

Jens P. H. Knudsen, Halfdansgade 5,

og ulejlighed, som kunne være undgået.

ter, og der findes mange lysekroner,

S. Jacob Nielsen, Lombardigade 25, S.

altre, orgler, kirkeskibsmodeller og lig

H. Olsen, Lærdalsgade 1, S. Viggo Einar

nende kirkeindbo som efter sagnet skal

Jørgensen, Sundholmsvej 2, S. C. V.

være votivgaver.

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet

Frederiksen, Trekronergade 83 Valby.
Svend Skovgård, Kastelsvej 4, 0. Børge
G. Madsen, Østerdalsgade 1 A, S. Kaj
Rasmussen, Stolemagerstien 4, S. Maj
Britt Sørensen, Vermlandsgade 70, S.
Liselotte Weber, Luganovej 4, S. Rudolf

£

10

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

Johansen, Kastrupvej 99, S. Alfr. Budt-

Ekspeditionen af medlemsbladet
v. E. Lorentzen, Albaniensgade 2-4.

!! Hejjlsportikammerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, ØSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Sendagsaviserne udbringes i distriktet!

En kedelig oplevelse i
Kalvehave
En dag i min ferie lå jeg fortøjet i Kal

KLUBHUS

vehave havn, der er jo ikke megen plads,
jeg havde en stor amerikaner, en hol

Til lykke!

OG

lænder, en sejler uden på mig og så

Et af vore mangeårige medlemmer Thor
kild Nagel, fyldte den 12. november 70
år. Th. N. begyndte i S.S.F. med en lille
motorbåd »Helle«, men som familien
voksede måtte der mere plads, og så
kom den store flotte »Helle II«. Med
den sejlede han i mange år vore vande
tynde, men vedligeholdelsen af så stort
et skib blev med årene for uoverkom
meligt, så nu har Th. en dieseldrevet
glasfiberbåd »Vips«.
Nagel har fra sin tidligste ungdom
været en ivrig jæger og lystfisker, en
interesse der har holdt sig op gennem
årene, og man kunne, såsnart jagten var
gået ind, se Nagel med båd, skydepram
og kanon på sin yndlingsplads »Sæk
ken« ved Saltholm, hvor næsten hver

kom der en sundbysejler, der ville læg

FESTER

ge sig uden på igen, og det mente jeg
ikke mine fortøjninger kunne holde til
hvis det bare blæste en lille smule op,

HUSK

så jeg bad sundbyeren om han ikke ville

Lørdag d. 6. december

forhale, da der var lidt plads et andet

kl. 19.00: Andespil.

sted i havnen, men til trods for at jeg

•

tre gange henvendte mig til ham værdi
gede han mig ikke et svar.

SØNDAG DEN 21. DECEMBER

Jeg skal villigt indrømme at jeg blev

kl. 14

sur, så jeg tog mine fortøjninger og

JULETRÆSFEST FOR MEDLEMMERS

lagde mig over i hjørnet.

BØRN

Sejleren havde nr. 65 i sejlet og jeg
må tilstå, at jeg ikke havde ventet en
sådan opførsel af en sejler især en klub
kammerat, vi er jo ellers gode nok vi
motorsejlere, når det kniber med vinden
og de gerne vil hjem.

weekend blev tilbragt.

K. Jensen, m/s »Nick«

Vi ønsker dig hjertelig til lykke med
de 70 og håber at se dig endnu mange
å r i »Sækken«.

m

a

t

Marstal Motorer
FORHANDLING - RESERVEDELE
REPARATION
NAGELS MARINESERVICE
ELSELILLEVEJ 18

TLF. 58 40 67

GÆLDER DET

DIESELMOTORER?
Salg — Service og Reparationer
Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J . E. N A G E L
Tlf. (01) 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S
SERVICEVOGN OVER HELE LANDET!

11

Sejlsportsfolk

FREM'S MARINE SERVICE

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING
Ote^oe^iiT

fordelagtigst
hos

Svensk kvalitet

BACHER

Fineste
benzinøkonomi
Motoreffekt 3-75 HK

JjnaJcs

GULE JAKKER

^

do. BENKLÆDER

•

Tal bådmotor med os

JOLLEBENKLÆDER

f fl!

Elvstrøms Flydeveste
^

|

til voksne og børn!
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ORIG. ENGELSKE
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SØMANDS GENSERE
OUNLOP SEJLERSKO

Konkurrencedygtige priser

> > £ j'
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I

Største garanti og bedste
service
Alle reparationer på alle kendte mærker
udføres med garanti

-4SS

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,

F. N Ø R M A R K J E N S E N
RODOSVEJ 2 - TELEFON 55 73 53

FIHA1 GRØNTTORVET *9 - VAlby 238

Mærket er
fremstillet i 2
udgaver, et
for senior
medlemmer
og et for
juniorer.

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.

Mærket kan
købes hos
kassereren i
kontortiden
eller hos

•**5a&r
v/Aage Hansen
Telf. (09) 531219

festudvalget.
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på grund af rengøring og reparationer fra mandag d. 5.
januar til lørdag d. 24. januar, begge dage incl.

JULETRÆSFEST
for medlemmernes børn afholdes
Søndag den 21. december kl. 14.00
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Ekstraordinær generalforsamling
den 17. november 1969
Dagsorden: lovændringer
Formanden Sv. Larsen bød velkommen
til

den

på den ordinære generalforsamling var
blevet vedtaget, at alle medlemmer skulle
betale samme kontingent.

personer, bl. a. Bendt Bendtsen, m. fl.

Her brød dirigenten ind og spurgte

idet de mente, at denne tilføjelse var

forsamlingen, om det var meningen at

ekstraordinære generalforsam

møntet på én bestemt person. Henning J.

tiden skulle stjæles med den slags slud

ling, og foreslog forsamlingen at vælge

forklarede, at det ofte var forekommet,

der og vrøvl. Efter endnu et par bemærk

Vilhelm Lindemann til dirigent. Der var

at der havde været så mange uvedkom

ninger gik Hjalmars forslag til afstem

ikke andre forslag til dirigentposten, og

mende personer i klubhuset, at der dår

ning, og resultatet blev 3 stemmer for,

Lindemann blev valgt.

ligt nok var plads til medlemmerne. § 9

29 stemmer imod og 1 ugyldig, forslaget

og foregående §§ toges nu under af

var hermed forkastet.

Lindemann

takkede for

valget, og

konstatedede generalforsamlingens lov

stemning: 25

lige indvarsling, og udbad sig derefter

stemmer og forslagene var hermed lige

vinteroplægsplads til strandjægerne, så

forslag

godkendte.

dan at disse kunne få deres både på

til

et

stemmetællingsudvalg.

ja-stemmer og 25 nej-

Følgende medlemmer blev foreslået, og

Til § 10 ingen kommentarer.

valgt: Bendt Bendtsen, Gøsta Øberg og

§ 11, her havde Hjalmar

land i januar eller februar, og ikke skulle
Nielsen

indsendt et forslag gående ud på, at

Erling.

§ 12. Børge ønskede at der blev levnet

Derefter fik Henning Jensen ordet

medlemmer der er fyldt 67 år, og som

for, på lovudvalgets vegne, at forelægge

har været medlem i to år, skulle kunne

og motivere resultatet af

lovudvalgets

få kontingentet nedsat med 50%. Der

arbejde. Henning J. beklagede at der

havde desværre indsneget sig en trykfejl

ikke var større interesse fra medlem

i medlemsbladet, så der var kommet til

mernes side for så vigtig en ting som

at stå 5% i stedet for 50%. Sv. Larsen

foreningens love.

mente, at Hjalmars forslag var helt galt,

Henning J. gennemgik derefter lovene,

så kunne folk jo komme lige ind fra

paragraf efter paragraf, de tre første

gaden og få nedsat kontingent. Hjalmar

var der ingen kommentarer til. Til § 4

blev meget fortørnet over udtrykket »fra

udtalte Øberg, at man godt i stykket om

gaden«, og holdt en længere tale om,

2/3 majoritet må bibeholde sætningen:

hvad S.S.F. burde gøre for de gamle, og

være henvist til at vente til langt hen på
foråret med at komme på land.
Øberg ankede meget over, at der var
flyttet om på nogle af paragrafferne og
kaldte det et opkog.
Flere medlemmer ankede over stykket
om daglig afgift efter 1. maj.
Der blev hertil svaret, at medlemmer
med havneplads jo betaler pladsleje for
hele året, hvorimod vinteroplæggere kun
betaler for et halvt år, og det ville jo
være urimeligt, at disse skulle have lov
at benytte pladsen billigere end med
lemmer med havneplads.

af de afgivne stemmer. Henning J. sva

blandede nu et forslag ind i billedet

rede hertil, at det vil følge af sig selv,

som Hj. N. havde indsendt til den ordi

Afstemning til og med § 12, gav til

da det jo kun er de fremmødte med

nære generalforsamling, og var ensly

resultat: 30 ja-stemmer, 4 nej-stemmer og

lemmer som kan stemme.

dende med et af bestyrelsen indsendt

1 blank.

Derefter ingen kommentarer før til
§ 9, hvor Øberg efterlyste et stykke om
juniores

forbliven

i

juniorafdelingen.

Henning J. svarede, at det fremgår af
juniorreglementet. Øberg udtalte at man

forslag og dette var blevet vedtaget.

§§ 14, 15 og 16 var der ingen kommen

korrektur på de optrykte lovforslag.

Henning Jensens opfordring, at man

Bendt B. foreslog, at man lod for

kan ikke henvise til et reglement som

slaget hvile indtil videre.

ikke er optrykt.
Henning svarede, at det kan man godt,

Også Henning Jensen beklagede tryk
fejlen, men mente dog, at der ikke var

da det jo ikke er juniorreglementet der

noget medlem der ikke havde forstået,

skal ændres, så derfor ingen anledning

at der skulle stå 50%.

til at optrykke dette.
Flere medlemmer ankede over § 9's
sidste stykke, om bortvisning af uønskede

Til § 13 kun få bemærkninger, og til

Redaktøren beklagede trykfejlen, og
udtalte at lovudvalget selv havde læst

tarer, og dirigenten foreslog herefter, på
foretog en afstemning om samtlige §§.
Resultatet af afstemningen blev 36
ja-stemmer, 1 nej-stemme og 1 blank,
og de samlede love var hermed vedtaget.
Til pladsreglementets § 4 udtalte Poul
Jensen, at han havde udlånt sine bukke

Nu var Hjalmar Nielsen kommet i

til øvelsebåden, hvem skal stille disse på

tanker om, at man overhovedet ikke
kunne stemme om hans forslag, da det

plads efter endt brug, skal jeg gøre det,
eller skal jeg eventuelt betale for det,

nmm mm rnmmm mmmmmm mmmmmm mm mmmm
Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer
og venner af Sundby Sejl-Forening en rigtig glædelig jul!
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hvis sejlerskolen ikke bringer dem til
bage?

nære generalforsamling havde oplæst, at
al ophaling og udsætning af fartøjer

Også til § 6, sidste stykke, udtalte Poul
Jensen at det var synd for de gamle, som

sker på ejerens regning og risiko, kan
dette reglement ikke vedtages.

måske ikke havde andet at tage sig til

Der udspandt sig en debat om § 8's

end at gå og pusle. Endvidere at der

næstsidste stykke, om at fartøjet skal

kommer en dag, da skabene ikke kan

være forsynet med flydemidler til mindst

sælges.

to personer, ildslukker, anker og lan

Hjalmar N. syntes også, at det vil
være synd for de gamle.

terner.
Rolf: Jeg maler to dunke med navn

Sv. Larsen udtalte, at man ikke behø

på, det er også flydemidler.

vede at være så bange på de gamles

Poul: Jeg har ingen mast på min båd,

vegne, det er jo ikke bestyrelsens mening

og skal ikke have nogen, hvor skal jeg

at drive jagt på dem, endnu var jo ikke

anbringe en toplanterne? — den skal

nogen blevet frataget skabet.

sidde i en vis højde over dækket.

Poul Jensen: Altid hører man det

havde

ladschef, havde man indkaldt supple

været til et lanternemøde med myndig

anten Karl Knudsen, og bestyrelsen var

stå der.

hederne, og dér havde man heller ikke

således fuldtallig. Tilstede var endvidere

Pladsreglementet gik herefter til af

kunnet få konkrete oplysninger, men i

redaktøren.

stemning og blev enstemmigt vedtaget.

alle tilfælde, udtalte formanden, skal

ophalingsreglerne

udtalte

Poul

Jensen, at der havde været mange fuskere

Larsen

udtalte,

at

han

Da man på generalforsamlingen ikke
havde kunnet få valgt en ny kapsej

samme, hvorfor skal det i det hele taget

Til

Sv.

Bestyrelsesmødet d. 2.12.1969

1. Formanden bød velkommen til det,

man kunne vise lys i henhold til søvejs

vel nok, sidste bestyrelsesmøde i 1969.

reglerne.

Sv. Larsen oplyste at han og Orla With,

til at tage bådene op og forstod derfor

Poul Jensen udtalte, at Henning kunne

den samme dag, havde haft møde med

ikke tilføjelsen: ophaling og udsætning

få bly af ham til sin indhaler, jfr. den

hr. kontorchef Grønlund m. fl. fra Jord

sker for ejerens regning og risiko. Det

nye bestemmelse i § 5.

var fra bestyrelsens side antydet, at der
ikke kunne tegnes en ansvarsforsikring

Ved afstemning vedtoges havneregle
mentet med alle stemmer imod to.

kontoret, man havde beset bolværkerne
og broerne og der var straks en positiv
indstilling fra de herrers side, og de

der dækker pladsmandens optagning og

Øberg udtalte, sekretæren i møde

udsætning af fartøjer, men P. J. havde

referatet havde skrevet, at formanden

Angående en af Poul Holst Jensen

undersøgt sagen, og fået oplyst at der

havde deltaget i et lanternemøde, men

forfattet skrivelse i medlemsbladet, ud

for kr. 2000,00 årligt kan tegnes en for

ikke havde skrevet, hvad der var sket

talte formanden at han ville ikke svare

sikring der dækker dette arbejde.

på mødet.

lovede at arbejde videre med sagen.

på den, idet han udtalte at Poul H. J.

Der lød også et par røster om, at

Til klubhusreglementet var der ingen

ikke havde forstået noget af det hele.

ophalingsreglementet ikke kunne ved

kommentarer, hvorefter også dette var

Det er ikke mig, der har udvist en dår

tages, da tilføjelsen ikke havde været

vedtaget. Dagsordenen var udtømt, og

lig opførsel i foreningen ,sagde for

optrykt i medlemsbladet.
Henning Jensen oplyste, at han på

dirigenten motiverde et Leve for S.S.F.

manden, men visse medlemmer. Form.

den ordinære generalforsamling havde

Dirigent.

bekendtgjort, at tilføjelsen ville komme

Sign. Reinhardt Hansen

til formanden og forespurgt om hvordan

Sekretær.

med Shoppen i den kommende sæson.

med.
Ophalingsreglementet

blev

Sign. Vilh. Lindemann

henviste atter til sin beretning.
Klaus Schlichter havde henvendt sig

enstem

Formanden havde svaret, at det var jo ikke

migt vedtaget og man gik over til havne

gået så godt med at renholde de udven

reglementet.
Øberg kaldte det

dige toiletter som jo var aftalen, men han
bondefangeri,

at

kunne jo afgive et tilbud på en årlig leje

man pludselig var ved havnereglementet.

af skuret. Schlichter havde da tilbudt

Dirigenten rettede Øberg og sagde,

1000,00 kr. i årlig leje. Dette tilbud til

at stemmeudvalget jo ikke havde været
i funktion, de måtte passe det job de
havde påtaget sig,

ellers måtte man

trådte bestyrelsen.
Den blå juniorbåd var blevet solgt til
en nystiftet sejlklub på Samsø, for kr.
5000,00. Formanden var dog skuffet, at

vælge et nyt stemmeudvalg.
Også Vagn Holm Rasmussen var bag

man bare havde læsset båden på en vogn,

efter, idet han protesterede imod ved

uden at have skrabet skallerne af først,

tagelsen

dette syntes han var for ringe.

af

ophalingsreglementet,

og

protokollen at: på

Omtalte Sejlerdagen d. 6. december,

trods af at Henning Jensen på den ordi

hvor foreningen vil være repræsenteret

forlangte ført til
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ved Sv. Larsen, Poul Nielsen og Rein
hardt Hansen.
Udvalget for Chr. X's pokalsejladser

ventes inddraget indenfor de nærmeste

Holger Larsen oplyste at vinduesluk

tre år, samt at der ikke vil blive udlejet

kerne må udskiftes når klubhuset lukkes.

flere haver i den kommende tid.

4. Sejlerskolen.

Skolechefen

luftede

havde henvendt sig til foreningen for

2. havn og plads. Orla Vith havde

tanken om at sælge skolebåden for at få

nominering til disse sejladser, Sv. Larsen

fået henvendelse fra jollesejlerne med

penge til en ny øvelsesbåd, en interna

havde svaret, at der var interesse for

anmodning om nøgler som passer til

tional folkebåd. Man diskuterede grund

sagen, men at tidspunktet for tilmelding

store låge på ndr. plads. Man vil se at

laget for anskaffelse af en ny båd.

måtte ændres til senest mandag kl. 18,00.

finde ud af en måde at klare nøglepro
blemet på.

taktet Klaus Baess' kontor, og fået op

Denne frist var man gået ind for i alle
K.S.U.s klubber.

Frits Kleis udtalte, at han havde kon

R. H. henledte havneudvalgets op

lyst at man kunne spare ca. 3000,00 kr.

Der var anmodning om at OK jolle

mærksomhed på, at der mellem bådene

ved at bestille båden inden det nye år.

sejlernes NM kunne afvikles fra S.S.F.,

på sdr. plads henlå master og bomme

denne anmodning blev imødekommet,

samt

og sejladserne foregår fra 6. - 10. juli,

hensigtsmæssigt. Tage Kjær oplyste, at

nomisk grundlag tilstede for anskaffelse

1970.

slæbestedet for joller var i en meget

af en ny. Viggo Keller mente, at man

var

anbragt skydepramme lidet

Reinhardt Hansen ville ikke anbefale
at sælge den gamle båd før der var øko

Formanden foreslog, at man fyldte

dårlig forfatning, og ønskede arbejdet

skulle spørge generalforsamlingen først.

den sidste række skure helt ud. Havne

med udbedringen af kanalen påbegyndt.

Dette mentes dog ikke nødvendigt, da

udvalget måler op, hvor mange der kan

Formanden svarede hertil, at man først

formanden havde udtalt sig om sagen i

blive plads til.

og fremmest skal have alle bådene på

sin beretning, og at denne var blevet
godkendt af forsamlingen.

når

land, da det er ved at være på høje tid.

man alligevel skulle til at opsige de to

Reinhardt

Hansen

foreslog,

at

3. klubhus og fester. Klubhuset vil

haver hvor skurene skal opføres, så at

være lukket fra mandag d. 5. januar til

opsige samtlige haver til fordel for plads

lørdag d. 24. januar, begge dage incl.

til byggeskure, idet nemlig der havde

Vinterprogrammet ser således ud:

lånemuligheder der var til stede var der

været anmodning fra to medlemmer om

Februar:

grundlag nok. Til slut enedes man dog

plads til selvbyggeri, men disse havde fået

8. Fastelavnsfest for børnene

afslag med den begrundelse, at man ikke
havde plads.
Forslaget faldt ikke i god jord og blev
droppet.
verne til næste år.

kontakte Klaus Baess og forhøre sig
om betingelserne, samt undersøge mulig

14. Juniorbal kl. 19,00

hederne for at skaffe midlerne.
Til kapsejlads og juniorafdelingen var

14. Juniorbal kl. 19,00

Tage Kjær ville opsige straks, og

straks for opsigelse.

der intet.
Sign. Sv. Larsen

kl. 19,00

Formand.

April:

Frits Kleis ville fastlægge en dato

om, at formanden og skolechefen skulle

13. Filmaften

27. Langfredag, Forårsfest

udlægge til grønt område.

Holger Larsen mente nok, at med de

kl. 12,00

Marts:

Holger Larsen foreslog at opsige ha

Tage Kjær ønskede også, at der skulle
være råd til det.

Sign. Reinhardt Hansen

10. Filmaften

Sekretær.

18. Karneval

Man enedes til slut om at meddele, at
haveejerne må se i øjnene, at haverne kan

Maj:
9. Lørdag, Standerhejsning

Det betaler sig at handle i

KOLONIAL-LAGEREl
(DET LILLE SUPERMARKED)
HESSENSGADE 55 - TELF. 587797

• Mange billige Juletilbud! •
v / E. G I L S A G E R
7

Rettelse!

NyC IIMllltMIHIHT

som søger optagelse

L Sund&y. Sej/lfjOAenuiQ.

Medlemsbladet

Hr. Hagbardt Folmer Larsen er ved

Udebliver medlemsbladet, skal du

en beklagelig fejltagelse kommet i bladet

først henvende dig på det lokale post

som slettet medlem, men hr. Larsen er

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

overført som passivt medlem. Undskyld.

vende dig til bladets ekspedition.

E. C.
Aktive

Men husk at melde flytning til dit
lokale postkontor, og dette er vigtigt,

Kaj Ginnerup,

Tak!

Zeniavej 3 Kst.
u/Bd.

hvis du vil have medlemsbladet uden
afbrydelser: På blanketten du får ud

Jeg vil gerne herigennem takke besty

leveret på posthuset skal du huske at

relsen og alle mine venner i S.S.F. for

skrive, hvilke foreningsblade og tids

Gunløgsgade 51.

den udviste opmærksomhed på min fød

skrifter du får tilsendt. Dette glemmer

Mtb. »Topper«.

selsdag.

mange medlemmer, med det resultat at

K. Sønderberg Hansen,

Holger Larsen

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

Max Nielsen,
Helmer Søgårds alle 23 Kst.

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet

i

»Fussen«
John Andersen

fra postvæsenet, grundet ukendt adres
se. Det giver anledning til reklamation
og ulejlighed, som kunne være undgået.

Brydes Alle 82 S.
u/Bd.

Ekspeditionen af medlemsbladet

Klubhuset i julen!

Svend Heger,
Norgesgade 24 S.

v. E. Lorentzen, Albaniensgade 2-4.

Prtjll. »Stump II«
Johannes B. Hansen,

Onsdag d. 24., juleaften:

Beringgårdsvej 79 Hvd.

lukkes kl. 14

u/Bd.
Eilif G. Jensen,
Tyrolsgade 10 S.

Torsdag d. 25., 1. juledag:

u/Bd.

lukket hele dagen

Erling Andresen
Nattergalevej 58 N.V.

Parkering'
Undgå venligst at parkere på
venstre side af indkørselen til klub
huset, det er medlemmerne der
skal betale de knækkede fliser og
nedkørte kantsten.

Fredag d. 26., 2. juledag:

Mtb. »Ulla«.

åbent fra kl. 9—18

Svend E. Thorup,
Javavej 10 B S.
Coronet.
Junior
Linda Skovlund Hansen,
Brønderslev Alle 104 Kst.

Nytårsaften er Klubhuset

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af SSF. Protest skal
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest

åbent

IA

dage efter offentliggørelsen.

BRISTOL blomster
LYONGADE 4-6 - TELF. 58 38 75
BLOMSTER SENDES OVERALT!
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JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F.

Til salg!

Til salg!

Klinkbygget øvelsesbåd 6,87x2,48x1,16. Fyr på eg og blykøl.

Byggeår 1937. Gaffelrigget.
Sælges for højeste bud over 10.000 kr. Skriftlig tilbud til
SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej 15, Kbhvn. S
Et hjertesuk!
Masteskuret er mit navn,
og jeg gør ej mer' den fulde gavn,
I mig ganske overfylder,
der er fuldt belagt på mine hylder,

Fredag den 27. marts kl. 19,00:

I må vide mine herrer,

Forårsfest

jeg kan ikke alt det bære,
jeg forfardelig gerne vil,

KLUBHUS

for mine kræfter slår ej til,
Mine pladsforhold er trange,
jeg kan ncesten blive bange,

Tirsdag den 31. marts kl. 19,30:
G eneralf or samling

OG

når jeg ser, hvor jeres master vokser

FESTER

både i størrelse og tal,
mens I intet på mig koster,

Fredag den 10. april kl. 20,00:
Filmaften

tror 1 da, jeg er en hal?

Søndag den 8. februar kl. 12,00:

Jeg er, som jeg var tilforn,
blot har jeg fået et par horn,

Fastelavnsfest

Hvis I sådan bliver ved at proppe,

Lørdag den 18. april kl. 19,00:

kan det være, at jeg selv må stoppe,
jeg kan ganske simpelt ikke holde,
prøv at få det ind i jeres knolde! !
Næ, min ønskedrøm er den,

Karneval evt. m pakkefest
Fredag den 13. februar kl. 20,00:
Filmaften
Lørdag den 9. maj kl. 16,00:

at jeg finde må en ven,

Standerhejsning

der fik mod nok til at sige:
»Dette her går ikke an min pige,
vi må bygge dig en mage,

Lørdag den 14. februar kl. 19,00-24,00:
Juniorbal

som kan byrder fra dig tage,
han skal stå her ved sin side;
nogle haveejere må lide,
men til dem må vi så bejle,

Lørdag den 14. marts kl. 19,00-24,00:

for trods alt vi er her for at sejle!! /«

Juniorbal

E. og I.

GÆLDER DET

DET ER EN GOD INVERSTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.
og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
MARTIN ANDREASEN
IMyrnberggade 50 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 8384 U.

DIESELMOTORER?
Salg — Service og Reparationer
Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

J . E. N A G E L
Tlf. (01) 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S
SERVICEVOGN OVER HELE LANDET!

!! ^ejliportskainmerater !!
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24
v/ A. LARSEN, 8STRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Sendagsaviserne udbringes i distriktet!

Du er altid på rette kurs

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

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
* 35 6788

MOTORAMA
Austin
på Frederikberg

Austin
i Hvidovre

Ndr. Fasanvej 43, F
Telf. GO 8595

Baunebakkevej 8
Telf. 75 70 68

FREM'S MARINE SERVICE

Svensk kvalitet
Fineste
benzinøkonomi
Motoreffekt 3—75 HK
Konkurrencedygtige priser
Tal bådmotor med os
Største garanti og bedste
service

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.

Alle reparationer på alle kendte mærker
udføres med garanti

F. N Ø R M A R K J E N S E N
RODOSVEJ 2 - TELEFON 55 73 53

v/Aage Hansen
Telf. (09) 531219
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