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Foto:  Reinhardt  Hansen 

VED ÅRSK/FTET! 

Nytårsdag gik jeg en tur ud på ndr. 

mole og nød udsigten i det smukke 

vejr. 

Udsigten var jo ingenlunde ny, og 

situationen som den lå, med is og sne 

et godt stykke ud i Sundet ejheller ny. 

Men det er nytår, og tankerne tog fart 

ud over isen, ud mod det åbne vand 

- - — med minder om den længst 

svundne sæson 1969, og med længsel 

mod en ny, forhåbentlig, skøn sæson 

1970. 

Da er det at ønskerne opstår, ønsker 

om en lys fremtid for S.S.F. og for 

alle kammeraterne, hvadenten de er 

kapsejlere, tursejlere, jollesejlere eller 

motorbådssejlere som jeg selv. 

Skal jeg frembære et særligt ønske 

for vor forening som sådan, må det 

blive dette: 

Fortsat fremgang for Sundby Sejl-

Forening i 1970, ikke bare i medlems-

antal, men at alle medlemmer — enten 

de nu sejler i »En halv million med 

35 knobs fart«, en havsejler med ind

til flere master, eller en 14 fods jolle 

med »håndpisker« agter — må besjæles 

af den ånd som er nødvendig for at 

bære en så stor forening fremad. 

S.S.F. er ikke en institution som man 

bare melder sig ind i, og så ellers stil

ler krav om service, alt efter egne in

teresser, men et fællesskab som ejes af 

os alle. 

Sundby Sejl-Forening er en stor for

ening, med repræsentation af alle sejl

sportens mangfoldige afskygninger — 

Fortsættes side 4 
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Kontoret åbner igen 

torsdag d. 29. januar 

kl. 19-2030 

Klubhuset åbner 

igen 

søndag d. 25 januar 

H U S K !  

Det tilsendte benzinskema skal tilbagesendes, 

hvad enten du har benzin- eller dieselmotor. 

S T O R  

FASTELAVNSFEST 
S Ø N D A G  D E N  8 .  F E B R U A R  K L .  1 2 . 0 0  P R .  

} TØNDE S L A G N I N G  f o r  b ø r n ,  d a m e r  o g  h e r r e r !  f  

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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N Y T Å R S B E T R A G T N I N G E R  
Jeg vil hermed ønske alle medlemmer 

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

nytår. 

En af de største oplevelser i det kom

mende år, bliver vel nok Nordiske Me-

sterskabssejladser for O.K. joller, der 

kommer til at foregå i dagene 6—11. 

juli. Der ventes deltagelse af ca. 100 

joller. 

I S.S.F. har vi flere arbejder i gang, 

som ikke blev færdige i det gamle år. 

De vil blive afsluttet i det nye år. 

Derforuden er der mange nye arbejder 

vi skal i gang med, jeg sigter her til føl

gende : 

Anlægsbro for pramme. 

Regulering af det elektriske anlæg på 

pladsen. 

Den gamle bro over kanalen skal sa

neres. 

Vandforsyningen til nordre havn skal 

omlægges til frostfri. 

Spil på jollepladsen skal vi have, det 

er et stort ønske. 

Den søndre mole skal fornyes, vi be

gynder ved mastekranen og går udefter. 

Sidst i januar vil benzinskemaerne 

blive udsendt, og jeg håber at de med

lemmer der før har sløset med at retur

nere dem, nu får taget sig alvorligt sam

men og returnerer dem rettidigt. 

Vi har nu tilbagebetalt lånet fra 

»Dansk Idrætsforbund«. Dette har vi 

betalt med 2000 kr. årligt. 

I 1973 har S.S.F. 50 års jubilæum. 

Til disse festligheder skal der jo bru

ges en del penge, jeg synes at det ville 

være en god idé, at vi lagde disse 2000 

kr. årligt i et jubilæumsfond, det ville 

hjælpe på økonomien i jubilæumsåret. 

På Sej lerdagen var der almindelig enig

hed om, at man skulle støtte olympiaden, 

med 1 kr. pr. medlem årligt i 3 år. 

Dette foreslag vil blive forelagt gene

ralforsamlingen, og bestyrelsen håber på 

generalforsamlingens velvillighed. 

Der vil i år komme nogle flipperjoller 

i vor havn, der er flere medlemmer der 

vil anskaffe sig en sådan. 

Dette er en interessant jolletype, så vi 

venter spændt på resultater i den kom

mende sæsons kapsejladser. 

ligt, dette kun regnet for havneplads, 

d.v.s. 5 kr. pr. m. 

Tænk over dette, tal ikke mere om, 

hvad benzinpengene går til. Det ved be

styrelsen alt om, så længe vi skal bygge 

nye bolværker, har vi ingen kvaler med 

at få disse penge brugt. 

Godt nytår. 

Sv. Larsen. 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Formand Svend Larsen 

Angående juniorafdelingen vil jeg 

håbe, at der vil blive arbejdet bedre på 

de unges uddannelse. 

Vil bådførerne ikke sejle eller på an

den måde gøre arbejde for de unge nye 

medlemmer, vil de omgående blive fjer

net fra juniorafdelingen, for i 1970 skal 

der arbejdes og sejles med juniorbådene. 

Vi må og skal føre vor juniorafdeling til 

toppen. 

Der var i medlemsbladets decembernr. 

et spøgefuldt digt, om masteskurets util

strækkelighed, jeg synes at det var meget 

fornøjeligt, men jeg er også klar over, at 

det skal tages alvorligt. 

Men, kære venner, det er stadig penge

manglen det strander på, havde vi penge 

nok, var det jo blevet ordnet forlængst. 

I den tid jeg har været formand, har 

vi i bestyrelsen stadigt måttet skele til 

pengekassen, og hver gang kunnet se 

bunden. 

Medlemmerne tænker vist ikke på, at 

hver meter bolværk der bliver fornyet 

koster ca. 800 kr. Det vil sige at en båd

plads på 2i/2 m koster ca. 2000 kr. 

Et nyt medlem lejer, efter ca. 3 års 

ventetid, denne bådplads for 100 kr. år

Søndag den 8. februar kl. 12,00: 

Fastelavnsfest 

• 

Fredag den 13. februar kl. 20,00: 

Filmaften 

* 

Lørdag den 14. februar kl. 19,00-24,00: 

Junior bal 

• 

Lørdag den 14. marts kl. 19,00-24,00: 

funiorbal 

* 

Fredag den 27. marts kl. 19,00: 

Forårsfest 

• 

Tirsdag den 31. marts kl. 19,30: 

Generalforsamling 

* 

Fredag den 10. april kl. 20,00: 

Filmaften 

* 

Lørdag den 18. april kl. 19,00: 

Karneval evt. m pakkefest 

• 

Lørdag den 9. maj kl. 16,00: 

Standerhejsning 
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Årskiftet 
(Fortsat fra side 1) 

dette alene kan jo give mange proble

mer, men problemerne skal, og kan 

løses, nar vi blot står sammen om sa

gen. 

Til eksempel har der jo ofte lydt 

bitre ord fra motorbådssejlerne som 

har følt sig forfordelte . . . lad os selv 

gøre noget for at aktivere denne store 

fraktion indenfor S.S.F., lad os få flere 

navigationssejladser (men helst med 

større deltagelse end hidtil!), lad os 

arrangere fællesture i langt større om

fang end tilfældet er. Vi har, for et 

par år siden, fået valgt en motorbåds-

repræsentant, han har vist ikke haft 

for meget at lave i sit »embede«, lad 

os give ham noget at bestille ved at 

komme til ham med krav om større 

sportslig aktivitet, som kan gøre os til 

værdige medlemmer af det store 

sportsfcellesskab som vi tilhører, det 

vil sikkert også skabe større respekt 

om »maskinsejlerne« end tidligere. 

Med tak for mange glade stunder 

ønsker jeg alle i S.S.F. godt nytår og 

en god sæson 1970. 

630 Reinhardt Hansen. 

Hveen 

Midt i denne vintertid hygger man sig 

i sin lune stue, medens man sidder og 

ordner sine foto, fra den dejlige ferie- og 

sommertid. 

Det kan der gå lang tid med, for hvert 

foto bliver betragtet længe og indgående, 

og man henfalder i erindring om de 

dejlige sommerdage, hvor man i sit foto

apparat fangede de enkelte situationer. 

Her sidder jeg med et foto fra den 

dejlige ø Hven, og kommer til at tænke 

på den gamle historie, om dengang vi 

var lige ved at få øen tilbage fra sven

skerne, historien lyder sådan: 

Den danske konge, Chr. d. IX, var 

inviteret til frokost hos den svenske kong 

Oskar d. II. 

De fik smørgås med hvad dertil hører, 

i samtalens løb kommer de til at tale om 

Hven, og Chr. d. IX siger: 

Den ø kunne du godt forære mig. Ja, 

den kan du såmænd godt få, for jeg har 

ikke brug for den. 

Nå, Chr. d. IX tager hjem, og tænker 

ikke mere på den samtale og da slet ikke 

på, at den ville afstedkomme så megen 

ravage i den svenske rigsdag. Der var 

stor opstandelse over, at kongen sådan 

uden videre forærede stykker af det 

svenske rige bort. 

Det endte med, at statsministeren fik 

pålagt det hverv at gå til kongen og for

klare ham, at sådant ikke kunne tillades. 

Oskar d. II blev ulykkelig, for hvor

dan forklare og undskylde hos den dan

ske konge, at det ikke kunne lade sig 

gøre, han ville jo blive fornærmet, og 

det ville jo være en katastrofe! 

Statsministeren og Oskar d. II blev til-

sidst enige om, at sende den danske 

konge følgende skrivelse: 

Det er med beklagelse at jeg hermed 

må meddele dig, at jeg ikke kan holde 

det af mig afgivne løfte, med hensyn til 

overdragelsen af Hven til dig. Jeg havde 

glemt, at jeg forlængst havde lovet min 

datter den i bryllupsgave. Undertegnet 

Oskar d. II. 

Noten blev afsendt, og Chr. d. IX sva

rede følgende: 

Det var virkelig med beklagelse, at jeg 

læste din skrivelse, men jeg forstår, at 

du selvfølgelig ikke kan bryde dit løfte 

til din datter. 

Der er kun én ting jeg nu vil bede 

dig om, og det er om du ikke gerne vil 

flytte øen, for jeg skal bruge pladsen 

den ligger på. Undertegnet Chr. d. IX. 

Ref. 

Afgiften bliver dyrere i 
lystbådehavne 

Københavns Havn taber 

250.000 kroner årligt 

Afgiften for liggepladser i lystbåde

havnen i Svanemøllebugten og ved Lan

gelinie samt for de nye anlæg i Skude

havnen foreslås nu forhøjet, så Køben

havns havnevæsen får en merindtægt på 

200.000 kroner årligt. 

Havnedirektør Eigil Andersen frem

satte sit forslag ved et møde fornylig. 

De nuværende afgifter stammer fra 1964. 

Men i de senere år har havnevæsnets 

udgifter til drift og vedligeholdelse af 

disse lystbåehavne været stærkt stigende. 

I de senere år har der i gennemsnit 

været et direkte tab på ca. 250.000 kroner 

årligt. Det svarer til lidt mindre end 2/3 

af de gennemsnitlige udgifter på knap 

400.000 kroner. Hertil kommer et bety

deligt indtægtstab ved udlejning af are

aler til sejlklubber med flere til priser, 

der ligger langt under havnens sædvan

lige udlejningspriser, fremhæver havne

direktøren. 

- Da man finder det rimeligt, således 

som det også er tilfældet ved andre lyst

bådehavne uden for Københavns Havn, 

at man tilstræber, at sådanne anlæg i øko

nomisk henseende i noget højere grad 

kommer til at hvile i sig selv, foreslår 

man forhøjelser fra sæsonen 1970, under

streger Eigil Andersen. 

Her er et par eksempler: jolle- og 

hjørnepladser skal stige fra 85 kroner til 

150 kroner, indtil 3,5 meters bredde fra 

140 kroner til 375 kroner og indtil 4,5 

meters bredde fra 225 kroner til 575 

kroner. 

Havnevæsenet har foretaget en sam

menligning med de afgifter, der opkræ-

Så husker vi 

J  u  n  i o r b a l  l e t  
lørdag d. 14. februar kl. 19-24 
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ves i Hellerup, Skovshoved, Tårbæk og 

Vedbæk lystbådehavne. De foreslåede 

nye afgifter for Københavns Havn vil 

inden for alle hovedkategorier ligge noget 

under de tilsvarende afgifter i disse hav

ne, fremhæves det af havnedirektøren. 

* 

Rettelse 
/ referatet fra generalforsamlingen 

den 17. november 1969. 

Afstemning om § 9. Paragrafen 

blev vedtaget med følgende flertal 

25 ja, 11 nej og 1 blank. 

Sekretæren. 

* 
HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK-HUSK 

Til annoncererne! 
Dette for at meddele Dem, at jeg pr. 

1ste januar 1970 igen har overtaget an

nonceekspeditionen og håber på annon

cørernes velvilje. 

Jeg vil stadig bestræbe mig for at give 

en god service. 

Glædeligt nytår. 

E. Lorentzen, 

Albaniensgade 2, HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK 
2300 Kbh. S. 

Tlf. AM 7118 y 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
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 

S E R V I C E V O G N  O V E R  H E L E  L A N D E T !  

K o n t i n g e n t  
1. indbetalingsdag torsdag den 29. januar 

Kontingent for 1. halvår - sidste rettidige indbetaling 

15-3-70. Der er ingen restancefrist. 

Pladslejen skal være betalt inden 15-4-70. 

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 55,00 

Passive Kr. 22,50 

Juniorer Kr. 32,50 

Kasserersken. 

Når du i januar modtager benzinskemaet. Så gør 

du dig selv og din forening en stor tjeneste, ved 

omgående at sende skemaet udfyldt tilbage. 

Det er for dårligt, at der er så mange medlemmer, 

der sløser med skemaerne. 

Bestyrelsen. 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er over 1100 eksp|. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

E. L O R E N T Z E N ,  
Albaniensgade 2 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 7118 Y. 
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! !  N e j l i p o r t i k a m m e r a t e r  ! !  
Køb jeres bøger og blade i Kiosk 24 

v/ A. LARSEN, BSTRIGSGADE 24 - Telf. AMager 3287 - - } Søndagsaviserne udbringes i distriktet! 

Hvad er søsportens sikkerhedsråd dog? 
I forbindelse med debatten om DSB's 

tilbud til sejlklubberne om at købe for

ældede redningsveste, dukkede navnet 

Søsportens Sikkerhedsråd op. 

Adskillige kan med god samvittighde 

sige, at de aldrig har hørt om rådet, og 

dog er det to år gammelt. Det er oprettet 

af Handelsministeriet for at virke på 

vandet som Rådet for Større Færdsels

sikkerhed virker på landevejene og Rå

det for Større flyvesikkerhed virker i luf

ten, og ikke mindst på det havomkran-

sede Amager bør unge sejlsportsfolk vide 

besked med, at der findes en sådan agi

tator for og formidler af sikkerhed og 

hensyntagen i trafikken til søs. 

Siden 1960 er antallet af lystfartøjer 

og fritidsbåde steget stærkt, konstaterer 

Berlingske Aftenavis, og desværre er 

ulykkernes antal steget i takt hermed. 

Nogen egentlig statistik har ikke tidli

gere været ført, men den side af sagen 

har Søsportens Sikkerhedsråd også taget 

sig af. 

Det viser sig ved undersøgelser, at 

der i perioden 1945 til 1964 hvert år er 

omkommet mellem 25 og 35 mennesker 

ved sejlads med mindre fartøjer, der ikke 

benyttedes til fiskeri eller egentlig skibs

fart. I årene 1966-68 omkom omkring 

40 personer om året. I dette års første ni 

måneder er der indtruffet 113 ulykker, 

hvorved 38 mennesker er omkommet. 

Søsportens Sikkerhedsråd er repræsen

teret i et udvalg under Dansk Varedekla

rations-Nævn vedrørende mindre både. 

I 1968 udsendtes et forslag til deklara

tion til 28 interesserede producenter, 

men i februar i år måtte nævnet med

dele, at der kun var modtaget to (2) 

ansøgninger om deklaration, så den fri

villige vej til deklaration og sikkerhed 

duer altså ikke. Handelsministeriet over

vejer for tiden tvungen deklaration af 

både under en vis størrelse. Det vil sige, 

at erklæringerne skal omfatte bådenes 

bæreevne, personantal, anbefalet motor

størrelse og sødygtighed. 

Søsportens Sikkerhedsråds propagan

da* og oplysningsarbejde vil blive inten

siveret i de kommende år. Især vil man 

have fat i de mennesker, der ikke er 

medlemmer af søsportsorganisationer. 

Grib chanchen! 
nu er den der, medens bådene er 
på land, til at få sat medlemsnr. på 
bukke og klodser. 

Havneudvalget. 

Tak for den sjove julefest 
Juletræsfesten var det helt store i år 

med godteposer og julemænd og det 

store juletræ med alt dets pynt på. Det 

kan vi jo takke de flittige fra festudval

get for. 

Jeg tror at mange børn blev mætte af 

alt det de fik, bl. a. sodavand, is, bana

ner, romkugler og så alt det der var i 

godteposerne. Alle blev begejstrede for 

legetøjet, der også var i, især knaldpisto

lerne. 

De tykke nisser var meget flittige, det 

var jo en dejlig slankekur, de der fik sig, 

af at hoppe rundt og lege fut-tog og 

spille på klaveret, så skæggene var ved 

at falde af. Jeg tror også at mange voksne 

morede sig med at se det syn. Men hver 

gang et af børnene kom hen med griset 

tøj, så de ned, og tænkte sikkert: »Tak 

skal du have.« 

Den sjove stole-leg havde stor succes, 

selv om de små ikke rigtigt kunne finde 

ud af det, og er var stor beundring, af 

de flotte puslespil med de mange brikker, 

som vinderne fik. 

Da juletræet blev skubbet til side 

tænkte mange: »Hvad skal der nu ske.« 

Da så filmsapparatet kom frem, tror jeg 

at mange blev glade ved at se Batman, 

som for en gangs skyld tabte, og så var 

der cowboy film og den sjove Charlie 

Chaplin. 

Alt gik som det skulle, selv om nogle 

hjælpere så trætte ud. 

Som sagt, det var en dejlig tuletræs-

fest. 

Christel, 12 år. 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT!  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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V I  I N D B Y D E R  T I L  

FILMSAFTEN 
FREDAG DEN 13. FEBRUAR 1970 KL. 20 I KLUBHUSET 

Der er samlet et interessant program af ca. 11/2 times varighed, bl. a. vises følgende farvetonefilm: 
der fortæller om søværnets og flyvevåbenets indsats ved red 
besætningen på en synkende fiskekutter, samt ved eftersøgningen af en 

MAYDAY C'ør ^ortæ"er om søværnets 
°9 flyvevåbenets indsats ved redningen af 

\ A / A  Q  A  | 1628 sank det svenske krigsskib Wasa i Stockholms havn. 333 år lå skibet på havnens bund. 
VVMOn Filmen skildrer den meget spændende bjergning af det gamle skib. 

C^I/HDT Filmen skildrer søkortopmålingen i danske og grønlandske farvande og fortæller om frem-
wjC/lXWri I stillingen af søkort. 

Festudvalget. 

DANSK SEJLERDAG 
I sin indledning udtalte formanden for 

Dansk Sejlunion, hr. Laurits Andersen, 

at det havde været et godt år for unionen, 

der havde været en medlemsfremgang på 

små 10 %. 

Ifølge årsberetningen er der ialt 24.181 

medlemmer fordelt i 112 klubber, idet 

der i det forgangne år er optaget 7 nye 

klubber i D.S. 

De 7 nye klubber er: 

Sejlklubben »Arresø«, Ramløse, 

Herslev Strand Sejlklub, 

Løgstør Sejlklub, 

Nibe Sejlklub, 

SAS-Sejlklub, 

Skagen Sejl- og Motorbådsklub og 

Tejn Sejlklub. 

Undertiden fremkommer der røster om, 

at D.S. udviser for lidt interesse for 

langturs- og motorbådssejlere. Dette er 

dog ikke tilfældet, men uden impulser 

og forslag fra klubber og kredse er det 

umuligt at lave noget, ethvert forslag i 

den henseende kan være sikker på at 

blive omhyggeligt behandlet. 

SEJLSPORTENS VENNER er nu op

løst, da interessen og medlemsantallet 

har været i stadig aftagen. 

Specialklubbernes årsberetninger var 

»pyntet« med følgende, kedelige jolle

status: Da specialklubberne har konsta

teret, at sejlklubberne tilsyneladende ikke 

har vist interesse for specialklubbernes 

virksomhed i årets løb, og da den fyldige 

jollestatus der blev udsendt i 1968 end

videre hverken blev kommenteret på sej-

lerdagen og ej heller har givet anledning 

til nogen reaktioner, bliver der derfor 

0 jollestatus at fremlægge i ar .. . 

underskrevet af 5-0-5 klubben, OK-klub-

ben, 420-klubben, Snipe-klubben, Finn-

klubben, Trapez-klubben og Pirat jolle

klubben. 

Formandens kommentar hertil var den

ne, at når jollestatus'en ikke havde ud

løst nogen kommentar, så må det have 

været fordi der ikke havde været nogen 

særligt fremtrædende problemer at dis

kutere. Formanden fandt iøvrigt, at det 

var en grovkornet spøg, at fremsende en 

jollestatus i en form som den forelig

gende. 

Dansk OK-jolleklub meldte om frem

gang på 80 joller, så den samlede flåde 

er nu på over 1000 joller, men der er 

stadig kun 150 medlemmer. Iøvrigt havde 

det været et godt år med mange fine pla

ceringer. 

Danish International Soling Associa

tion melder om god fremgang for klas

sen. 89 Solinger havde deltaget i VM, 

som jo blev vundet af Paul Elvstrøm. 

D.I.S.A. har ansøgt om tilladelse til at 

afholde dansk mesterskab for Solinger. 

Der håbes på at dette vil kunne afholdes 

første gang, allerede i 1970. 

Der vil i 1970 blive afholdt NM i 

Solingklassen. 

Også Dansk Drageklub var optimistisk, 

det mentes ikke at Dragen trængte til at 

blive afløst som OL-båd. Kun på Øre

sund var drageklassen stagneret, i Jylland 

var den i vækst. Danske drageværfter 

har over 20 Drager i ordre, det er flere 

end normalt for årstiden. 

Dansk Folkebådsklub udtalte at klas

sen havde hævdet sig fint i de forskellige 

regattaer, og sluttede beretningen i over

bevisning om, at Nordisk Folkebåd nok 

skal klare sig trods konkurrence fra større 

og mindre glasfiberhavkrydsere. Der er 

endnu ikke kommet et fartøj på markedet 

af Folkebådens størrelse, som har dennes 

sejlegenskaber. 

International Folkboat Association of 

Denmark var i et ret alvorligt dilemma, 

og fra årsberetningen citeres: . . . Spørgs

målet om bådenes ensartethed - en evt. 

anerkendelse som national klasse — blev 

taget op, dels over for Dansk Sejlunion 

og dels, straks herefter, Marieholms Bruk, 

der fremstiller båden. 

Det viste sig imidlertid ret hurtigt, at 

Marieholms Bruk ikke havde nogen syn

derlig forståelse for denne side af sagen, 

ja rent ud sagt foreslog man fra fabri

kantens side, at vor klub stillede forslag 

til nogle regler, som man så ville over

veje, om man kunne holde sig til, idet 
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man iøvrigt tog alle mulige forbehold 

og ikke ville fraskrive sig retten til at 

ændre i hvert fald detaljerne i båden. 

Fra Dansk Sejlunions side svarede 

man os, at det certifikat, som bådene er 

udstyret med fra fabrikantens side, langt 

fra er udtømmende eller fyldestgørende 

nok til at man på basis heraf kunne tage 

en diskussion op om spørgsmålet klasse 

eller ikke klasse. I virkeligheden stran

dede hermed vore forsøg på at få et eller 

andet system bragt i sagen. På den ene 

side fabrikantens formentlig manglende 

evne til og manglende interesse for at 

udforme et mere specificeret certifikat, 

og på den anden side Dansk Sejlunions 

afvisning af, på det foreliggende grund

lag, at kunne gå videre. 

Et meget væsentligt problem blev me

get indgående drøftet, nemlig Jyllands

postens chokrapport om uduelige red

nings* og sejlerveste. Jysk Sejlunion og 

Jyllandsposten havde, i Årøsund havn, i 

fællesskab foretaget en afprøvning af for

skellige fabrikater af redningsveste. Re

sultatet af denne afprøvning var i sand

hed chokerende. Debatten konkluderede 

i, at der fra Dansk Sejlunions side ret

tedes henstilling til samtlige landets sejl

klubber om, hvert forår, at lade foretage 

en mønstring af alle sejlernes rednings

veste, og, hvis disse viser sig ikke at 

kunne opfylde de krav som man må 

stille til en redningsvest, da at kassere 

disse. 

En anden ting blev lige så livligt dis

kuteret, og det var unionens olympiade

fond, som bl. a. yder hjælp til indkøb af 

træningsmateriel. Der var stor enighed 

om, at jo mere sejlsportens udøvere selv 

yder, jo lettere vil det være at opnå støtte 

andre steder fra. En følge heraf blev, at 

repræsentanter fra 34 af de deltagende 

klubber gav øjeblikkeligt tilsagn om fri

villig støtte på en krone pr. medlem i 

indtil 3 år. Vi fra S.S.F. kunne dog ikke 

på stedet give noget løfte, af grunde som 

vi senere vil komme nærmere ind på. 

Alt i alt et godt sejlerdagsmøde, der 

var præget af veloplagthed fra deltager

nes side, og gode og positive debatter 

som lover godt for dansk sejlsports frem

tid. 

Reinhardt Hansen. 

(Fortsat) 

Efter at have overvundet forskrækkel

sen og fået klaret op i bådene fortsatte 

vi, passerede den første sluse, hvor vi 

erfarede at de smule fendere vi havde 

ombord langt fra var tilstrækkelige til 

sluser, lagde vi ind til »Lilla Edet« for 

natten. En vidunderlig lille by, vi gik en 

aftentur og nød naturen og den herlige 

stilhed. På vej tilbage til bådene fandt 

vi nogle gamle sække, dem fyldte vi 

med halm næste morgen, anbragte dem 

på dækket af bådene, nu var vi klar til 

at gå gennem sluserne uden at bådene 

blev smadret. Kort efter passerede vi 

sluserne ved Trollhåttan. Det var ikke 

noget problem, da det er dejlige moder

ne sluser, vandet kommer ind i slusen 

fra bunden, det skaber ikke den utåle

lige strøm som i de gammeldags sluser, 

hvor vandet kommer brusende igennem 

sluseportene. Men en fascinerende op

levelse er det at blive hævet mellem 10 

og 20 m for hver sluse man passerer. 

Ved Vånersborg lagde vi til for nat

ten ; alle tre fartøjer blev fortøjet ved 

den »Svenska kungliga« kaj. Ja fint skal 

det være. 

Og så gik turen over Vånersborgvikan 

op langs den vestlige side af Vånern, vi 

havde fint vejr og rolig sø. Vånern kan 

være slem i dårligt vejr, det er en indsø, 

men da den i areal er lige så stor som 

Sjælland er den som et hav at sejle i. 

Og som alle ved, bærer ferskvand ikke 

så godt som saltvand, fartøjerne ligger 

dybere og tungere, så vi var glade for 

det rolige vejr. 

Sent på eftermiddagen nåede vi Dals-

landskanalen, der munder ud omtrent 

midtvejs i søens vestlige side, her skulle 

vi ind, og ved 17-tiden fortøjede vi ved 

»Kobmannebro«, en lille flække med 

fire—fem huse. Her lå kontoret, hvor vi 

skulle betale slusepenge, det blev ialt 

60 sv. kr. Der er ialt 30 stk. Til gengæld 

får man så lov til at betjene dem selv. 

Kort efter startede vi sejladsen. Op 

gennem Dalslandskanalen og gennem de 

første selvbet jente sluser. 

Hans var slusemand på hele turen: et 

hårdt job, det var just ikke det jeg havde 

tænkt mig, da jeg tog på ferie, sagde 

han. Det havde han ret i, for mange 

gange måtte vi sætte mere mandskab på, 

for at hjælpe ham, selv pigerne måtte 

op flere gange, når vi gik gennem de 

ældste sluser. 

Vi sejlede i en kosterække, som om 

vi gik langs gennem et bundgarn. Så 

er vi midt i det skønne Sverige, sejler 

under birketræernes kroner. 

Første dag gennem 10 sluser, men da 

sagde Hans også: Skal I gennem flere 

sluser i dag må I sku selv lukke dem op! 

Det var der ingen der havde lyst til, så 

vi blev her ved Långbro og overnattede. 

Start kl. 8 næste dag, nu var det be

gyndt at knibe med proviant om bord, 

så da vi nåede Billingsfors, gik pigerne 

i byen og købte ind, mens vi fik skuder

ne igennem sluserne. 

Så fik vi os en herlig frokost, og 

midt under den, fik vi besøg af den 

lokale »sprøjte«, blev interviewet, for 

det var en stor sensation i den lille by 

at få besøg af tre både på én gang, det 

var første gang det var sket. 

Efter at vi næste dag havde hentet et 

ekspl. af bladet, hvori vi læste om os 

Træet, der væltede 
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ALTID UGENS BILLIGSTE TI LAUD ! ! 

K O L O N I  A L - L A  G E R E T  
(DET LILLE SUPERMARKED) 

R E S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 8 W 9 V  
v/ E. UILSAGER 

selv, gik turen videre, igennem syv sluser 

til Bengtfors, der ligger som et pragt

fuld maleri, når man som vi ser den duk

ke frem ved en slyngning af kanalen. 

Ved Bengtfors er der også den se

værdighed, at man bogstaveligt ser ned 

på bilerne. 

Det lyder skørt, men det er fakta. 

Pludselig, som man sejler i kanalen, 

ser man bilerne suse af sted nede under 

bådene, tværs af vor kurs??? Forkla

ring: Kanalen er via en bro ført tværs 

over vejen. 

Ja, en mærkelig oplevelse, vi kom til 

at tænke på den gamle sang om: 

En bondeknøs der hedte Hans 

han havde været udenlands o.s.v. 

Der er bare den forskel, at det vi 

her fortæller er sandhed, i modsætning 

til, hvad omtalte Hans fortalte. 

Beviset for sandheden er at finde i 

Tivoli, baljerne under rutchebanen er 

en tro kopi, rent ud sagt stjålet herfra, 

om det så er lamperne herfra, er de også 

kopieret. 

På den videre sejlads passerede vi 

et par 100 år gamle sluser, huggede ud 

igennem klipperne, de var bestemt ikke 

rare at passere, alle havde nok at gøre 

med at holde bådene fri af de modbyde

lige klipper, og rotterne løb over fing

rene på os når vi holdt fra. 

Gøta kanalen 

Pigerne hylede op og slap alt, så det 

gik slemt ud over bådene. Hold dog fast 

kælling! var svaret på sådan et hyl. 

Næste dag: Start kl. 8. 

En vidunderlig dag uden sluser. Vi 

sejlede gennem et landskab så skønt og 

uberørt af den moderne trafik og tek

nik, at vi aldrig havde set eller oplevet 

noget lignende. Glemt var gårsdagens 

rædsler med klipper og rotter. 

Alene den dag var turens besværlig

heder værd. Men den dag gik jo des

værre alt for hurtigt. 

Vi var som sædvanlig klar til start 

næste morgen kl 8. I løbet af dagen 

passerede vi igennem tre sluser, som vi 

faktisk ikke måtte gå igennem, men det 

kunne vi jo heldigvis ikke vide, havde 

vi vidst det, var vi aldrig nået turens 

mål, som jo var Norge. 

(Fortsættes) 

^fcedefig ny får ønskes affe medfemmer 

og venner af åundBy å>ej [forening, med 

tak for aref der srcandf. 

T^risfine £arsen 
flesfauratriee 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

Du er altid på rette kurs 

i en n y  A U S T I N  fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 
Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
Jmalcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
FILIAL GRØNTTORVET 79  -  TAlby  238  

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. 

MARSTAL" 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

FREM'S MARINE SERVICE 

HI 
Jå 

•fi 
si 

u I 
hj 

iå 

Guedeeni-
Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3—75 HK & 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F. NØRMARK JENSEN 
RODOSVEJ 2 - TELEFON 55 73 53 

mmi. 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

1 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (Ol) 12 24 36 
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Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
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Juniorleder: Viggo Keller, Ved Klostret 5 RY 19 66 
Skolechef: Poul Elgård Nielsen, Palermovej 27 58 4615 
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K as§erer 

formanden og* 

havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver torsdag 

kl. 19—20,30 

i klubhuset 

tlff. SU 35 80 
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Ved indbetaling opgiv mealems-nr. 

H U S K :  P l a d s l e j e n  s k a l  v æ r e  b e t a l t  I N D E N  1 5 .  a p r i l  1 9 7 0  

Hvis du ikke vil risikere din plads i havnen 

H U S K  

\ Generalforsamlingen 
Tirsdag den 31. marts kl. 19.30 pr. i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protol og beretning 

3. Valg til bestyrelse 

4. Regnskab 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Sekretæren, Reinhardt Hansen 
Skolechefen, Poul Elgaard 
2 repr. Tage Kjær og Frits Kleis 
1 suppleant Vagn Preisler 
Kasserer Erna Christensen 
Kasserersuppleant Anni Lindqvist 
Revisor Gøsta Øberg 
Revisorsuppleant Frits Kleis 
Redaktøren, Martin Andreasen 
2 målere, Uffe Below og Poul Elgaard 
2 juniorudvalgsmedlemmer Rasmus Bech 

og Leif Olsen 
1 motorbådsrepræsentant Tom Larsen 
1 jollerepræsentant Ole Juul 

Forslag til generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 10. marts kl. 19.30 
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Txa. 

Bestyrelsesmøde d. 3./2. 1970 
1. Formanden bød velkommen til det 

første bestyrelsesmøde i det nye år. Ret

tede en tak til enhver som havde hjulpet 

på den ene eller anden måde ved jule

festen, ikke mindst en tak til Poul Jensen 

og Plambeck. 

Formanden omtalte Sejlerdagen, hvor 

de fleste klubber havde lovet et tilskud 

til olympiadefonden på en krone pr. 

medlem i tre år. Dette havde vi fra S.S.F. 

ikke kunnet love på stående fod, da vi jo 

er en meget stor forening med mange for

skellige interesser. Formanden foreslog 

at forelægge det for generalforsamlingen, 

og bad bestyrelsen være med til at anbe

fale støtten til det gode formål, og det 

gik samtlige bestyrelsesmedlemmer ind 

for. 

Willadsen, som på sidste generalfor

samling lovede støtte til indkøb af ny 

øvelsesbåd, har afleveret en check på 

1000,- kroner, og 200,- kroner blev ind

samlet ved en julefrokost i klubhuset. 

Der er ikke kommet noget tilbud om 

køb af den gamle øveballe, men der var 

kommet et skriftligt, og favorabelt tilbud 

på en ny intern, folkebåd fra Claus Baess. 

Formanden havde endvidere modta

get 170,— kroner i provision fra Grøn & 

Witzke, hvilket beløb jo som bekendt 

går til præmier. 

Medlemmer som ønsker plads i hav

nen, og som er indmeldt i 1967 og 1968, 

skal melde sig til ekspetancelisten inden 

d. 1. april 1970 for at blive skrevet på, 

også de medlemmer som er skrevet på, 

må melde sig, da der jo kan være fra

faldne, og det er nødvendigt at havne

udvalget har oversigt over, hvem der sø

ger plads. 

Der er udsendt 450 benzinskemaer til 

medlemmerne. 

Man enedes om at opslå pladsmands-

stillingen ledig ved avertissement i Berl. 

Tidende, søndag d. 8. februar. 

Af arbejder der foreligger skal kana

lens regulering påbegyndes så snart is-

forholdene tillader det. Der er bestilt 

jern til rækværk på den nye bro. End

videre skal der indkøbes træ til at fort

sætte bolværks- og brobyggeriet. 

Formanden klagede over, at haveejere 

henkaster deres affald på pladsen, det skal 

i affaldscontaineren. Der er også konsta

teret, at der nogle steder bruges elvarme

ovne i skurene, bestyrelsen advarer stærkt 

imod denne trafik, det vil bive betragtet 

som groft tyveri af strøm, med de følger, 

som foreningens love hjemler til. 

Der oplæstes diverse skrivelser som 

toges til efterretning. 

2. Protokollen oplæstes, der var ingen 

kommentarer hertil. 

3. Der afholdes ordinær generalforsam

ling tirsdag d. 31. marts kl. 19,30 *prc-, 

dagsorden iflg. foreningens love. For

slag skal være bestyrelsen i hænde senest 

tirsdag d. 10. marts kl. 19,30. 

4. Havneudvalget ønskede de påbe

gyndte arbejder gjort færdige. 

5. Klubhus og fester, intet nyt. 

6. Skolechefen oplyste, at navigations

læreren er blevet syg, man har i stedet 

fået en kvindelig lærer. Skolebådens for

nyelse må vente lidt endnu, iflg. de finan-

cieringsmuligheder der foreligger, de er 

ikke særligt gode. Poul Nielsen oplyste, 

at han vil fratræde som skolechef til 

forårsgeneralforsamlingen. 

7. Som tidligere meddelt er der junior

bal lørdag d. 14. Keller vil overveje at 

overtage sejlerskolen efter Poul Nielsen, 

da man har en yngre mand i udsigt til 

juniorlederposten. 

8. Karl Knudsen har indvilget i at gå 

ind for hvervet som kapsejladschef, og 

Sv. Larsen vil herefter begynde at sætte 

Kalle K. ind i mysterierne ved dette em

bede. 

9. Til aktuelt var der intet. 

Mødet sluttede kl. 22.50. 

Sign. Sv. Larsen, formand 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Mye medlemmer - -- -
som søger optagelse 

L Sund&tf Sfy(l{loAQjnwfy 

Aktive 

Giinter Schwiegershausen, 

Jansvej 63, S., 

Sejlb. »Goliat«. 

Poul Kirchert, 

Svanholmsvej 17, Brøndby, 

Mb. »Hawk«. 

Knud Kjeldgaard Jensen 

Frankrigsgade 21, S., 

u/Bd. 

Walther M. Christensen 

Blankavej 31, Valby. 

u/Bd. 

Ib Vinde 

Tovelillevej 45, S. 

u/Bd. 

Svend Malm 

Vildrosevej 19, Harreskov. 

u/Bd. 

Flemming Humle 

Tagensvej 52, Værl. 424. N. 

Piratjolle. 

Juniores 

Jan J. Knudsen 

Niirnberggade 302 S. 

Michael Knudsen 

Niirnberggade 302 S. 

Ifolge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dace efter offentliggørelsen. 

Kontingent 
for 1. halvår skal indbetales 
senest 15. marts 1970. 

Der er ingen restancefrist! 

Kontingentet er: 

Aktive 55.00 kr. 

Passive 22.50 kr. 

Juniorer 32 50 kr. 
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INDTÆGTER:  

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 

U N D B Y  > S ejl-^: O R E N I N G  REGNSKAB 1/1 til 31/12 1969 

21.345,00 

Kontingenter: 

Aktive .. 
Passive .. 
Juniorer 

Plads le jer:  

Aktive 
Vinteroplæggere 

Afgift skabe 
Afgift haver 

86.452,50 
4.758,25 
2.550,75 

56.424,25 
14.470,50 

Salg af: 

Emblemer .. 
Klubmærker 
Slips 
Kasketpuder 
Krus 

Indvundne renter 
Benzinpenge 

93.761,50 

70.894,75 

6.747,00 
675,00 

544,74 
105,81 , 
122,70 
293,37 

1.492,24 195.982,11 

Kr. 

92,34 
17.940,78 

214.015,23 

UDGIFTER:  

Havnen: 

Fornyelse og rep. af broerne 57.887,01 
Gravearbejde i renden 5.000,00 
Nye bøjer 2.225,00 
Rep. af vandled. på broerne ... 1.121,50 

66.233,51 
Tilskud til udbedring af 

kanalen 500,00 500,00 65.733,51 

Pladsen: 

Lejeafgift til kommunen 15.318,00 
Skatter og vandafgifter 8.535,95 
El. forbrug 4.613,18 
Løn til pladsmanden 17.904,38 
Rotteudryddelse 180,00 
Indkøbt grus og salt 6.565,71 
Fornyelse og rep. af 

gi. klubhus og blokhus 506,60 
Fornyelse og kørsel af 

affaldsbøtter 7.830,28 
Fornyelse og rep. vedr. 

vogn skinner og spil 6.503,97 

Transport 67.958,07 65.733,51 

Transport 

Fornyelse og rep. vedr. mastekran 
Flagmast rigget til og 

af + standere 
Motorskur 
Fornyelse og rep. af traktor 
Leje af Buldozer 
Materialer og arbejde på pladsen 
Forsikring 
Bygning af skure... 20.733,90 
Solgte skure 20.433,00 

Flytning af både 
-i- 5-øres afgift fra 

benzinmanden ... 

Klubhus: 

255,00 

1.000,00 

Afgifter og skatter 
Renovationsafgift 
Renter af lån 
Forsikringer 
Rep. af køkken 
Rep. af toiletter 
Skorstensfejer 
Istandsættelse af lokalerne . 
Fornyelse af gulvbelægning 
Fornyelse på kontoret 
Vedligeholdelse af klaver 

Lejeafgift 

Bladet: 

Trykning 
Forsendelse 
Provision 
Bladets ekspedition 

-H- annonceindtægt 8.420,66 

Fester: 

Filmaften 
Forårsfest 
Standerhejsning 
Pinsefest 
Sejleraften 
Afriggergilde ... 
Westturen 

Fastelavn . ... 
Set. Hansfest 
Andespil 

Transport 

129,40 
15,00 

1.317,92 

3.918,45 
175,50 

8.124,10 
540,00 
891,72 

1.276,10 
16,47 

5.558,22 
10.067,00 

723,26 
262,48 

31.553,30 

26.200,00 26.200,00 

29.206,81 
2.721,79 

794,30 
688,35 

33.411,25 
8.420,66 

279,75 
321,15 

2.694,15 
1.184,20 

518,00 
1.688,25 

550,70 

7.236,18 

1.462,32 

67.958,07 65.733,51 

456.48 

380,00 
568.49 

5.822,52 
4.380,76 

11.016,46 
592,80 

300,90 

91.476,48 

1.255,00 90.221,48 

5.353,30 

24.990,59 

5.773,86 

192.072,74 
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Transport 192.072,74 

Sejlerskolen: 

Forsikring ... 
Undervisning 
Materialer ... 
Møder 

Administration: 

Telefon 
Administration 
Frimærker 
Gaver 
Kontingenter 
A.T.P 
Kontorartikler 
-j- nye medlemskort 
Generalforsamling 
Krus, emblemer, flag og standere 
Møder og rejsepenge 
Udbetalingsgebyr og attester ... 

Regulering af moms 3,36 

Bestyrelsesmøder: 

Juniorafdelingen: 

Materialer 
Forsikringer 
Møder 
Startpenge 
Kontingent ... 
Nøgler 

Solgt juniorbåd 
Gave 

Overskud 

5.000,00 
10,00 

Kapsejlads: 

Præmier 
Kapsejladsregler 
Bøjer 
Materialer 
Fortæring 

Startpenge 
Solgte banekort 
og regler 
Provision 
til præmier 

Overskud 

1.634,00 

117,50 

2.764,23 

Overskud til kapitalkonto 

509,00 
369,26 

11,50 
13,40 

1.263,05 
2.800,00 

273,00 
1.659,75 
5.539,35 

144,00 

1.196,54 
486,50 

4.606,20 
950,55 

41,85 

18.960,79 
3,36 

720,12 
1.228,00 

17,50 
180,00 

50,00 
135,90 

2.331,52 

5.010,00 

2.577,60 
214,94 

1.042,94 
333,45 
296,05 

4.464,98 

4.515,73 

903,16 

18.957,43 

776,65 

2.678,48 

50,75 

4.034,48 

214.015,23 

STATUS PR. 31. DECEMBER 19tt» 

Aktiver: 

Kassebeholdning 
Girokonto 
Bankkonto 

Broer og indhegninger 
Vogne og skinner 
Øvelsesbåd 
Juniorbåde 
Optimistjoller 
Skure /. 
Spil 
Klubhus 
Flagmast 
Depositum Kbhvns. kommune.. 
De.p Kbhvns. belysningsvæsen 

789,20 
361,47 
.752,99 

Passiver: 

Prioritetsgæld saldo 1/1-69 149.518,44 
- afdrag 7.329,38 

Lån Dansk Idrætsforbund 
saldo 1/1-1969 2.000,00 

afdrag 2.000,00 

Lån Kbhvns. kommune 
saldo 1/1-1969 3.000,00 
-j- afdrag 600,00 

Skyldig moms 
Skolefond 
Kapitalkonto 1/1-1969 176.569,42 

-|- årets overskud 4.034,48 

9.903,66 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

312.000,00 
1,00 

3.000,00 
2.100,00 

327.011,66 

142.189,06 

0,00 

2.400,00 

198,70 
1.620,00 

180.603,90 

327.011,66 

ERNA CHRISTENSEN, kassererske 

Medlemstal: Aktive 874, passive 109, juniorer 38 

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse 

med foreningens bøger og bilag. 

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1970. 

GØSTA ØBERG 
revisor 

VAGN HOLM RASMUSSEN 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT!  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Lørdag den 14. marts kl. 19,00-24,00: 

Junior bal 
• 

Fredag den 27. marts kl. 19,00: 

Forårsfest 

• 

Tirsdag den 31. marts kl. 19,30: 

Generalforsamling 

* 

Fredag den 10. april kl. 20,00: 

Filmaften 

• 
Lørdag den 18. april kl. 19,00: 

Karneval evt. m pakkefest 

• 

Lørdag den 9. maj kl. 16,00: 

Standerhejsning 

Tak! 
Jeg sender gennem disse linier en person

lig tak til hver enkelt, der sendte mig en 

hilsen under min sygdom, det glædede 

mig meget. 

Hvor var det opmuntrende da jeg så, 

hvor mange kammerater der tænkte på 

mig. TAK! 

Svend Kaas 

J U N I O R B A L !  
Lørdag den 14. Marts fra kl. 19.00 — 24.00 

Nærmere ved opslag i klubhuset! 

F A S T E L A V N S F E S T E N  
Endelig oprandt fastelavnssøndag, den 

var imødeset med store forventninger, 

men, uh, hvor var det koldt, det blæste 

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

var kommet ned om eftermiddagen, reg

nede ikke med, der kom ret mange. 

Den sidste halve time før tøndeslag

ningen skulle begynde, myldrede det ind 

med børn i mange forskellige dragter 

ledsaget af en del af familien, så klub

huset var lige ved at komme til at få 

• 

samme facon som tønderne. Der var 

nemlig 3, en til børnene, en til de unge 

og en til de voksne. 

Det var en kold omgang, men der blev 

slået til med liv og lyst, så det varede 

ikke længe, før tønderne var slået ned, 

og så ind i varmen, hvor kattekonger og 

dronninger fik deres fine præmier og 

børnene forfriskninger, noget varmt og 

tørret næsen. 

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DANRIS 

Køb - Salg - Forsikring 
Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2720 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
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 

S E R V I C E V O G N  O V E R  H E L E  L A N D E T !  
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ALTID UGENS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

K O L O N I  A L - L A  G E R E T  
(»ET LILLE SUPERMARKED) 

HESSENS«ADE 55  -  TELEFON 5877»7  
W K. GILSAGER 

Forårs klargøring 
Nu skal vi snart igang med at gøre bådene 

sejlklare igen. Vi giver her et par tips om 

klargøring. 

Dette er ikke skrevet for erfarne sej

lere ; og dog . . . læs det alligevel, der kan 

jo godt være nogle fiduser, som I kan 

bruge. 

Man skal lære, så længe man lever, og 

som vi sagde før i tiden: Have tæsk så 

længe man lærer. 

Selv om det ikke skal tages bogstave

ligt, gælder denne gamle regel dog stadig. 

Bærer man sig forkert ad, skaber det en 

masse ekstra arbejde; og i mange tilfælde 

en økonomisk øretæve. 

Men lad os begyde fra en ende. 

Vi har alle, da båden kom op i efter

året fået skrubbet bunden ren for skaller, 

olie o.s.v. Det er for det første en stor 

hjælp her i foråret, når vi skal i gang igen, 

for det andet vil man altid kunne opdage 

og lokalisere evt. må lækager, rustangreb 

på beslag o.s.v. som kan blive udbedret 

nu, inden båden går i vandet. 

Det vil også være fornuftigt, hvis vej

ret tillader det, at lade båden stå utildæk

ket et par dage, så den værste fugtighed 

forsvinder inden man lægger vinterpres-

senning over. 

Men lad nu være med at pakke båden 

ind som om det var en julegave, sørg 

endelig for, at skabe genemtræk under 

presenningen, hvis ikke dette gøres, er 

der gode betingelser for svampeangreb, 

og det kan være meget vanskeligt at op

dage inden det er for sent, og så er der 

alvorlig fare på færde, selv om man ud

skifter det angrebne træværk, kan det 

allerede have smittet andet træværk, og 

det er næsten umuligt at opdage dette. 

Det skal bemærkes, at det jeg taler om 

her er svampeangreb, ikke almindelig 

råddenskab, selv om det også kan være 

slemt nok, er det ikke så galt som svamp. 

Sørger man for at forny alt råddent 

træværk, er det forbi, thi råd smitter ikke 

som svampeangreb. 

Det vil føre for vidt her at beskrive 

alt om svamp og råd, det er ikke formålet 

her. 

(Fortsættes) 

O 

F O R A R S F  EST 
atholdes 

FREDAG DEN 27. MARTS KL. 19.00 

Nærmere ved opslag i klubhuset. 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Kar l  Pov lsen  bogt ryk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V ® 35 6788 

Du er altid på rette kurs 

i en ny AUSTIINi fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 
Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 
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Sej/sportsfo/k 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

„o, BACHER 
JjnaAs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
FILIAL GRØNTTORVET -  VAlby  238  

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. 

MIA!" 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

F R E M ' S  M A R I N E  S E R V I C E  

€> 

Jåå» 

•pi 

, f m  /  
hj'*" 

•iÉ * -.i 

Cie^een2r 

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3—75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O D O S V E J  2  -  T E L E F O N  5 5  7 3  5 3  

må, 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

^cVV/^ 
1 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (Ol) 12 24 36 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M ANDREASEN NYRNRFRRRADF fifl  AM MM n TRYK- KARI PflVI SFN RVANPMn.QFRAARn.QVF.I A KRH V TFI FFOM • W R7 Rfl 



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

NUMMER 3 MARTS 197« 29. iIU;A\<> 

SÅ VENTER V I  PÅ FORÅR!  



SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 

^ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 

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

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 

iuniorleder: Viggo Keller, Ved Klostret 5 RY 19 66 
Skolechef: Poul Elgård Nielsen, Palermovej 27 58 4615 

Repræsentant: Carl Knutzen Gunløgsgade 2 AS 3220 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E.Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

K ammever 
formanden og-

havneudvalget 

t ræf fe s  
hver torsdag: 

kl. 1»—20,30 
i klubhuset 

tlf. SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

H U S K :  P l a d s l e j e n  s k a l  v æ r e  b e t a l t  I N D E N  1 5 .  a p r i l  1 9 7 0  

Hvis du ikke vil risikere din plads i havnen 

H U S K  

Generalforsamlingen \ 
Tirsdag den 31. marts kl. 19.30 pr. i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protol og beretning 

3. Valg til bestyrelse 

4. Regnskab 

5. Lovændringsforslag 

6. Andre forslag 

7. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Sekretæren, Reinhardt Hansen 
Skolechefen, Poul Elgaard 
2 repr. Tage Kjær og Frits Kleis 
1 suppleant Vagn Preisler 
Kasserer Erna Christensen 
Kasserersuppleant Anni Lindqvist 
Revisor Gøsta Øberg 
Revisorsuppleant Frits Kleis 
Redaktøren, Martin Andreasen 
2 målere, Uffe Below og Poul Elgaard 
2 juniorudvalgsmedlemmer Rasmus Bech 

og Leif Olsen 
1 motorbådsrepræsentant Tom Larsen 
1 jollerepræsentant Ole Juul 
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P R O T O K O L L E N  
Ekstraordinær generalforsamling 

d. 17.11. 1969. 

Dagsorden: Lovændringer. 

Formanden Sv. Larsen bød velkommen til 

den ekstraordinære generalforsamling, 

og foreslog forsamlingen at vælge Vil

helm Lindemann til dirigent. Der var 

ikke andre forslag til dirigentposten, og 

Lindemann var valgt. 

Lindemann takkede for valget, og kon

staterede generalforsamlingens lovlige 

indvarsling, og udbad sig derefter forslag 

til et stemmetællingsudvalg. Følgende 

medlemmer blev foreslået, og valgt: 

Bendt Bendtsen, Gøsta Øberg og Erling. 

Derefter fik Henning Jensen ordet 

for, på lovudvalgets vegne, at forelægge 

og motivere resultatet af lovudvalgets ar

bejde. Henning J. beklagede at der ikke 

var større interesse fra medlemmernes 

side for så vigtig en ting som forenin

gens love. 

Henning J. gennemgik derefter love

ne, paragraf efter paragraf, de tre første 

var der ingen kommentarer til. Til § 4 

udtalte Øberg, at man i stykket om 2/3 

majoritet må bibeholde sætningen: af de 

afgivne stemmer. Henning J. svarede 

hertil, at det vil følge af sig selv, da det 

jo kun er de fremmødte medlemmer som 

kan stemme. 

Derefter ingen kommentarer før til § 

9, hvor Øberg efterlyste et stykke om 

juniorers forbliven i juniorafdelingen. 

Henning J. svarede, at det fremgår af 

juniorreglementet. Øberg udtalte at man 

ikke kan henvise til et reglement som ikke 

er optrykt. 

Henning svarede, at det kan man godt 

da det jo ikke er juniorreglementet der 

skal ændres, så derfor er der ingen an

ledning til at optrykke dette. 

Flere medlemmer ankede over § 9s 

sidste stykke, om bortvisning af uønskede 

personer, bl. a. Bendt Bendtsen m. fl. 

idet de mente at denne tilføjelse var 

møntet på én bestemt person. Henning 

J. forklarede, at det ofte var forekommet, 

at der havde været så mange uvedkom

mende personer i klubhuset, at der dår

ligt nok var plads til medlemmerne. § 

9 og foregående §§ toges nu under af

stemning: 25 ja-stemmer og 11 nej-

stemmer -+- 1 blank og forslagene var 

hermed lige godkendte. 

Til § 10 ingen kommentarer. 

§ 11, her havde Hjalmar Nielsen ind

sendt et forslag gående ud på, at med

lemmer der er fyldt 67 år, og som har 

været medlem i 2 år, skulle kunne få 

kontingentet nedsat med 50 %. Der 

havde desværre indsneget sig en tryk

fejl i medlemsbladet, så der var kommet 

til at stå 5% i stedet for 50%. Sv. Lar

sen mente at Hjalmars forslag var helt 

galt, så kunne folk jo komme lige ind fra 

gaden og få nedsat kontingent. Hjalmar 

blev meget fortørnet over udtrykket »fra 

gaden«, og holdt en længere tale om, 

hvad S.S.F. burde gøre for de gamle, og 

blandede nu et forslag ind i billedet som 

Hj. N. havde indsendt til den ordinære 

generalforsamling, og var enslydende 

med et af bestyrelsen indsendt forslag og 

dette var blevet vedtaget. 

Redaktøren beklagede trykfejlen, og 

udtalte at lovudvalget selv havde læst 

korrektur på de optrykte lovforslag. 

Bendt B. foreslog at man lod forslaget 

hvile indtil videre. 

Også Henning Jensen beklagede tryk

fejlen, men mente dog at der ikke var 

noget medlem der ikke havde forstået 

at der skulle stå 50%. 

Nu var Hjalmar Nielsen kommet i 

tanker om, at man overhovedet ikke 

kunne stemme om hans forslag, da det 

på den ordinære generalforsamling var 

blevet vedtaget, at alle medlemmer skulle 

betale samme kontingent. 

Her brød dirigenten ind og spurgte 

forsamlingen, om det var meningen at 

tiden skulle stjæles med den slags slud

der og vrøvl. Efter endnu et par bemærk

ninger gik Hjalmars forslag til afstem

ning, og resultatet blev 3 stemmer for, 

29 stemmer imod og 1 ugyldig, forslaget 

var hermed forkastet. 

§ 12. Børge ønskede at der blev levnet 

vinteroplægsplads til strand jægerne, så

dan at disse kunne få deres både på land 

i januar eller februar, og ikke skulle være 

henvist til at vente til langt hen på for

året med at komme på land. 

Øberg ankede meget over at der var 

flyttet om på nogle af paragrafferne og 

kaldte det for 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 være 

urimeligt at disse skulle have lov at be

nytte pladsen billigere end medlemmer

ne med havneplads. 

Afstemning til og med § 12, gav til 

resultat: 30 ja-stemmer, 4 nejstemmer og 

1 blank. 

Til § 13 kun få bemærkninger, og til 

§§ 14, 15, og 16 var der ingen kommen

tarer, og dirigenten foreslog herefter, på 

Henning Jensens opfordring, at man 

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 

til øvelsesbåden, hvem skal stille disse 

på plads efter endt brug? skal jeg gøre 

det, eller skal jeg eventuelt betale for 

det hvis sejlerskolen ikke bringer dem 

tilbage ? 

Også til § 6, sidste stykke, udtalte 

Poul Jensen at det var synd for de gamle, 

som måske ikke havde andet at tage sig 

til end at gå og pusle. Endvidere at der 

kommer en dag da skabene ikke kan sæl

ges. 

Hjalmar N. syntes også at det vil være 

synd for de gamle. 

Sv. Larsen udtalte at man behøvede 

ikke være så bange på de gamles vegne, 

det er jo ikke bestyrelsens mening at 

drive jagt på dem, endnu var jo ikke 

nogen blevet frataget skabet. 

Poul Jensen: Altid hører man det 

samme, hvorfor skal det i det hele taget 

stå der for? 

Pladsreglementet gik herefter til af

stemning og blev enstemmigt vedtaget. 

Til ophalingsreglementet udtalte Poul 

Jensen, at der havde været mange 

fuskere til at tage både op og forstod 

derfor ikke tilføjelsen: ophaling og ud
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sætning sker for ejerens regning og ri

siko. Det var fra bestyrelsens side antydet 

at der ikke kunne tegnes en ansvarsfor

sikring, der dækker pladsmandens op

tagning og udsætning af fartøjer, men 

P. J. havde undersøgt sagen, og havde 

fået oplyst, at der for kr. 2000,00 årligt 

kan tegnes en forsikring der dækker 

dette arbejde. 

Der lød også et par røster om at op

halingsreglementet ikke kunne vedtages, 

da tilføjelsen ikke havde været optrykt 

i medlemsbladet. 

Henning Jensen oplyste, at han på den 

ordinære generalorsamling havde be

kendtgjort, at tilføjelsen ville komme 

med. 

Ophalingsreglementet blev enstem

migt vedtaget og man gik over til havne

reglementet. 

Øberg kaldte det bondefangeri, at man 

nu pludselig var ved havnereglementet. 

Dirigenten rettede Øberg og sagde, 

at stemmeudvalget jo ikke havde været 

i funktion, de måtte passe det job de 

havde påtaget sig, ellers måtte man vælge 

et nyt stemmeudvalg. 

Også Vagn Holm Rasmussen var bag

efter, idet han protesterede imod vedta

gelsen af ophalingsreglementet, og for

langte ført til protokollen: »På trods af, 

at Henning Jensen på den ordinære gene

ralforsamling havde oplæst, at al opha-

ling og udsætning af fartøjer sker på 

ejerens regning og risiko, kan dette regle

ment ikke vedtages«. 

Der udspandt sig en debat om para

graf 8's næstsidste stykke, om at far

tøjer skal være forsynet med flydemid

ler til mindst 2 personer, ildslukker, an

ker og lanterner. 

Rolf: Jeg maler 2 dunke med navn 

på, det er også flydemidler. 

Jeg har ingen mast på min båd, og 

skal ikke have nogen, hvor skal jeg an

bringe en toplanterne? den skal sidde i 

en vis højde over dækket. 

Sv. Larsen udtalte, at han havde været 

til et lanternemøde med myndighederne, 

og der havde man heller ikke kunnet få 

helt konkrete oplysninger, men i alle til

fælde, udtalte formanden, skal man vise 

lys i henhold til søvejsreglerne. 

Poul Jensen udtalte, at Henning kunne 

få bly af ham til sin indhaler, jfr. den 

nye bestemmelse i § 5. 

Ved afstemning vedtoges havneregle

mentet med alle stemmer imod 2. 

Øberg udtalte, at sekretæren i et møde

referat havde skrevet, at formanden 

havde deltaget i et lanternemøde, men han 

havde ikke skrevet, hvad der var sket på 

mødet. 

Til klubhusreglementet var der ingen 

kommentarer, hvorefter også dette var 

vedtaget. Dagsordenen var udtømt, og 

dirigenten motiverede et Leve for S.S.F. 

Sign. Vilh. Lindemann, dirigent 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær 

Bestyrelsesmødet d. 2.12.1969 

Da man på generalforsamlingen ikke 

havde kunnet få valgt en ny kapsej

ladschef, havde man indkaldt supple

anten Karl Knudsen, og bestyrelsen var 

således fuldtallig. Tilstede var endvidere 

redaktøren. 

1. Formanden bød velkommen til det, 

vel nok, sidste bestyrelsesmøde i 1969. 

Sv. Larsen oplyste at han og Orla With, 

den samme dag, havde haft møde med 

hr. kontorchef Grønlund m. fl. fra Jord

kontoret, man havde beset bolværkerne 

og broerne og der var straks en positiv 

indstilling fra de herrers side, og de 

lovede at arbejde videre med sagen. 

Angående en af Poul Holst Jensen 

forfattet skrivelse i medlemsbladet, ud

talte formanden at han ville ikke svare 

på den, idet han udtalte at Poul H. J. 

ikke havde forstået noget af det hele. 

Det er ikke mig, der har udvist en dår

lig opførsel i foreningen ,sagde for

manden, men visse medlemmer. Form. 

henviste atter til sin beretning. 

Klaus Schlichter havde henvendt sig 

til formanden og forespurgt om hvordan 

med Shoppen i den kommende sæson. 

Formanden havde svaret, at det var jo ikke 

gået så godt med at renholde de udven

dige toiletter som jo var aftalen, men han 

kunne jo afgive et tilbud på en årlig leje 

af skuret. Schlichter havde da tilbudt 

1000,00 kr. i årlig leje. Dette tilbud til

trådte bestyrelsen. 

Den blå juniorbåd var blevet solgt til 

en nystiftet sejlklub på Samsø, for kr. 

5000,00. Formanden var dog skuffet, at 

man bare havde læsset båden på en vogn, 

uden at have skrabet skallerne af først, 

dette syntes han var for ringe. 

Omtalte Sejlerdagen d. 6. december, 

hvor foreningen vil være repræsenteret 

ved Sv. Larsen, Poul Nielsen og Rein

hardt Hansen. 

Udvalget for Chr. X's pokalsejladser 

havde henvendt sig til foreningen for 

nominering til disse sejladser, Sv. Larsen 

havde svaret, at der var interesse for 

sagen, men at tidspunktet for tilmelding 

måtte ændres til senest mandag kl. 18,00. 

Denne frist var man gået ind for i alle 

K.S.U.s klubber. 

Der var anmodning om at OK jolle

sejlernes NM kunne afvikles fra S.S.F., 

denne anmodning blev imødekommet, 

og sejladserne foregår fra 6. - 10. juli, 

1970. 

Formanden foreslog, at man fyldte 

den sidste række skure helt ud. Havne

udvalget måler op, hvor mange der kan 

blive plads til. 

Reinhardt Hansen foreslog, at når 

man alligevel skulle til at opsige de to 

haver hvor skurene skal opføres, så at 

opsige samtlige haver til fordel for plads 

til byggeskure, idet nemlig der havde 

været anmodning fra to medlemmer om 

plads til selvbyggeri, men disse havde fået 

afslag med den begrundelse, at man ikke 

havde plads. 

Forslaget faldt ikke i god jord og blev 

droppet. 

Holger Larsen foreslog at opsige ha

verne til næste år. 

Tage Kjær ville opsige straks, og 

udlægge til grønt område. 

Frits Kleis ville fastlægge en dato 

straks for opsigelse. 

Man enedes til slut om at meddele, at 

haveejerne må se i øjnene, at haverne kan 

ventes inddraget indenfor de nærmeste 

tre år, samt at der ikke vil blive udlejet 

flere haver i den kommende tid. 

2. havn og plads. Orla Vith havde 

fået henvendelse fra jollesejlerne med 

anmodning om nøgler som passer til 

store låge på ndr. plads. Man vil se at 

finde ud af en måde at klare nøglepro

blemet på. 

R. H. henledte havneudvalgets op

mærksomhed på, at der mellem bådene 

på sdr. plads henlå master og bomme 

samt var anbragt skydepramme lidet 
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hensigtsmæssigt. Tage Kjær oplyste, at 

slæbestedet for joller var i en meget 

dårlig forfatning, og ønskede arbejdet 

med udbedringen af kanalen påbegyndt. 

Formanden svarede hertil, at man først 

og fremmest skal have alle bådene på 

land, da det er ved at være på høje tid. 

3. klubhus og fester. Klubhuset vil 

være lukket fra mandag d. 5. januar til 

lørdag d. 24. januar, begge dage incl. 

Vinterprogrammet ser således ud: 

Februar: 

8. Fastelavnsfest for børnene 

kl. 12,00 

13. Filmaften 

14. Juniorbal kl. 19,00 

Marts: 

14. Juniorbal kl. 19,00 

27. Langfredag, Forårsfest 

kl. 19,00 

April: 

10. Filmaften 

18. Karneval 

Maj: 

9. Lørdag, Standerhejsning 

Holger Larsen oplyste at vinduesluk

kerne må udskiftes når klubhuset lukkes. 

4. Sejlerskolen. Skolechefen luftede 

tanken om at sælge skolebåden for at få 

penge til en ny øvelsesbåd, en interna

tional folkebåd. Man diskuterede grund

laget for anskaffelse af en ny båd. 

Frits Kleis udtalte, at han havde kon

taktet Klaus Baess' kontor, og fået op

lyst at man kunne spare ca. 3000,00 kr. 

ved at bestille båden inden det nye år. 

Reinhardt Hansen ville ikke anbefale 

at sælge den gamle båd før der var øko

nomisk grundlag tilstede for anskaffelse 

af en ny. Viggo Keller mente, at man 

skulle spørge generalforsamlingen først. 

Dette mentes dog ikke nødvendigt, da 

formanden havde udtalt sig om sagen i 

sin beretning, og at denne var blevet 

godkendt af forsamlingen. 

Tage Kjær ønskede også, at der skulle 

være råd til det. 

Holger Larsen mente nok, at med de 

lånemuligheder der var til stede var der 

grundlag nok. Til slut enedes man dog 

om, at formanden og skolechefen skulle 

kontakte Klaus Baess og forhøre sig 

om betingelserne, samt undersøge mulig

hederne for at skaffe midlerne. 

Til kapsejlads og juniorafdelingen var 

der intet. 

Sign. Sv. Larsen 

Formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

Sekretær. 

Bestyrelsesmøde d. 3-2.1970. 

1. Formanden bød velkommen til det 

første bestyrelsesmøde i det nye år. Ret

tede en tak til enhver som havde hjulpet 

på den ene eller anden måde ved jule

festen, ikke mindst en tak til Poul Jensen 

og Plambeck. 

Formanden omtalte Sej lerdagen, hvor 

de fleste klubber havde lovet et tilskud 

til olympiadefonden på en krone pr. 

medlem i tre år. Dette havde vi fra S.S.F. 

ikke kunnet love på stående fod, da vi jo 

er en meget stor forening med mange for

skellige interesser. Formanden foreslog 

at forelægge det for generalforsamlingen, 

og bad bestyrelsen være med til at anbe

fale støtten til det gode formål, og det 

gik samtlige bestyrelsesmedlemmer ind 

for. 

Willadsen, som på sidste generalfor

samling lovede støtte til indkøb af ny 

øvelsesbåd, har afleveret en check på 

1000,- kroner, og 200,- kroner blev ind

samlet ved en julefrokost i klubhuset. 

Der er ikke kommet noget tilbud om 

køb af den gamle øveballe, men der var 

kommet et skriftligt, og favorabelt tilbud 

på en ny intern, folkebåd fra Claus Baess. 

Formanden havde endvidere modta

get 170,- kroner i provision fra Grøn & 

Witzke, hvilket beløb jo som bekendt 

går til præmier. 

Medlemmer som ønsker plads i hav

nen, og som er indmeldt i 1967 og 1968, 

skal melde sig til ekspetancelisten inden 

d. 1. april 1970 for at blive skrevet på, 

også de medlemmer som er skrevet på, 

må melde sig, da der jo kan være fra

faldne, og det er nødvendigt at havne

udvalget har oversigt over, hvem der sø

ger plads. 

Der er udsendt 450 benzinskemaer til 

medlemmerne. 

Man enedes om at opslå pladsmands-

stillingen ledig ved avertissement i Berl. 

Tidende, søndag d. 8. februar. 

Af arbejder der foreligger skal kana

lens regulering påbegyndes så snart is-

forholdene tillader det. Der er bestilt 

jern til rækværk på den nye bro. End

videre skal der indkøbes træ til at fort

sætte bolværks- og brobyggeriet. 

Formanden klagede over, at haveejere 

henkaster deres affald på pladsen, det skal 

i affaldscontaineren. Der er også konsta

teret, at der nogle steder bruges elvarme

ovne i skurene, bestyrelsen advarer stærkt 

imod denne trafik, det vil blive betragtet 

som groft tyveri af strøm, med de følger, 

som foreningens love hjemler til. 

Der oplæstes diverse skrivelser som 

toges til efterretning. 

2. Protokollen oplæstes, der var ingen 

kommentarer hertil. 

3. Der afholdes ordinær generalforsam

ling tirsdag d. 31. marts kl. 19,30 prc., 

dagsorden iflg. foreningens love. For

slag skal være bestyrelsen i hænde senest 

tirsdag d. 10. marts kl. 19,30. 

4. Havneudvalget ønskede de påbe

gyndte arbejder gjort færdige. 

5. Klubhus og fester, intet nyt. 

6. Skolechefen oplyste, at navigations

læreren er blevet syg, man har i stedet 

fået en kvindelig lærer. Skolebådens for

nyelse må vente lidt endnu, iflg. de finan-

cieringsmuligheder der foreligger, de er 

ikke særligt gode. Poul Nielsen oplyste, 

at han vil fratræde som skolechef til 

forårsgeneralforsamlingen. 

7. Som tidligere meddelt er der junior

bal lørdag d. 14. Keller vil overveje at 

overtage sejlerskolen efter Poul Nielsen, 

da man har en yngre mand i udsigt til 

juniorlederposten. 

8. Karl Knudsen har indvilget i at gå 

ind for hvervet som kapsejladschef, og 

Sv. Larsen vil herefter begynde at sætte 

Kalle K. ind i mysterierne ved dette em

bede. 

9. Til aktuelt var der intet. 

Mødet sluttede kl. 22.50. 

Sign. Sv. Larsen, formand 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Q 
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F O R Å R S F E S T  
afholdes 

FREDAG DEN 27. MARTS KL. 19.00 

Nærmere ved opslag i klubhuset. 

ÅRETS ANDEN FILMAFTEN 
F R E D A G  D E N  1 0 .  A P R I L  K L .  2 0 . 0 0  

byder på masser af sejlads 

1. Atlantic Adventure. Een mands kapsejlads over Atlanterhavet 

2. The Admiral cups. Kapsejlads ved England 

3. Verdensmesterskab i 505 

Mød op til en hyggelig og interessant aften 
Festudvalget 

KARNEVAL 70 med PAKKEFEST 
L Ø R D A G  D E N  1 8 .  A P R I L  

afholdes på utallige opfordringer KARNEVAL, da vi samtidig ville lave en PAKKEFEST 
slog vi festerne sammen. 

I år har vi besluttet, at dragterne til karnevallet skal være hjemmelavede, de må ikke overstige en værdi 
af 20 kr., masker ikke iberegnet. Så nu gælder det om at få bedstemors gamle tøj frem fra gemmerne. Der 

bliver flotte præmier for den mest originale dragt, dame og herre, samt den smukkeste! 

Entreen bliver en pakke til en værdi af mindst kr. 10,00, som vil blive solgt ved auktion. 

Bordene vil blive festligt udsmykket med frugt og lignende. 

t Kapelmester Kay Bruuns trio spiller op til dans - Flere overraskelser!! { 

Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op til vore arrangementer, jo flere vi er, jo bedre kan vi lave dem! 

Indtegning slutter mandag den 13. april. Indtegning på listen i klubhuset eller telefonisk til restauratricen 

telefon 58 32 96 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8  3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT!  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F. 



Forårs klargøring 
Inden man dækker båden ind for vin

teren, er det klogt at skrabe alt løst lak 

og maling af; ikke sådan at forstå, at man 

begynder at skrabe hele båden af, kun der 

hvor lak og maling er løst eller blærer, 

eller de steder, hvor båden har fået et 

knubs i løbet af sommeren. 

Når det er gjort og alle stederne er 

tørre, giver man det et strøg med bådlak 

eller maling fortyndet med terpentin. 

Hvis man undlader dette, så vil man 

til foråret opdage, at der omkring disse 

små blærer er fremkommet store fugtige 

skjolde, hvor alt lak og maling er løsnet 

i store flager. 

Thi disse små blærer er i vinterens løb 

blevet fyldt med regnvand eller inden

bords kondensvand, og frost og tø sørger 

for at malingen så bliver ødelagt. Når 

man så har taget bundproppen ud (Husk 

at lægge den et sted, så man ved hvor 

den er, når man skal bruge den igen til 

foråret). 

Derefter tørrer man omhyggeligt alt 

vand op indenbords, i klinkbyggede både 

skal man være særlig omhyggelig med at 

tørre op i alle natter, her har frosten også 

let spil til at ødelægge, idet is i nåtterne 

fuldstændigt kan sprænge nåtterne fra 

hinanden. Så kan man til foråret se græs

set gro ud gennem dem. 

Men når alt dette er gjort omhyggeligt, 

kan man med god samvittighed lægge 

pressenningen på, for så har man gjort alt 

hvad man kan gøre for et godt grundlag 

til forårets klargøring. 

I næste nummer af bladet skal vi 

bringe nogle tips om maling og lakering. 

Og når så endelig, efter en lang vinters 

sne og kulde, solen atter står højt på 

himlen, bliver der arbejdet med liv og 

lyst på bådepladsen, så er det, at man skal 

have en vis plan over arbejdet, selv om 

det kan være vanskeligt at følge den, 

grundet vort omkiftelige klima, må vi 

alligevel, og netop på grund af vejrliget 

gå frem på en sådan måde, at vi kan fort

sætte arbejdet, selv om der skulle komme 

en byge, der skal altid være noget inden

bords at lave i en sådan situation. Det er 

utilgiveligt at stryge maling på en fug

tig båd. 

Men vi starter forårsklargøringen med 

at vaske båden af, både ude og inde. Hvis 

man ikke er en tøsedreng, ville en regn

byge netop komme tilpas under dette ar

bejde, men husk nu at tage dørken op, så 

du også kan få gjort ordentlig rent un

der den. Nu er der nok nogle der træk

ker på smilebåndet ved denne bemærk

ning, men tro mig om I vil, jeg har vir

kelig set såkaldte sejlsportsfolk gøre 

både i stand uden så meget som røre et 

dørkbræt. Også gode betingelser for 

råd, sådan noget. 

Det bedste man kan komme i vaske

vandet er en sjat salmiakspiritus, vær 

ikke bange for lakerede rufsider, eller 

lign. Det skader ikke lakken, selvfølge

lig må man ikke bruge så meget salmiak 

så det opløser malingen på ruftaget, så 

den driver i lange striber ned over de 

lakerede rufsider. 

Og det bliver helt galt, hvis man glem

mer at tørre striberne af. Det er æsten en 

umulighed at få fjernet sådanne indtør

rede striber. 

Salmiakken har mage gode egenskaber, 

for det første og vigtigste: den opløser 

den gamle malings hårde overflade, net

op så meget at den bliver ru, derved 

kan den ny maling bedre forbinde sig 

med det gamle lag maling. 

For det andet: Ved indenbords brug 

tager den olie og andet fedtet snavs let 

og smertefrit af, og efterlader sig en 

frisk nyvasket duft i båden, måske lidt 

skarp til at begynde med, men der for

tager sig hurtigt. 

Nu skal der pletmales, de bare pletter 

stryges med en fed maling, d.v.s. en 

maling med meget fernis i. Her må jeg 

indskyde, hvis båden er malet med mo

derne plastik- eller syntetiske farver, må 

man endelig granske fabrikkernes brugs

anvisninger, her kan ikke gives faste 

regler. De er forskellige for hvert fabri

kat. 

Når malingen er godt tør skal der 

spartles, det letteste, men også det dyreste 

er, at købe en vandtfast spartelfarve. 

Men man kan udmærket godt selv 

lave sin spartelfarve, det har jeg gjort i 

mange år, med et godt resultat. 

Her er opskriften: 

V2 kg vandrevet kridt udrøres i fernis. 

% kg vandrevet kridt udrøres i vand. 

Vi kg olierevet zinkhvidt. 
1Ukg tapetklister (rugmelsklister) 

ikke cellulose. 

Alt blandes hver for sig, men røres til 

sidst sammen med et skvat Yachtlak. 

Dette er en ret stor portion, men man 

har jo lov til at halvere det. 

Når spartlingen er overstået begynder 

slibearbejdet, men er spartlingen gjort 

omhyggeligt er det kun det halve arbej

de og tid der går med det. 

Til slibning på maling første gang kan 

man godt bruge groft sandpapir, nr. 1% 

eller IV2 vil være passende. Senere slib

ninger bruger man finere nr., og husk 

der skal slibes for hver gang der stryges. 

Næste gang strygning: Til den bruger 

vi en mager farve, d.v.s. vi tynder farven 

op med lidt terpentin. Så binder den bed

re på den gamle maling, vi har jo kun 

plettet båden - forhåbentlig, for det er 

ikke godt hvis vi har strøget det hele 

over med den fede farve vi plettede med, 

der skal bruges mager farve på gammel 

maling for at undgå at malingen slår fra 

eller krakelerer. 

Hvis båden har været slemt medtaget 

skal den have en strygnig til, men denne 

gang fortynder vi ikke farven. Nu skulle 

den være klar til undergrund, det kan 

bedst betale sig at købe denne færdig 

oprørt. Det kan lade sig gøre at blande 

det, i så fald rører man olierevet zinkhvidt 

op med terpentin og Yachtlak, kun en 

smule lak, så får man det man kalder en 

»zeisfarve«. Men jeg synes ikke, at resul

tatet bliver så godt som man kunne øn

ske. 

Så er vi klar til lakeringen, nu er det 

bare at vente på en lun og tør dag, og 

helst en stille dag og endelig en dag, 

hvor naboerne ikke sliber, ej heller skal 

man begynde at lakere efter at Lillemor 

har været der med eftermiddagskaffe, 

så er man sikker på, at duggen falder i 

lakken. Det rette tidspunkt at begynde 

lakeringen er ved 10-11-tiden. Og det 

gælder både hvid og klar lak. 

Det lakerede naturtræ behandler man 

bedst på følgende måde: Først en gang 

slibning i vand, hertil fås speciel vand-

slibingspapir, efter slibning vaskes alt 

slibestøv omhyggeligt af, og når fladen 

er helt tør, lakeres med en god Yachtlak 
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og speciel lakpensel, nu er det med at 

være meget omhyggelig med påsmørin

gen, ikke for tyndt, men ej heller så tykt 

at lakken hænger i gardiner, der skal 

lidt øvelse til, men hele resultatet afhæn

ger af, at lakken er lagt rigtigt på. 

Hvis naturtræet, her er egetræ især 

slem til at få sorte pletter af fugtighed, 

kan man få sådanne væk ved hjælp af 

Okzalsyre, dette købes som pulver og 

opløses i vand, så meget vandet kan op

tage. Dette fugtes pletten med, det tørrer 

og man sliber over det, dette kan gen

tages hvis der er en særlig ondartet plet, 

men den skal nok forsvinde og det skader 

ikke træet. 

Til slut bringer jeg her en god frem-

gansmåde til blegning af jordslåede sejl: 

1,0 kg blysukker opløses i 45 1 vand 

(ferskvand). 

1,5 kg alun opløses i 45 1 vand (fersk

vand). 

De to blandinger hældes sammen, og 

sejlet lægges deri en nat. Tages så op, 

må ikke vrides eller skylles, men tørres 

på et skyggefuldt sted. Det hvide pulver, 

der sidder på sejlet børstes af og sejlet 

skal efter sigende være som nyt. 

God arbejdslyst og en god sejler-sæson. 

Renie. 

yé 
MEDDELELSE TIL ALLE 

JUNIORER 

Skærtorsdag d. 26. marts kl. 10,00 
mødes vi alle til et lille juniormøde 
i juniorhuset 

Efter mødet begynder vi klargø
ring af juniorbådene. 

Husk arbejdstøj og frokost. 
Husk der er møde- og arbejds

pligt til klargøring af juniorbådene. 
Juniorledelsen. 

Klargering af evelsesbåden 
Vi mødes 21. og 22 marts. 

Skolechefen. 

SKIP O'HOI! 
Fra Fanø Ugeblad 

Lad dem, der er skabt 

til at jokke 

på asfalt og flisers grund, 

jokke, - i store flokke — 

til deres sidste stund 

— på samme plet jord 

til de segner. 

Lad dem, der har kraft 

til at sejle 

pa havets bølgende vand, 

sejle - og håndfast bejle 

som mandfolk alene kan 

— mens blodet er ungt 

og det bruser. 

Lad dem, der har mod 

til at bryde 

et muldet, snærende bånd, 

bryde — og kaldet lyde 

med ægte viking-ånd 

— gå kloden på kryds 

og pløj havet! 

Knud D. Jensen 

Nye medlemmer ~~~~ 

som søger optagelse 

i Simd&y. SejtLfohonwq. 

Aktive 

Kristen V. Raahauge 

Bindslev Alle 7, Kastrup. 

Jolle. 

Arne Thorsen 

Boltonsvej 10, S. 

Kutter. (November). 

Allan H. G. Lassen 

Sognefjordsgade 4. S. 

u/Bd. 

Lars J. Bremholm 

Aleen 77. Kastrup. 

u/Bd. 

Verner Jensen 

Vestermarksvej 16. S. 

Bolkebåd. »Bien«. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Ny lystbådehavn 
I det forsømte område ved Køge Bugt, 

synes der nu at være mulighed for en 

ny lystbådehavn. 

Brøndby Strand Sejlklub har fra 

D.F.D.S. modtaget et generøst tilbud, 12 

store lastepramme til et symbolsk beløb 

af kr. 50,00. 

De store pramme vil blive sænket fyldt 

med sand, derved skabes 250 m mole med 

plads til ca. 150 både. 

Vi ønsker til lykke med den ny lyst

bådehavn. Den vil antagelig være en 

realitet i sommeren 1970. red. 
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Stiger træskibene 
nu i værdi? 

Polyestermite, der angriber og 

ødelægger glasfiberbade 

Vi bragte for et par år siden en notits 

fra det amerikanske sejlsportsblad »The 

Skipper« om at der fandtes boreorme, 

der angreb glasfiber, i lighed med teredo 

navalis, og limoria ormene, der angreb 

træ, men det blev af sagskundskaben 

slået hen; man hørte nemlig ikke, om det 

passede eller var en skrøne. 

Nu er det den rene og skære virke

lighed, for både i USA og ved Cowes 

i England er konstateret tilstedeværelsen 

af en krebselignende vandlus, der har 

fået navnet polyestermite. På forbløffen

de kort tid fik den alt plasticaffald i Hud-

son-floden ved New York til at forsvinde 

til glæde for dem, der kæmpede for at 

holde floden ren for affald af denne art. 

Polyestermiten er ca. 2 cm lang, mørke

blå, og hannen har røde pletter på ryg og 

bug. Hunnen lægger æg to gange om året, 

forår og efterår, og æggene udruges på 

tre uger. Den ligner en del andre små ter

miter, kun med den undtagelse, at alle 

kendte termiter angriber træ, medens den

ne ikke rører træ, idet den ikke kan tåle 

at være i nærheden af træ; den angriber, 

indtil hvad der nu er oplyst, kun glasfiber 

og plastic, hvilket skal forstås således, at 

den borer sig ind i skroget lige under 

vandlinien og begynder at opløse har

piksen, der holder glasmåtterne sammen, 

ved hjælp af en syrelignende væske, som 

den derpå tramper ned i denne med sine 

ben. Harpiksen bliver så til en klæbrig 

masse, som den æder, idet den med sine 

tænder udskiller glasset i måtten. Så vidt 

vides, er det den eneste art insekt, der har 

galdesyre nok og helbred til at æde kunst

fibre, overleve og trives ved denne føde. 

Til Cowes mener man, at polyesterter-

miten er kommet sidste år med en af de 

motorbåde, der deltog i motorbådsløbet 

Cowes-Torquay-Cowes. Her er allerede 

flere glasfiber-fartøjer angrebet, og man 

er begyndt at tage sagen alvorlig. 

Her skal lige omtales et enkelt tilfælde, 

idet den, der har skrevet og nævnt denne 

nye fare for lystfartøjer af glasfiber, Mr. 

Bill Beavis, fra »Yachting and Beating 

Weekly«, hvorfra disse oplysninger stam

mer, sammen med en synsmand var nede 

på et værft i Cowes for at syne en båd, 

eller - som han skriver - rettere en vand

liniemodel af overvandsskroget, for alt 

under vandlinien var væk, hvortil syns

manden sagde: »Se på den, de har jo ædt 

hele klædningen«, hvorefter han med sin 

hammer slog på overvandsskroget, og et 

stort stykke faldt ned på jorden som en 

bunke støv, hvori det lykkedes at få fat i 

et eksemplar af denne nye pest, polyester -

termiten, som blev anbragt i en glaskruk

ke, medbragt til samme formål. 

Skadedyrsbekæmpelsen i såvel USA 

som England er gået i gang med at ud

forske, hvor dette meget farlige skadedyr 

er kommet fra, for indtil sidste år var man 

aldeles sikker på, at glasfiber ikke kunne 

angribes af noget insekt; men det må man 

nu hurtigst muligt slå ud af hovedet og 

se at finde et middel, der kan hindre 

polyestermiter i at trænge ind i båd

skroget, hvor de borer sig ind lige under 

vandlinien - og det så tæt ved hinanden 

som et perforeret frimærke. na. 

»Sakset fra Sejl og Motor«. 

Forslag 
til 

generalforsamlingen 
1. Bestyrelsen foreslår følgende ændring 

til pladsreglementets § 6: Tidligere med

lemmer, såsom udmeldte, slettede eller 

udelukkede, skal fjerne deres grej fra 

foreningens område, samt afhænde event, 

skab. 

Såfremt effekterne ikke er fjernet, eller 

skabet ikke afhændet senest 3 måneder 

efter medlemsskabets ophør, tilfalder ef

fekterne foreningen. 

2. Bestyrelsen foreslår generalforsamlin

gen, at man sætter kassererens løn op til 

4.000,00 (firetusind) kroner årligt. 

3. Bestyrelsen foreslår, at Sundby Sejl-

Forening yder 1 kr. pr. medlem i 3 år 

til Dansk Sejlunions olympiadefond. 

4. Bestyrelsen foreslår Bennet Willad

sen som leder af juniorafdelingen og 

søger samtidig generalforsamlingens dis

pensation fra lovens § 5, sidste stykke, 

da Willadsen mangler et halvt år i at 

have 2 års medlemsskab. 

5. Bestyrelsen foreslår Viggo Keller til 

skolechef. 

6. Bestyrelsen foreslår Carl Knutzen til 

kapsejladschef. 

ALTID UGENS BILLIGSTE] TILBUD ! ! 

K O L O N I  A L - L  A G E R E T  
(DET LILLE SUPERMARKED) 

I IESSENSGADE 55  -  TELEFON 587797  
v/ E. G ILS AGER 

9 



ØNSKER OU »SKIV« 
så er det hos DAN RIS 

Køb - Salg - Forsikring 

Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
Salg — Service og Reparationer 

Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer 

Startere - Dynamoer og relæer 

Teleflex fjernbetjening 

J .  E .  NAGEL 
Tlf. (01) 58 4 0 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S 

S E R V I C E V O G N  O V E R  H E L E  L A N D E T !  

OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE! 
I næste måned får vi travlt med klargøringen af bådene. Husk så 

også at få redningsmateriellet efterset. 

Klubben påtager sig at afprøve redningsveste, henvend jer til 

bestyrelsen om samme. 

Samtidig vil vi opfordre alle vore nye medlemmer, om at tilmel

de sig til sejlerskolen. 
Red. 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er over 1100 eksp|. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

E.  LORENTZEN,  
Albaniensgade 2 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 7118 Y. 

Skum for boven 

Skum på glasset 

Skum i køjen 

AMAGER SKUM 
} Bådehynder syes og monteres! | 

Syer De selv, leverer vi materialer og vejleder Dem 
på bedste måde. — Stof til hynder haves! 

Amager Skum, Tingvej 4 - 2300 Kbhvn. S. 
ved Merry Biografen — Telf. 58 70 06 
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Telefonikursus for lyst

sejlere 
I lighed med tidligere afholdes igen i år 

kursus for opnåelse af: 

Begrænset telejonistcertifikat udelukken

de til brug i ikke-radiopligtige skibe. 

Kurset afholdes på Københavns navi

gationsskole, Lersø Parkalle 2, 2100 

Københaven 0, efter følgende plan: 

Mandag den 6. april kl. 19,00-22,00: 

Apparatkendskab. 

Tirsdag den 7. april kl. 19,00-22,00: 

Reglement. 

Onsdag den 8. april kl. 19,00-22,00: 

Apparatkendskab. 

Torsdag den 9. april kl. 19,00-22,00: 

Reglement. 

Under forudsætning af godkendelse fra 

Generaldirektoratet for Post- og Telegraf

væsenet afholdes eksamen: 

Mandag den 13. april 1970 kl. 15,30. 

Gebyr for hele kurset inklusive bøger 

og eksamensgebyr kr. 175,00 pr. person. 

Tilmelding til afdelingsleder K. Bre

dahl Nielsen, Tuborgvej 66, 2900 Hel

lerup, telefon HE 2898. 

K. Bredahl Nielsen 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Fredag den 27. marts kl. 19,00: 

Forårsfest 

• 

Tirsdag den 31. marts kl. 19,30: 

Generalforsamling 

* 

Fredag den 10. april kl. 20,00: 

Filmaften 

Lørdag den 18. april kl. 19,00: 

Karneval evt. m pakkefest 

• 

Lørdag den 9. maj kl. 16,00: 

Standerhejsning 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 

Grib chanchen! 
nu er den der, medens bådene er 
på land, til at få sat medlemsnr. på 
bukke og klodser. 

Havneudvalget. 

Shoppen! 
åbner fra og med 

påskedagene 

torsdag den 26. marts 

SHOPPEN fører alt til båden! 

Hvad der evt. ikke haves på lager, kan 

bestilles, og det skaffes hurtigt og billigst! 

NB. På bestilte varer, garanteres fuld retur

ret, hvis ikke priserne hører til Byens 

absolut billigste. 

Med venlig hilsen 

KLAUS 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Kar l  Pov lsen  bogt ryk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V ®> 35 6788 

Du er altid på rette kurs 

i en ny AUSTIIM fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 
Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 
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Sej/sportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JjnaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE j "  j  

DUNLOP SEJLERSKO 0 s.'-ftSig* -«KSf 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, JSSft, 
FILIAL GRØNTTORVET ?9  -  VAlby  238  

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. 

•»Hamr 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

F R E M ' S  M A R I N E  S E R V I C E  

- © mm* 

isSSiK: 

Svensk kvalitet liUIWfffl J B» 

Fineste ^ ? 

benzinøkonomi ! Pli 

Motoreffekt 3-75 HK f*#-

Konkurrencedygtige priser 

*é 
Tal bådmotor med os 

A' s 

Største garanti og bedste * 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O  D O S  V E J  2  -  T E L E F O N  5  5  7 3  5 3  

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

sikket 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (01) 12 24 36 



S U N D B Y  S E J L -
,  F O R E N I N G 1  

\RuTH*rl-

NDM9IEU 4 APRIL IOVO 2«. AI5«.A\«. 

Fotomontage: Reinhardt  Hansen 

FORÅR - TRODS ALT \ 



r 
\  SUNDBY SEJL-FORENING 

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

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S, 

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 

Kapsejladschef: Carl Knutzen, Gunløgsgade 2 AS 3220 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20 AS 2120 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E.Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

K asierer 

formanden og: 

havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver tonsdag: 

kl. 10—20,30 

i klubhuset 

tlf. SF 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

HUSK NÅR BÅDEN ER KOMMET I VANDET, 
så ryd op på din plads og anbring dine mærkede bukke og klodser 

efter PLADSMANDENS anvisning! 

S T A  N D E R H E J S N I N G  
finder sted 

Lørdag den 9. maj 1970 kl. 16.00 

MUSIK OG DANS I  KLUBHUSET 

HUSK! Hvide huebetræk FESTUDVALGET 



G E N E R A L F O  
den 31. 

Dagsorden: 

1. valg af dirigent 

2. protokol og beretning 

3. valg af bestyrelsen 

4. regnskab 

5. lovændringsforslag 

6. andre forslag 

7. eventuelt. 

1. Formanden, Sv. Larsen åbnede ge

neralforsamlingen med at byde forsam

lingen velkommen, og udbad sig der

efter forslag til en dirigent. 

Henning Jensen blev foreslået, og da 

der ikke var andre forslag, var Henning 

valgt, han takkede for valget og konsta

terede at generalforsamlingen var lov

ligt indvarslet. 

2. Sekretæren fik herefter ordet for 

oplæsning af protokollen fra det sidst 

afholdte bestyrelsesmøde. På dirigentens 

forespørgsel, om der var kommentarer 

til protokollen, mødte Hjalmar Nielsen 

straks op, men dirigenten henviste hans 

indlæg til formandens beretning. 

Der var ikke andre kommentarer, 

formanden fik ordet til sin beretning. 

(Formandens beretning følger hosstå

ende). 

Som første kommentator til forman

dens beretning var Hjalmar Nielsen, han 

tog straks tråden op fra den ekstraordi

nære generalforsamling i november må

ned. Han blev dog hurtigt stoppet, dels 

af kraftige klapsalver fra forsamlingen, 

som vistnok forvirrede Hjalmar en hel 

del, dels gjorde dirigenten opmærksom 

på, at indlægget intet havde med denne 

generalforsamling at gøre. 

Næste taler var Henry Plambeck, 

som foreslog at de medlemmer som und

lader at indsende benzinskemaer i ud

fyldt stand, burde idømmes en bod, f.eks. 

på 50 kroner. 

Plambeck udtalte, at det var så ringe 

en ulejlighed at udfylde skemaet, men 

det er af stor økonomisk betydning for 

foreningen at returnere skemaerne. 

Derefter Rødspætte Peter, som takkede 

for 25 dejlige år i Sundby Sejl-Forening, 

blandt gode kammerater. Peter bekla-

R S A M L I N G E N  
marts 1970 

gede, at han ikke mere kan invitere sund

by-sejlerne på rødspætter, når de kommer 

til Omø, men en kælderkold øl vil der 

altid være, og alle sundby-sejlerne ville 

være hjerteligt velkommen. 

Da der ikke var flere indlæg til be

retningen, fik formanden ordet til re

plik, dette var en let opgave, idet den 

strakte sig til at rette en tak til Rød

spætte-Peter, samt en tak til Plambeck 

for sine udtalelser om benzinskemaerne. 

Til Hjalmar Nielsen udtalte forman

den at hvis Hj. N. troede at han ville 

rejse sig op for at diskutere det pjat, så 

måtte han tro om igen, men hvis han 

havde noget sagligt, da ville Sv. Larsen 

gerne spilde hele sin nattesøvn for Hjal

mars skyld. 

Herefter blev protokollen og forman

dens beretning sat under afstemning og 

vedtaget. 

3. Inden man gik over til valg til 

bestyrelsen, udbad dirigenten sig forslag 

til et stemmetælningsudvalg, følgende 

blev foreslået og valgt: Vagn Preisler, 

Arndt Adrian og Henry Plambeck. 

Første mand på valg var sekretæren 

Reinhardt Hansen som genvalgtes uden 

modkandidat. Skolechefen Poul Nielsen 

ønskede ikke genvalg på grund af meget 

rejsearbejde. Bestyrelsen havde i stedet 

foreslået Viggo Keller, der var ikke andre 

forslag og Keller var valgt. 2 repræsen

tanter, Tage Kjær og Fritz Kleis, gen

valgtes uden modkanditater. 

1 suppleant, Vagn Preisler, genvalgtes 

ligeledes. 

Til at afløse Keller på juniorlederpos

ten havde bestyrelsen foreslået Bennet 

Willadsen som tidligere har været junior

leder i Yachtklubben Furesøen, og bad 

samtidig generalforsamlingen om dispen

sation fra lovens § 5, sidste stykke, idet 

Willadsen ikke har været medlem i 2 år i 

S.S.F. Da der ikke var andre forslag, 

foreslog dirigenten at man, samtidig med 

at man afgav sin stemme på Willadsen, 

også stemte for at give dispensation. 

Bennet Willadsen var hermed valgt til 

juniorleder. 

Kasserersken, Erna Christensen, gen

valgtes med akklamation, uden modkan

didat. 

Kasserersuppleanten, Anni Lindqvist, 

genvalgtes ligeledes. 

Revisor, Gøsta Øberg, genvalgtes og

så uden modkandidat. 

Til afløsning af revisorsuppleanten der 

måtte afgå, da han nu sidder i bestyrel

sen, blev foreslået Erling Sørensen, og 

han blev valgt enstemmigt. 

Redaktøren, Martin Andreasen, gen

valgtes uden modkandidat. 

2 målere, Uffe Below og Poul Nielsen. 

Uffe Below ønskede ikke genvalg og i 

stedet blev foreslået Claus Akkermann 

som blev valgt. Poul Nielsen genvalgtes. 

2 juniormedlemmer, Rasmus Beck og 

Leif Olsen genvalgtes begge. 

Motorbådsrepræsentanten, Tom Lar

sen, ønskede ikke at modtage genvalg og 

Reinhardt Hansen rettede en opfordring 

til forsamlingen om at vælge en motor-

bådsrepræsentant der vil gå ind for op

gaven 100 %, da han fandt det sørgeligt 

at se så stor en forening som S.S.F. med 

over 400 fartøjer og med så ringe aktivi

tet. Motorbådsfolkene må gøres til aktive 

sejlere. Foreslået blev Knud Jensen og 

Skafte. Kn. Jensen frafaldt, og Skafte 

valgtes enstemmigt. 

Jollerepræsentanten, Ole Juul, var ikke 

til stede og i stedet foresloges Niels Peter 

som valgtes med akklamation. 

Da man ved efterårsgeneralforsamlin-

gen ikke havde kunnet finde en ny kap

sejladschef, skulle man ,ekstraordinært, 

vælge en sådan, og bestyrelsen havde 

foreslået Carl Knutzen, endvidere blev 

Viggo Hind foreslået. Formanden anbe

falede at stemme på Carl Knutzen, da 

Viggo Hind jo tidligere havde været 

Kapsejladschef og havde nedlagt hvervet. 

Der blev afgivet 123 stemmer, nemlig 

82 for Carl Knutzen, 36 for Viggo Hind 

og 5 blanke. 

4. Regnskabet godkendtes enstemmigt 

og uden kommentarer. 

5. Bestyrelsen havde foreslået følgende 

(tilføjelse) til pladsreglementets § 6: 

tidligere medlemmer, såsom udmeldte, 

slettede eller udelukkede, skal fjerne 

deres grej fra foreningens område, samt 

afhænde evt. skab. Såfremt effekterne 
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ikke er fjernet, eller skabet ikke afhændet 

senest 3 måneder efter medlemsskabets 

ophør, tilfalder effekterne foreningen, 

Forslaget vedtoges med 7 stemmer imod. 

Formanden motiverede forslaget om 

at hæve kassererskens løn til 4.000,00 

kroner årligt, og udtalte at det ikke var 

kasserersken som havde bedt om lønfor

højelse, men bestyrelsen skønnede at det 

store arbejde måtte lønnes mere hensigts

mæssigt. 

Efter en enkelt forespørgsel om hvor 

meget forhøjelsen androg, blev forslaget 

vedtaget enstemmigt. 

Forslaget om at yde en krone pr. med

lem årligt i 3 år til Dansk Sejlunions 

Olympiadefond motiveredes ligeledes af 

formanden. Plambeck anbefalede forsla

get. 

Poul Holst Jensen ville gerne vide 

hvad disse penge skulle gå til og Poul 

Nielsen forklarede at midlerne ville blive 

anvendt til indkøb af træningsmateriel 

til sejlere som kunne være kvalificerede 

til olympiadedeltagelse. Derefter blev 

forslaget vedtaget med 1 stemme imod. 

7. Under eventuelt havde kun et med

lem ordet, Rødspætte-Peter udtalte: Den 

gode gamle øveballe har taget konkurren

cen op i kapsejladserne og har klaret sig 

ganske pænt, han opfordrede ældre med

lemmer til at ofre en aften om ugen som 

lærer på øveballen. 

Formanden replicerede ved at tilslutte 

sig Peters udtalelser, hvorefter han tak

kede forsamlingen for den rolige og sag

lige behandling af de forskellige sager. 

Det giver en ekstra energi til at give 

den endnu en tand når forsamlingen står 

bag, udtalte Sv. Larsen. 

Dirigenten takkede for god ro og or

den, hvorefter han motiverede et leve for 

Sundby Sejl-Forening. 

Sign. Henning Jensen, dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

s -— 

Formandens beretning 
Siden sidste generalforsamling har Sund

by Sejl-Forening mistet 3 af sine gamle 

medlemmer. 

Christian Petersen, som var ejer af 

motorbåden »Diana«, 

Frithiof Poulsen, der var ejer af mo

torbåden »Solo« og 

Aage Sejrsbo. 

Af vore tre mistede kammerater var vel 

nok Sejrsbo den mest kendte, han var en 

ivrig kapsejler, han deltog næsten i alle 

kapsejladser og vandt blandt andet »Sjæl

land rundt« 5 gange foruden mange andre 

sejladser. 

Jeg vil bede forsamlingen med mig 

mindes vore kammerater 

Æret være deres minde. 

Vinteren har været hård og langvarig, 

meget kunne have været færdigt og ud

retning af kanalen giver 15-16 pladser 

mere. - Jollesejlerne laver selv en jolle-

beding, der fører direkte ud i Sundet, 

derved bliver 5-6 pladser mere i det 

nordøstlige hjørne af havnen. — Pram

pladserne bliver, lidt forsinkede, også 

snart færdige. - Der er indkøbt spuns

planker til ca. 110 m bro, men i første 

omgang bliver der kun lavet 60-70 m 

pluds stikbroer. — Lillejuleaften sprang 

hovedvandledningen, den blev bragt i 

orden, udgiften blev afholdt af Spilde-

vandsafdelingen. - Der bliver ført en 

frostfri vandledning til nordre plads og 

vil med tiden blive ført videre til den ny 

bådeplads. - Rækværket over den nye bro 

er udført af 3 medlemmer, som jeg herved 

takker for deres indsats, det er dejligt 

når man får en hjælpende hånd fra man

ge af medlemmerne til gavn for S.S.F. -

Tom og Anker har rettet puklen på 

midterbroen. - Hegnet er rettet ud langs 

Kruthuset og nyt trådvæv opsat. - Den 

af frosten ødelagte vej til klubhuset vil 

Dlive istandsat snarest — der vil blive 

indlagt strøm på pladsen til slibemaski

nerne etc. i stedet for den dyre lysstrøm. -

Den ny pladsmand kunne desværre slet 

ikke klare det, hvad man med rimelighed 

kunne forvente, så efter et møde med 

havneudvalget, fratrådte han omgående -

den 17. april tiltræder et af vore medlem

mer Erik Hansen, ejer af kutteren »West« 

som piadsmand. - Jeg må indskærpe 

medlemmerne at bruge blysynk til deres 

fortøjninger og ikke lægge deres bøjer 

mere mere end 2 X skibets længde ud 

i havnen, i modsat tilfælde vil de blive 

lagt på plads af pladsmanden på med

lemmets regning. - Små skiltemærker 

med medlemsnummer skal påsættes små 

både, joller og pramme inden søsætnin

gen. - Pladsmanden vil få ordre til ikke 

at søsætte et fartøj, hvis ikke bukke og 

klodser er mærkede så vi kan se, hvem 

der skal betale såfremt pladsmanden skal 

sætte dem på plads. 

I restauratricens oplagsrum er der op

ført en skillemur, kloak, vand samt el 

er indlagt, det bagerste rum er beklædt 

med fliser og indrettet med reoler og 

dybfrost til opbevaring af madvarer. Kir

stine har købt et dejligt nyt komfur, så 

nu er hun klar til at tilfredsstille alle 

medlemmers kullinariske ønsker. Samtidig 

er lejen forhøjet til 32.000 årligt fra 

1/4 1970. Jeg vil gerne her sige Kirstine 

tak for godt samarbejde og for den inte

resse hun udviser for at det skal gå godt 

i S.S.F.. — Bestyrelsen har vedtaget at 

flytte vore midler ca. 70.000 fra Spare

kassen København og Omegn til Amager

banken, grundet Sparekassens lidt mærke

lige optræden. - Ny ståldør er opsat til 

øl- og spirituskælderen, vi er for tiden 

hærget af en del indbrud, døre og vin

duer smadres, skure--bliver opbrudt, jeg 

vil tro det er stedKendte, der mener de kan 

få til livets ophold på denne måde, jeg 

vil bede medlemmerne om at holde godt 

øje med mistænkelige personer. — Ifølge 

klubbens love kan hr. Hjalmar Nielsen 

ikke få sine benzinpenge udbetalt. - Et 

medlem, der er blevet 100 % invalid er 

efter ansøgning bevilget kontingentfri

hed. - I år er der en del medlemmer, der 

kan fejre jubilæum: 

40 års medlemsskab 

Nr. 123 A. Carlsen, nr. 126 M. Jørgen

sen, nr. 163 May Jørgensen. 

25 års medlemsskab 

Nr. 13 C. Larsen, nr. 61 C. Pedersen, 

nr. 190 Rasmussen, nr. 363 J. Danris, 

nr. 406 vesberg, nr. 460 Folmer Aaes, 

nr. 465 Karl Damhave, nr. 98 Poul 

Pedersen. 

Fra d. 6.-11. juli vil der blive afholdt 
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NM for OK-joller, der ventes ca.80-100 

joller, Kirstine vil sørge for deres kost 

til den rimelige pris af 16,00 kr. pr. dag 

for morgenkaffe, frokost og middagsmad. 

Amagerkredsens kapsejlads bliver d. 

24. august. - Den 18. marts var der 

eksamen i tovværksarbejder, 16 elever 

bestod. - Navigationseksamen fandt sted 

d. 24. marts, 10 bestod og jeg må tilføje 

at det var dygtige elever på begge hold, 

der i år fik deres eksamensbeviser. 

Nu vil jeg håbe, at der vil melde sig 

mange til efterårets Navigationssejlads. -

Bestyrelsen har indsendt nogle forslag til 

nyvalg og omplaceringer inden for be

styrelsen, men dem er medlemmerne gjort 

bekendt med gennem medlemsbladet. 

Til slut vil jeg takke vor redaktør, vor 

benzinmand Georg, revisorerne samt be

styrelsen for det gode samarbejde, der er 

til gavn for S.S.F. 

En tak til de medlemmer, der har hjul

pet Sundby Sejl-Forening i dette halvår. 

Sv. Larsen. 

fux. 

Besyrelsesmødet d. 10.3 1970. 

1. Formanden abende mødet med at op

læse diverse skrivelser, som toges til efter

retning. Formanden oplyste at han havde 

forespurgt hos kontorchef Grønlund på 

Jordkontoret, om hvordan det så ud med 

tilskud til fornyelse af broerne. Kontor

chefen svarede, at det så ud til at ligge 

godt, så man har altså et godt håb om 

at få støtte. 

Der er til dato indkommet 383 benzin

skemaer, men der mangler dog endnu 

nogle stykker. 

Det oplystes endvidere at den nye 

pladsmand er trådt i funktion. 

Fra Hjalmar Nielsen var der kommet 

2 skrivelser, den ene var en anmodning 

om en samtale i anledning af den megen 

diskussion på den ekstraordinære gene

ralforsamling. Den anden, som var bilagt 

et benzinskema, var en henstilling til 

bestyrelsen om at tilstille Hjalmar Niel

sen hans andel af benzinpengene som han 

mente sig berettiget til i henhold til ben-

zinrefusionsloven. Sekretæren svarede 

Hj. Nielsen. 

Der bliver nu taget skridt til at føre 

frostfri vandledning over til ndr. plads, 

og der er bestilt 10 nye skabe som skal 

afslutte rækken af de sidst byggede skabe. 

Der skal skrives til Helmuth om at fjer

ne sit lysthus fra ndr. plads, hvor det 

nu står ganske umotiveret der hvor der 

er afsat plads til oplægning af både. 

Der er bestilt skilte med numre til at 

anbringe på joller og pramme, ikke alle 

medlemmer mærker deres joller og pram

me med medlemsnummer, således som 

havnereglementet foreskriver, dette uvæ

sen vil man nu se at komme til livs. 

Der har været indbrud i klubhuset et 

par gange og man må nu lade opsætte 

en ståldør til restauratricens lagerkælder, 

da denne har været særlig hjemsøgt. 

Noget af træet til broarbejdet er an

kommet, og arbejdet vil blive påbegyndt 

så snart issituationen tillader det. End

videre er der opsat et nyt stykke hegn, 

og resten følger snarest efter da der skal 

lukkes helt ud til vejen. 

Formanden ankede over at det i det 

sidste mødereferat ikke var blevet oplyst, 

at også Pløk havde givet 100.00 kroner 

til hjælp til nyt øvelsesmateriel. Sekre

tæren beklager meget at have overhørt 

dette. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

mentarer. 

3. Der var ikke, fra medlemmernes 

side indkommet forslag til generalforsam

lingen, men fra bestyrelsen stilles følgen

de forslag: 

1. Til pladsreglementets § 6 foreslås 

tilføjet følgende: Tidligere medlemmer, 

såsom udmeldte, slettede eller udelukkede, 

skal fjerne deres fartøj og grej fra for

eningens område, samt afhænde eventuelt 

skab. 

Såfremt effekterne ikke er fjernet, eller 

skabet ikke afhændet senest 3 måneder 

efter medlemsskabets ophør, tilfalder 

effekterne foreningen. 

2. Forslag om at hæve kassererskens 

løn til 4000,00 kroner årligt. 

3. Forslag om at S.S.F., i lighed med 

andre sejlklubber, yder 1 krone pr. med

lem i 3 år til Dansk Sejlunions Olympi

adefond. 

Endvidere foreslår bestyrelsen: 

1. at vælge Bennet Willadsen til leder 

af juniorafdelingen, og søger her til 

generalforsamlingens dispensation fra lo

vens § 5, sidste stykke, da Willadsen 

ikke har 2 års medlemsskab bag sig. 

2. at vælge Viggo Keller til skole-

chef i stedet for Poul Nielsen som afgår. 

3. at vælge Carl Knutzen til kapsej

ladschef. 

P. 4. Havneudvalget havde intet nyt, 

man ønskede kun de påbegyndte arbej

der færdiggjort. 

5. Klubhus og fester, intet nyt. 

6. Skolechefen oplyste om at der er 

eksamen i navigation, mandag d. 16.3. 

kl. 19,00, tovværkseksamen onsdag d. 

18. kl. 19,00 og tirsdag d. 24.3 kl. 19,00 

er der eksamen i søvejsregler. 

7. Juniorerne er indkaldt til møde 

skærtorsdag, hvor forårsarbejdet tilrette

lægges, og straks derefter går man i gang 

med klargøring af juniorbådene. 

8. Til kapsejlads var der intet. 

9. Eventuelt. Redaktøren henstillede til 

bestyrelsen om at få de betræffende kon

taktfolk til at reagere på anmodning om 

at sende stof til bladet. 

Sekretæren forespurgte om kredsfor

mandens løfte om at afholde kredsmøde 

forud for unionens hovedbestyrelsesmøder 

var gået i sin mor igen. Han havde læst 

at hovedbestyrelsen, på sit sidste møde 

havde nedsat et motorbådsudvalg. Det 

ville være rart at blive orienteret om, 

hvad der sker, også på denne front, det 

er måske også stof til medlemsbladet. 

Poul Nielsen foreslog at S.S.F. i foråret 

lader foretage en testning af rednings

veste, dette gode forslag tages op til nær

mere overvejelse. 

Meclet sluttede kl. 22.20. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 
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Polyestermiten endnu engang 
I sidste nummer af bladet bragte vi en 

artikel, skammeligt hugget fra »Sejl og 

Motor«. 

Vi havde egentlig ventet at det var 

en sjov aprilsspøg, men da den ikke er 

dementeret i »Sejl og Motor« må man 

jo tro som man vil. 

Her på redaktionen tager vi den med 

al mulig forbehold, vi tror at det er en 

and. Det lyder lidt for usandsynligt, at 

disse smådyr lever af harpiks, når man i 

artiklen også læser at de ikke angriber 

træ. (Der er jo masser af harpiks i træ). 

Ganske vist er det kunstharpiks der 

findes i polyesterbådene, men bestand

delene er de samme som i naturlig har

piks. Red. 

Nye medlemmer ~~~~ 

som søger optagelse 

Stmd&y, Se.j.d{loAe.nLnfy 

Aktive: 

Walther Rasmussen, 

Kastrupvej 57, S., 

Kragejolle »Anne Mette« 

Holger Nielsen 

Kompagnistræde 17, K., 

Mb. »Orion«. 

Ole Wichmann Larsen, 

Øresundsvej 23, S., 

Jolle. 

Søren Evald Christiansen, 

Signelillevej 7, S., 

u/Bd. 

Poul Hotlev Pedersen, 

Peder Lykkesvej 5, S., 

Mb. »Magda«. 

Hans Aage Hansen, 

Bergmarksvej 4, 

u/Bd. 

Niels Johnsen, 

Rodosvej 36, 

u/Bd. 

Hans Johnsen, 

Rodosvej 36, 

u/Bd. 

Kurt Wilken, 

Tobrukvej, 

u/Bd. 

Erik Hansen, 

Skotlandsgade 25, 

u/Bd. 

Bjørn Schmidt, 

Toftegårdsplads 2. 

John Elith Clemmensen, 

Laurits Sørensensvej 20, 

u/Bd. 

Juniorer: 

Erik Hansen, 

Skotlandsgade 25. 

Ove Kai Weirum Nielsen, 

Tovelillevej 51. 

Kim Jensen, 

Gyldenrisvej 12. 

Kim Øberg, 

Hvidovrevej 329 A, 

Optimistjolle. 

Lars Schmidt, 

Toftegårdsplads. 2 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Vore farvande 
Landskrona: Mærker forandres 

Pilhaken lystønde 55°52'44"N - 12° 

47'15" ombyttes med sortmalet lystønde 

visende hvidt gruppeblink, 2-blink hvert 

4. sek., forsynet med trekanttopbetegnelse 

og radarrefl. 6sm synsv. 

Pilhaken sodra klokketønde 5 5 0 5 2 '42 "N 

12°47'18"E inddrages permanent. (263). 

Hjelm Fyr forandres 

Pr. 9. februar 1970 er fyrkarakteren æn

dret til hvidt, rødt og grønt lys med 

isofase hver 8. sek. (268). 

Kop'perverkshamnen, Helsingborg -

afmærkning ændret 

Kopperverksrånnen Våstra nr. 2 lystøn

de forandret til rødt hurtigblink. Rødmal. 

lystønde 56°00'15" 12°42'36"E ændret 

til rødt et-blink hver 3. sek. og benævnes 

Kopparverksrånnan Våstra nr. 3. (303). 

Helsingborg Nordhavn -

sydlige indsejling 

SE for Nordhavnens S-lige indsejling 

bygges en bølgebryder. Det til enhver 

tid yderste punkt af denne er afmærket 

med en lanterne visende fast, rødt lys. 

Desuden udlagt sortmalet lystønde vi

sende hvidt hurtigblink. (347). 

Aarø anlægsbro, Lillebælt 

Ca. 100 meter 90° fra Aarø anlægsbro er 

bygget en ny bådebro, der strækker sig 

ca. 73 meter vinkelret ud fra kysten. 

Samtidig er tidl. bådebro fjernet. (349). 

Frederikssunds nye lystbådehavn, 

der bygges af et andelsselskab, meddeler, 

at man nu på trods af is og kulde er 

stærkt i gang med anlæg af den nye havn, 

hvis første del, der forventes klar til at 

modtage fartøjerne i havnen i maj måned, 

vil kunne tage 120 både, hvoraf de 100 

er tegnet, og der er altså muligheder for 

endnu 20 i havnen i år. Til næste år bliver 

havnen udbygget med ydeligere 80 både

pladser. 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SEIMDES OVERALT!  JØRGEN JOHANSEN, med/em af S.S.F. 
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Når vinteren rinder i . . . 
Puh ha! Den er lang denne vinter, for

året lader vente på sig og det kniber for 

de fleste at få lettet »overdynen« fra 

skivet i år, man tør ikke, man risikerer 

jo bogstaveligt talt at en snestorm bryder 

løs og fylder båden med sne, medens 

man går over i skuret og henter værktøj. 

Det er den 5. april, og jeg har fået 

ordre af vor højt ærede redaktør til at 

finde et forårsmotiv til forsiden af med

lemsbladet - et af de rigtige, med fuld 

aktivitet på bådepladsen og alt det her, 

I ved. Nej, han er sku da den mest stæ

dige optimist jeg endnu har sejlet sam

men med, men jeg kan li' ham, fordi han 

har en kolossal tillid til sine »medar

bejdere«, det er der ellers ikke mange 

der har. 

Nå - på med gutaperkastøvlerne, kuk

kassen i hånden og ud i den kolde sne. 

Der var held i sprøjten med det samme -

næsten lige uden for døren stod en af 

vore unge friske saltvandsgutter og trod

sede vind og snevejr. Han havde løftet 

pressenningen op i den ene side og gjort 

den fast til naboens båd, så den virkede 

som en markise, og der stod han og ma

lede på livet løs og så så han endda 

mægtig glad ud. 

Men der sker ellers en hel masse i 

Sundby Sejl-Forening for tiden, man kan 

gå hele pladsen rundt, og overalt bliver 

der gravet og regeret, så det hele ligner 

en københavnsk strøggade i turistsæ

sonen. 

Ude på jollepladsen er de unge jolle

sejlere, med Niels Peter i spidsen, i fuld 

gang med at støbe et nyt slæbested, di

rekte ud til Sundet. 

Den nye betonbro er ved at få gelæn

der, og på den sydlige side bliver der 

gravet ud, så der bliver mere plads i 

kanalen. 

På den søndre mole bliver der bygget 

60-70 meter ny betonbro, ligesom stik

broen ved mastekranen også bliver af 

beton. 

Jo - der sker alligevel noget i »Sund

by«, alt dette har stået på et stykke tid 

og formanden har troligt gået fra mor

gen til aften og dirigeret det hele. En dag 

jeg kom der ned, troede jeg at Svend gik 

og spillede med kastagnetter, så var det 

hans tænder der klaprede af kulde. Hård 

hund, hva'. 

Reinhardt Hansen. 

0 

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

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret 

i over 30 år. 

•*4uar 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

SAKH BÅDE 
råder nu over 1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGN - 20 TONS DUNKRAFT 

LØFTEKRAN forefindes på pladsen. 

t ADGANG HELE DØGNET! < 

S.A.K.H. BÅDE 
KØB - SALG - BYTTE 

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVN. 0 
Telefon (01) 25 57 80 & 29 52 32 
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S M Å P L U K  
Sakset fra „Sejl og Motor" o. a. 

Dansk Sejlunion køber Flipper

joller til ungdomsarbejdet 
Tuborg har for nogle år siden skænket 

KDY et beløb på 40.000 kr. til anvendel

se for ungdomsarbejdet inden for sejl

sporten. 

Det har trukket lidt i langdrag med at 

blive enige om, hvordan og hvorledes 

pengene bedst kunne anvendes. Det har 

navnlig voldt besvær at få konstateret, 

hvilken jolletype der ville egne sig bedst 

som den ideelle ungdomsjolle, hvorfor 

bestyrelsen nu har truffet den afgørelse, 

at man vil købe Flipper-joller for penge

ne. 

DS har indhentet tilbud, og båden skal 

bygges af Holstebro bådebyggeri i sam

arbejde med bådens konstruktør, arkitekt 

Per Bruun. Der bliver i første omgang 

tale om 11 joller. Klubber under DS kan 

gratis efter ansøgning få en jolle på den 

betingelse, at klubben selv anskaffer én 

jolle. 

Bortset fra den store succes, som 

Flipper-jollen har haft, har en medvir

kende årsag til, at unionen er gået ind for 

denne type, været den, at man i Flipperen 

aktiverer to unge sejlere og derved får 

lejlighed til at uddanne to sejlere sam

tidig. R.O. 

Tyverier i klubhus og skabe 
Vi er her i vinter blevet slemt plaget af 

indbrud både i klubhus og materialeska

bene på pladsen. 

4 gange indbrud i klubhuset, tyvenes 

udbytte flere hundrede kroner i kon

tanter. 

13 skabe på Søndre Plads og 25 skabe 

på Nordre Plads, her var det elektriske 

håndmaskiner det gik ud over. 

Et af vore raske medlemmer overras

kede en aftenstund to unge mennesker 

nede i en speed-båd, hvor de var i færd 

med at skrue et outbord træ af. 

På en håndfast måde fik han fat i den 

ene og fik ham afleveret til politiet, 

den anden undslap. 

Det vides endnu ikke om det er ger

ningsmanden til indbruddene. Dette er 

en ansporelse til alle medlemmer om sta

dig at passe på at uvedkommende ikke 

færdes på foreningens område. 

Vi har her i bladet gentagne gange op

fordret til dette, det kan ikke gøres for 

tit, og vi gør det endnu en gang til: Vis 

alle der ikke hører til ud, hvis man ikke 

selv føler sig i stand til det, så få fat 

på et par raske kammerater og smid alle 

uvedkommende ud. Red. 

Velkommen 

Redaktionen byder de nye bestyrelses

medlemmer og repræsentanter velkomne 

til arbejdet, der er jo nok at tage fat på, 

og samtidig ville redaktionen meget gerne 

se de nye (forresten også de gamle) 

skrev mere til bladet, så alle medlemmer 

kunne blive lidt mere orienterede om 

hvad der foregik i de forskellige led af 

S.S.F. og hvilke sejladser og andre arran

gementer vi deltager i. 

Kritik er der nemlig nok af, så er 

bladet ikke det papir værd, det er trykt 

på. Der står ikke noget o.s.v. o.s.v. 

Men sagen er jo den, at alle medlem

merne, skal være med til at gøre bladet 

så godt som muligt, og ikke bare regne 

med at redaktøren og hans få hjælpere 

kan klare alt. 

Struer får nu et sejler-center 
Struer og Holstebro kommuner har i 

fællesskab igangsat et projekt, der i løbet 

af et halvt års tid vil give Struer et sejl

sportscenter med plads til 230 både. 

Opfordring til medlemmerne 
I næste måned får vi travlt med klar

gøringen af bådene. Husk også at fa 

redningsmateriellet efterset. 

Klubben påtager sig at afprøve red

ningsveste, henvend jer til bestyrelsen 

om samme. 

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DANRIS 

Køb - Salg - Forsikring 
Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
Salg — Service og Reparationer 

Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer 

Startere - Dynamoer og relæer 

Teleflex fjernbetjening 

J .  E .  NAGEL 
Tlf. (011 58 40 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S 

S E R V I C E V O G N  O V E R  H E L E  L A N D E T !  
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Lystbådehavn i Odden 
I de senere år har Odden været anløbet 

af et stærkt stigende antal lystfartøjer, og 

havnen har kun i begrænset omfang 

kunnet anvise disse fartøjer plads i inder

havnen sammen med fiskerflåden, der i 

øjeblikket omfatter ca. 30 fiskerfartøjer. 

Denne ordning har været utilfredsstil

lende for begge parter, og havnebestyrel

sen har derfor besluttet at etablere et antal 

kajpladser for lystbåde i Yderbassinet 

med tilhørende P-pladser, vandforsyning 

og andre faciliteter. 

»Bådekajen« vil blive etableret ved 

udlægning af et antal betonpontoner -

med et fribord på ca. 0,5 m. 

Udlejning af bådepladser vil fortrinsvis 

ske som langtidslejemål for perioder fra 

1-5 år, og således at lejen i alle tilfælde 

omfatter en bådeplads ved kaj med til

hørende landareal, der om sommeren kan 

anvendes som P-plads og om vinteren til 

opbevaring af både m. v. For leje over 

mere end et år vil fremleje blive tilladt. 

En medvirkende årsag til, at havne

bestyrelsen har truffet beslutning om at 

etablere denne lystbådehavn, har været, 

at der i havnen allerede findes et både

værft, som vil kunne påtage sig enhver 

form for service i forbindelse med op-

haling, søsætning og reparation af bådene. 

Efter arbejdsprogrammet vil havnen 

være en realitet fra begyndelsen af den 

forestående sæson, og henvendelse om 

leje af bådepladser vil derfor allerede nu 

kunne ske til havnebestyrelsen, ved fiske

eksportør Frede Togo, Odden Havn. 

Vi opfordrer alle nye medlemmer, som 

ikke tidligere har været på sejlerkursus, 

til at melde sig til sejlundervisning på 

vor sejlerskole. 

Passive medlemmer kan, såfremt der 

bliver plads, også kan få undervisning. 

Undervisningen er gratis. 

Tilmelding sker hver torsdag kl. 19-

20,30. Skolechefen. 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 

K L U B H U S  
OG 

F E S T E R  
Lørdag den 9- maj kl. 16,00: 

Standerhejsning 

Ny logbog til lystfartøjer 
Forlaget Palroy, Skt. Jakobsgade 3, Kø

benhavn 0., har udgivet en speciel log

bog til lystfartøjer. Den indeholder Beau-

fort Vindskala, skemaer til at udarbejde 

deviationstabeller, lidt om skibsforsikring 

og en tabel over fyrs synsvidde samt for

kortelser for angivelser af sejl og motor 

til inføreise i logbogen under langturen 

samt plads til bemærkninger om ekstra

ordinære hændelser etc. 

Bogen er praktisk udført, så det er let 

at indføre de daglige kurser, vejret etc. 

De sejlsportsfolk, der vil føre logbog, 

har her en nem bog, der er indbundet i 

plastic, så den kan tage en tørn på dørken 

uden skade. Logbogen kan fås fra for

laget efter ovenstående adresse. Prisen 

er 18,75 kr. incl. moms. 

Tak! 
Min dybfølte tak til bestyrelsen og alle 

venner i S.S.F. for venlig deltagelse i 

Fridtjof Povlsens sygdom og begravelse. 

Karla og børnene 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor 

kære mands og faders død og bisættelse. 

Gudrun Sejrsbo 

Jeg takker bestyrelsen og venner i Sund

by Sejl-Forening for al venlighed og op

mærksomhed ved min mands sygdom og 

begravelse. Helga Kaas. 

Du er altid på rette kurs 
i en ny AUSTIIM fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 

Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 

TRY] 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S. S. F. - Prøv et ti lbud! 

Kar l  Pov lsen  bog t ryk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V ® 35 6788 
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(Fortsat) 

Da vi efter mange besværligheder var 

kommet igennem de tre gamle sluser, 

kom der en dame farende ud fra et skur, 

alt imens hun skældte og overfusede os 

på det groveste, lod vi som om vi slet 

ikke kunne forstå hende, så til sidst blev 

hun ked af at bruge mund og gik sin 

vej. Vi grinede godt af hende, men 

passede selvfølgelig på at hun ikke så 

det, for vi skulle jo samme vej tilbage 

igen og gennem hendes sluser. 

Hun fortalte os, at disse sluser kun 

måtte bruges til tømmerfløtning, og det 

var kun — og så bandede hun fælt — hende 

der måtte lukke dem op. 

Nå, vi fortsatte vor sejlads, og kort 

efter passerede vi den norske grænse. 

Hen på eftermiddagen var vi ved ende

målet: Otteid, en lille anlægsbro ved en 

bondegård. 111 m over havets overflade, 

utroligt at sluserne havde bragt os så 

højt op. 

Her blev vi liggende godt en dags tid, 

som vi tilbragte med at spadsere rundt i 

det dejlige norske land. 

For at have et minde om turen, ville 

vi filme det norske flag, men det gik os 

ikke bedre end månemændene, ja endda 

værre, de fik deres foldet ud, men det 

norske flag fik vi ikke til at folde sig 

ud, der var ikke et vindpust. 

Vi var kun 300 km fra Olso, men der 

var ikke tid til et besøg, skønt vi alle 

havde mægtig lyst til det. Vi måtte tænke 

på, at der var lige så langt hjem som her

op, så hjemrejsen startede næste dag. 

Nu havde vi fået en vis respekt for 

»Slusedronningen«, som vi havde døbt 

hende, vi skulle jo igennem de fatale 

tre sluser, ankommet dertil gik vi i land 

for at se efter hende, men hun var ikke 

til at se nogen steder, jeg tror bestemt 

at hun havde set os ankomme, og nu 

skulle vi straffes for vores frækhed: Så

dan uden videre at passere hendes sluser. 

To timer lå vi og ventede på hende, vi 

vovede ikke selv at åbne dem. Endelig 

kom hun luntende, uden et ord, men 

eddikesur i ansigtet, åbnede hun sluserne, 

og vi slap igennem. 

Trods disse genvordigheder gik det for

bavsende hurtigt ned af kanalen, vi kom 

let og hurtigt gennem »rottesluserne« og 

nåede helt ned til Billingfors, hvor vi 

overnattede. 

Vi var blevet helt skrappe til slusesej

lads og uden nervepirrende oplevelser 

kom vi til Købmannbro. 

Derfra gik turen til Væteren, denne 

gang var vejret ikke så fint, man kunne 

godt kalde det hårdt vejr, der stod i 

hvert fald en grim sø. Men trods sø og 

vejr; pigerne havde bestemt, at der skulle 

laves fromage, og det skulle der altså! 

Men nu var den gal, for æggene var 

ovre i »Fri«. 

Så jeg fik ordre til at få skuden bragt 

op til ham. 

O.K., jeg speedede motoren op og 

vandt ind på ham, han misforstod ma

nøvren og troede jeg ville sejle kapsej

lads med ham, der blev råbt og vinket, 

han satte bare farten yderlig op. 

Først da min maskine var gloende, 

tik vi ham gjort forståelig at det var 

æggene det gjalt. Jo-jo, fromagen blev 

lavet og den smagte herligt. Så nåede vi 

Trollhåttan, hvor vi slappede af et par 

dage, tog afsked med »Fri«, der måtte 

hjem nu, han havde en uges ferie mindre 

end os andre. 

Vi tog derefter til Gøteborg, hvor vi 

lagde til i Industrihavnen, og det gør 

jeg bestemt aldrig mere efter det der 

hændte dér. 

Vi blev antastet af en »kolingen«, han 

tiggede om cigaretter og øl, og trods det, 

at jeg fortalte ham, at vi havde ferieret i 

hans land i 14 dage, og derfor ikke havde 

nogen af delene om bord, troede han at 

vi havde uanede mængder om bord, vi 

var da en dansk båd o.s.v. For dog at 

ALTID IJfiEIS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

K O L W i l A L - L A d E R E T  
( D E T  L I L L E  S U P E R M A R K E D )  

H E S S E W S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 & 7 7 U 7  
v/ K. GILSAGER 
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Vandfald, Trollhåttan 

blive af med ham stak jeg ham en cigaret, 

og så gik vi til byen. 

Oppe i byen så vi et brandtog på vej 

mod havnen, ikke fordi vi var urolige, 

men vi vendte om og fulgte efter ud

rykningen, som man altid gør, når der 

er brand i gaden. 

Men vi fik en anden indstilling da 

vi kom ned i havnen, og så, at det var 

ved vores båd hele brandtoget holdt. 

Heldigvis; der var ikke sket så megen 

skade fortalte brandmændene os, men de 

havde været nødt til at hugge et hul i 

båden for at komme ind med deres 

slange. 

Ganske vist var det over vandlinien 

det var sket, men hvad nu? Vi skulle 

jo have båden hjem, og hvordan få den 

repareret? 

Politiet fortalte os, at der var smidt 

en brændende cigaret ned på nogle 

halmsække der lå der, de oplyste os 

også om, at det var »kolingen« der havde 

alarmeret brandvæsenet. 

Vi takkede brandvæsenet og politiet 

for deres hurtige og gode indgribning. 

Derefter ryddede vi op og gjorde klar 

til sejlads, for her turde vi ikke blive 

liggende. 

Men i al travlheden og ærgrelsen over 

at jeg ikke for længst havde smidt de 

halmfender væk, vi havde jo ikke brug 

for dem mere, glemte vi helt »kolingen«, 

til gengæld havde han ikke glemt os, nu 

stod han der på kajen og krævede os for 

penge, fordi han havde alarmeret brand

væsenet. 

Men det syntes vi dog var noget af 

det frækkeste vi havde været ude for. Jeg 

tror nok, at vor mistanke var rigtig; nem

lig, at det var ham der havde smidt den 

brændende cigaret ned i vor båd i harme 

over, at han ikke havde fået mere ud af 

sit tiggeri. 

Vi blev trætte af hans vrøvl, og Wer

ner, der lå på siden af os, begyndte at 

løsne fortøjningerne. Men »kolingen« 

ville ikke lade os sejle, han holdt fast i 

dem. 

Holder du godt fast? råbte Hans. 

Ja, ja svarede »kolingen«. Så løsnede 

Hans fortøjningen på båden og smed den 

lige i hovedet på ham, med en sådan 

kraft, at han trimlede omkuld. 

Så sejlede vi endelig, kl. var blevet 23, 

ud til langedrag, hvor vi fik en rolig nat, 

skønt båden stank efter branden. 

Næste dag tørnede vi tidlig ud, og 

efter at jeg med for hånden værende grej 

fik tætnet lækken, afsejlede vi til Glom-

men, og herfra næste dag til Helsingør, 

med en stærk strøm imod. 

Sidste feriedag var vi nået hjem til 

Sundby, efter en dramatisk, men trods 

alt en skøn og dejlig ferie. 

Referant. 

Østersø-guld på Oresund 
Fra det isfrie Øresund kom der i går bud 

om guldsejlads, selv om det først er 6.-11. 

juli, det foregår, men Tårbæk Sejlklub 

som arrangør er tidligt på færde, fordi 

arrangementet koster 40.000 kr. Forventet 

mellem 70 og 90 folkebåde fra Sverige, 

Tyskland, Finland, Danmark og muligvis 

også USA deltager i det store stævne om 

den i Liibeck indstiftede »Østersø-guld

pokal«, der samtidig repræsenterer det 

uofficielle verdensmesterskab. Dermed 

bliver Tårbæk vært for Øresunds for

nemste sej lerbegivenhed i 1970-sæsonen. 

Almindelig sejlertillid og den om

stændighed, at guldpokalen ved tre tid

ligere lejligheder er tilfaldet Tårbæk 

Sejlklub (Mik-Meyer og Peter Michael 

Laursen), er årsagen til tårbækkernes 

værtskab, der finder støtte fra bl. a. Lyng

by-Tårbæk Kommune og Tuborg. De tre 

sidste år er guldpokalen blevet vundet af 

tvillingebrødrene Claus og Ole Hjort i 

»Hellye«, og selv om de har købt soling, 

har de tilmeldt sig guldstævnet. 

Civis. 

Skum for boven 
Skum på glasset 
Skum i køjen 
AMAGER SKUM 

} Bådehynder syes og monteres! { 

Syer De selv, leverer vi materialer og vejleder Dem 

på bedste måde. — Stof til hynder haves! 

Amager Skum, Tingvej 4 - 2300 Kbhvn. S. 
ved Merry Biografen — Telf. 58 70 06 

Gold Masts 
Master og rundholter til alle 

bådtyper i Silver spruce 

OREGON og GRAN 

GOLD MASTS 
STORE MAGLEBY - TLF. 53 0045 

11 



Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

BACHER 
JjnoJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! Il I 

ORIG. ENGELSKE f\ j\j 

SØMANDS GENSERE p j  

DUNLOP SEJLERSKO # ^ ; 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer mgår 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
FILIAL GRØNTTORVET V9 - VAIby 338 

FM-motor 

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

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

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

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

FREM'S MARINE SERVICE 

- © 

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3-75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

mmå . 

Største garanti og bedste 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O D O S V E J  2  -  T E L E F O N  5 5  7 3  5 3  

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (Ol) 12 24 36 

AMQV/AQQUAX/PKinP  RPnAWTCID.  M AMnRPA QPM MVDMPCDfJn  A nP  cn  AM QOQ4 . .  TDVt f  .  WADI  DHWI  CPM C\ /  A MCMHCCP.  A A DnC\ /C  I  A WDU \ /  TCICCHM.  oc  C"7  ao  



STANDERHEJSNINGEN 1970 

Foto:  Reinhardt  Hansen 

NUMMER 5 MAJ 19V« 29.  ÅRQAtf« 

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

(jVyijLdJ&WU<JMclcL> 



SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S, 

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 

Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 
Kapsejladschef: Carl Knutzen, Gunløgsgade 2 AS 3220 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20 AS 2120 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84u 
Bladets ekspedition: E.Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 7118y 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

V. 

K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

t r æ f f e s  
hver torsdag: 

kl. 19-20,3« 
i klubhuset 

tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Undlad at parkere i venstre side af indkørslen 

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. 

»STÅL" 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

SAKH BADE 
råder nu over 1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGN - 20 TOIMS DUNKRAFT 

LØFTEKRAN forefindes på pladsen. 

* ADGANG HELE DØGNET! { 

S.A.K.H. BÅDE 
KØB - SALG - BYTTE 

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVN. 0 
Telefon (01) 29 57 80 & 29 52 32 
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S T A N D E R H E J S N I N G E N  1 9 7 0  
Præcis 1600 og 10 bød formanden Svend 

Larsen forsamlingen velkommen til stan

derhejsningen for den 47. sæson. For

manden udtalte et særligt velkommen til 

vore indbudte gæster, hr. kontorchef 

Grøndlund, jordkontoret, fhv. kontorchef 

Frederiksen, direktør Vald. Jensen, Aller-

Press, formanden for Skovshoved Sejlklub 

Erik Aagaard og formanden for Kastrup 

Sejlklub John Hagemann, alle med da

mer. 

Det blæste temmelig stærkt fra øst, 

så det kunne være svært at høre, hvad 

formanden sagde, og sangen, der blev 

afsunget, da standeren gik til tops, lød 

heller ikke af meget, så næste år må vi 

have et blæseorkester til at hjælpe os. 

Formanden indledte med at omtale de 

store arbejder, der var i gang, men som 

desværre ikke var færdige grundet på den 

lange vinter, han takkede Jordkontoret for 

den økonomiske støtte. Omtalten rendens 

udvidelse og andre omplaceringer, der 

havde givet 23 nye pladser i havnen, om

talte ligeledes den stadig stigende plads

mangel til lystfartøjer, nu da der ikke 

var mere plads på landevejene så rykkede 

en del jo ud på vandet. 

Der er kommet rigtig fart i jolleafde

lingen, de raske jollesejlere har selv lavet 

et nyt fint slæbested. Ved et jollestævne 

besatte vi 1. og 2. pladsen i OK. Jo, det 

går den rigtige vej, og jeg takker jer for 

det store arbejde. 

Juniorafdelingen skal der også nok 

komme meget mere fut i. Vi har været så 

heldige at vinde en Flipper jolle og betin

gelsen var den, at hvis vi vandt skulle vi 

selv købe een, så jeg foreslår, at den vi 

vandt skal døbes »Plus« og den vi selv 

køber skal døbes »Minus«. Med denne 

nye tilgang af joller foruden de fine ju

niorbåde vi har nu skal der blive sejlet 

bravt i sommer. 

Formanden sluttede med et ønske om 

at motorsejlerne ville gøre endnu mere 

ud af navigationssejlads, så det kunne 

blive den helt store dyst til efteråret. 

Formanden sluttede med at motivere et 

leve for S.S.F. 

Formanden bød herefter vore gæster, 

bestyrelsen og de medlemmer, der frivil

ligt havde gjort et stort arbejde for for

eningen, på et stykke smørrebrød og en 

dram. 

Vel anbragt ved de smukt pyntede bor

de og det pragtfulde smørrebrød var jeg 

desværre kommet så langt fra hovedbor

det, så jeg ikke kunne høre talerne, men 

vor altid hjælpsomme Reinhard Hansen 

lovede at klare dette. 

Udtalelser under »bordet« ved 

stande rh ejsningen 

Erik Aagaard fra Skovshoved Sejlklub øn

skede til lykke til alle i S.S.F. og udtalte 

at han læste S.S.F.s medlemsblad med 

stor interesse (sådan noget varmer. Red.), 

bl. a. at der har været flere indbrud i 

klubhus og skure. Derfor synes han, at 

Svend Larsen er ved at miste grebet om 

tingene, nu er vi jo langt inde i maj må

ned og kun få er kommet i vandet end

nu, det er som om Svend Aage ikke kan 

få medlemmerne til at yde noget. Derfor 

har jeg medbragt en gave, som jeg håber 

vil kunne hjælpe ham til at få medlem

merne til at hænge mere i. (stor jubel). 

John Havemann, Kastrup Sejlklub, om

talte det gode naboskab mellem S.S.F. og 

K.S. Omtalte Svend Larsens store dygtig

hed til at tale med kommunen, ja sådan 

en kommune kunne vi trænge til i Kas

trup. 

Om S.S.F.s eventyrlige held: Da J. H. 

i Sejlunionens hovedbestyrelse skulle træk

ke lod om Flipper-jollerne, havde han 

udtalt, at det kunne være lige meget, for 

de gik nok til S.S.F., og ganske rigtigt, 

den første han udtrak var S.S.F.s. 

Talerne sluttede med endnu en gang 

leve for vor sport. 

Som sædvanlig, når S.S.F. kalder, var 

klubhuset fyldt til trængsel og der blev 

danset til et godt orkester, nå danset er 

så meget sagt, men man gnubbede sig 

rundt på den meget lille plads, men det 

forhøjede kun stemningen, og det blev 

sikkert sent før de sidste medlemmer tog 

hjem. 

Jeg vil slutte med at takke Kristine, 

hendes hjælpere og festudvalget for den 

dejlige fest. 

R.H M.A.C. 
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BILLEDET TALER sit eget sprog om 

sol, sommer, en glad dreng der nyder 

sølivets glæder, antagelig de fleste dren

ges ønskedrøm i den alder. Men sam

tidig bør billedet tale til forældrenes 

fantasi, fordi man må gøre sig klart, at 

drengens leg meget hurtigt kan blive 

manges mareridt. 

Foregår sejladsen i et beskyttet om

råde, som f. eks. en mindre sø eller in

denfor en rolig havn, eller for den sags 

skyld i roligt vand på et område, der 

holdes under observation, ja, så er der 

ingen grund til uro, bl. a. fordi drengen 

er iført redningsvest; den sikkerheds

mæssige side af drengens leg er tilgo

deset. 

Men det er ikke altid, sikkerheden er 

tilgodeset, og det viser sig gang på gang, 

at dette ikke er et spørgsmål om alder, 

men simpelthen et spørgsmål om mang

lende ansvarsbevidsthed overfor eget og 

Sikkerhed til søs 
andres liv, så man faktisk ofte må undre 

sig over, at det ikke gik værre, end det 

gjorde. Alt for mange er overbevist om, 

at ulykken ikke rammer én selv, men 

måske nok andre, det siger mange af de 

andre også. Ulykkernes antal viser dog, 

at nogen går det ud over, så derfor ved

kommer sikkerheden alle, der færdes på 

søen. 

I perioden 1. januar til 12. august 

1969 er der gennem dagspressen regi

streret 106 ulykker med fritidsbåde, og 

der har sandsynligvis været flere, som 

ikke er kendt, fordi de er blevet reddet 

af andre, der ikke har meddelt det pas

serede videre. Ved disse ulykker omkom 

ialt 34 personer. 

Statistikken ser således ud: 

1. januar til 30. juni 1969 

Overbordfald 

Kæntring 

Overlastnine O 
Navigationsfejl 

Motorstop 

Andre årsager 

lait: 

6 

35 

3 

5 

5 

6 

omkomne 4 

omkomne 10 

omkomne 3 

omkomne 0 

omkomne 0 

omkomne 2 

60 ulykker m. 19 omk. 

7. juli til 12. august 1969 

Overbordfald 

Kæntring 

Overlastning 

Navigationsfejl 

Motorstop 

Andre årsager 

3 

22 

2 

5 

omkomne 

omkomne 

omkomne 

omkomne 

omkomne 

omkomne 

Gummibåde 

drevet til søs 4 omkomne 0 

lait: 46 ulykker m. 15 omk. 

I 8 af ulykkerne var udenlandske tu

rister impliceret, ligesom gummibådene, 

der drev til søs, skyldtes udenlandske 

turister, men ingen af disse ulykker kos

tede menneskeliv, men derimod kostbare 

redningsaktioner, så i den retning er der 

ingen forskel på turister og danske sø-

sportsudøvere. 

Med 34 omkomne indtil 12. august 

ser det således ud til, at det antal på 

50 personer, som man mente ville om

komme ved fritidssejlads i 1969, må 

befrygtes at komme til at passe. 

Man kan jo så spørge, om det egent

lig er så mange, når man tager i be

tragtning, hvor mange der driver sø

sport. Hertil kan man sige, at man ofte 

hører, at det er mere farligt at færdes i 

trafikken, det er det måske også, men 

ikke ret meget, og det er det sørgelige 

ved det, fordi alt for mange fritidssejlere 

ikke gør sig klart, hvad de indlader sig 

på. F. eks.: 

1 voksen og 2 mindreårige drev til 

søs i en gummibåd med påhængsmotor, 

alle blev reddet af helikopter. Båden 

havde ingen årer eller nogen anden 

form for udstyr, og derfor kan et mo

torstop i en sådan situation hurtigt blive 

katastrofalt. 

En stor lystkutter strandede ved Thorø 

rev ved Assens. Kutteren skulle til Orø, 

og man var meget forbavset over at være 

kommet til Assens! 

2 voksne og 3 børn kæntrede med en 

3 meter glasfiberjolle, fordi de 2 voksne 

Skum for boven 
Skum på glasset 

Skum i køjen 

AMAGER SKUM 
} Bådehynder s/es og monteres! { 

Syer De selv, leverer vi materialer og vejleder Dem 

på bedste måde. — Stof til hynder haves! 

Amager Skum, Tingvej 4 - 2300 Kbhvn. S. 
ved Merry Biografen — Telf. 58 70 06 

Gold Masts 
Master og rundholter til alle 

bådtyper i Silver spruce 

OREGON og GRAN 

GOLD MASTS 
STORE MAGLEBY - TLF. 53 0045 
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ville bytte plads. Alle blev reddet af liv

redder i jolle, og en læge måtte træde 

til med kunstigt åndedræt på stranden. 

8 personer sejlede ud i en lille jolle 

i hård blæst og sø, ingen bar rednings

vest, og kun den ene person kunne 

svømme.. 1 person druknede. 

Søndag den 11. maj registreredes 9 

redningsaktioner, alle p. g. a. kæntring i 

hårdt vejr, og 1 omkom. Kun hurtig 

hjælp fra andre var skyld i, at katastro

fen ikke fik større omfang. 

Man skulle tro, at omtalen af disse 

mange ulykker på én dag ville have sin 

virkning, men den 26. maj (2. pinse

dag) registreredes 10 redningsaktioner, 

hvorved 5 personer omkom, alle fordi 

båden kæntrede i den hårde blæst. 

En motorbåd sank, og de 2 ombord

værende blev reddet i sidste øjeblik. For 

at forbedre bådens stabilitet var anbragt 

ballast af bly. Ballasten var anbragt på 

en sådan måde, at den gnavede hul i 

bunden af båden. 

De mange ulykker ved kæntring -

nemlig 57 af 106 - giver anledning til 

at konstatere, at to forhold gør sig gæl

dende. For det første ukendskab til sej

lads i almindelighed og båden i særde

leshed, for det andet at bådene er for 

dårlige, og endelig bør nævnes, at sik

kerhedsudstyret enten er mangelfuldt 

eller simpelthen ikke er til stede. 

For såvidt angår ukendskab er det en 

glæde at konstatere det store arbejde, 

søsportsklubberne har lagt for dagen i 

samarbejde med Søsportens Sikkerheds

råd for at sprede oplysning om søspor

tens sikkerhedsregler, i særdeleshed for 

at få de ukyndige med til de kampagner, 

der har været. 

Mange dårlige både viser nødvendig

heden af en typegodkendelse, der inde

bærer materialekrav og stabilitetskrav. 

Sagen har jo som bekendt været rejst i 

Folketinget og må formodes at komme 

op igen i efterårssamlingen, og man må 

så håbe, at sagen finder sin løsning. 

Søsportens Sikkerhedsråd har givet an

visning på sikkerhedsudstyret ,der bør 

omfatte: 

1 redningsvest pr. person, kastering 

med 30 m line, drivanker, fløjte eller 

anden lydgiver, kompas, nødfyrværkeri, 

øsekar, kniv, orangefarvede håndflag, 

ildslukker, bugserline, anker eller dræg. 

Tilsyneladende meget udstyr, men dog 

ikke mere, end det er overkommeligt, 

spørgsmålet er vel nærmest, om man 

vurderer sit eget og andres liv højt nok 

til at ville ofre det, det koster; men også 

her er det jo et spørgsmål om at bruge 

fantasien. 

Hvis alle ville overholde søsportens 

10 bud: 

1. Lær at svømme. 

2. Lær at sejle. 

3. Lær søens færdselsregler. 

4. Hold båden i orden. 

5. Hold udstyr og redningsmidler i 

orden. 

6. Undersøg vejrforholdene. 

7. Vis hensyn overfor store skibe. 

8. Ved kæntring, bliv ved båden. 

9. Bland ikke spiritus og søsport. 

10. Giv ikke anledning til unødig 

ængstelse - ring hjem, 

ia. så ville ulykkernes antal kunne tælles 

på én hånd. 

Der kan derfor ikke appelleres nok 

til de ukyndige om at søge råd og vej

ledning hos de søkyndige. Det er sam

tidig rimeligt at rette en tak til alle de 

søsportsfolk, der navnlig i den forløbne 

sommer har ofret tid og kræfter på op

lysningsarbejdet, for uden denne hjælp 

havde statistikken været langt værre. 

Sakset fra Sejl og Motor 

FORRYGENDE LETSINDIGHED 

Hen og se hvad der er sket! 

Med skam at melde var det 2 fra SSF, 

der ikke havde kunnet tumle deres jolle 

i det friske vejr, og lå og klamrede sig 

til kølen. 

af de sejlukyndige der er kommet galt of 

sted.« 

En dag vi går og arbejder på pladsen 

hører vi pludselig udrykningshorn. Der 

kommer en ambulance, der kommer en 

politibil, nok en ambulance så en kata

strofevogn med båd og dykkerudstyr. 

Man tænker: »Nå, nu er der igen en 

Da Falck havde reddet dem ind til 

kysten, ventede politiet, for at få et par 

ord om årsagen til denne udrykning. 

For mig er dette en anledning til at 

minde om altid at have redningsvesten 

på, og ikke gå ud i vejr man ikke kan 

klare. FK 
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Indbydelse til de XX. internationale jubilæums Osterso-regattaer i Rostock, Warnemiinde og 
f ra  den  11 .  j u l i  t i l  18 .  ju l i  1970  

Arrangør: Bund Deutscher Segler 

der Deutschen Demokratischen Republik 

Gennemførelse: Bezirksfachausschuss Segeln, Rostock 

(Distriktsudvalget for Sejlsport, Rostock) 

Regattabyer: Rostock — Warnemiinde for 

Drager 

Star 

Flying Dutschman sen. 

Flying Dutschman jun. 

Finn Dinghi sen. 

Finn Dinghi jun. 

420-er jolle 

OK-Jolle 

Havkrydsere i RORC-klasserne I til IV 

Rerik for 

Optimist, mandlig og kvindelig 

Cadet, mandlig og kvindelig 

Pirat, mandlig og kvindelig 

Anmeldelse: for alle bådklasser 

Internationale Ostseeregatten 

Organisationsbiiro 

253 Rostock -Warnemiinde 

Yachthafen 

Telefon 23 46 

Almindelige betingelser for anmeldelse. 

Aldersbegrænsninger beregnes fra fødselsåret den 31/12 

Flying Dutschman, jun.: 

Finn Dinghi, jun.: 

Cadet: 

Optimist: 

Pirat, jun.: 

Fødselsår 1949 og tidligere 

Fødselsår 1949 og tidligere 

Fødselsår 1953 og tidligere 

Fødselsår 1956 og tidligere 

Fødselsår 1949 og tidligere 

Juniorer har ret til at starte i en højere aldersklasse, hvis sektionsleder eller træner 

giver tilladelse til det. 

Den der anmelder deltagelse bærer ansvaret for bådenes ordentlige regelrette 

udrustning og besætningens uddannelse. 

Ved anmeldelse til Havregattaerne må bådenes ydeevne angives. 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT! JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F. 
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Mye medlemmer --
som søger optagelse 

i Sund&y, OhQJWlfy 

-Aktive: 

Kurt Wilken, 

Tobrukvej 25, Kastrup 

U/B. 

Hans Jakobsen 

Heklas Allé 4, S 

Hilmer Bertel 

Nordre Røsevej 8 

Speedbåd 

Henning Frederiksen 

Engelholmvej 8, Brh. 

Måge (Puk) 

Else A. Hansen 

Peder Skramsgade 16 F, K. 

Motorbåd (Albertine) 

Carsten Kristensen 

Milanovej 55, S 

U/B. 

Otto Jørmarc 

Tømrergade 8, N 

U/B. 

Elsebeth K. Jespersen 

Musvågevej 16, 1., NV 

U/B. 

Kaj V. N. Christensen 

Arn. Nielsens Boulevard 12, 

Hvidovre 

Motorbåd (Elka) 

Karsten Tipsmark 

Ålandsgade 35, S 

U/B. 

Kenn B. Hansen 

Overgaden o/V. 96, K 

U/B. 

Henrring Christensen-

Reberbanegade 11, S 

U/B. 

Tonny Hansen 

Rødegården 9, S 

Motorbåd (Jes-Ann) 

Henning Rasmussen 

Gertsvej 11, S 

Flipperjolle 

Hans F. Hansen 

Ægirsgade 22, N 

Kutter (Felix 2) 

Ole Serritzlev 

Bøhmensgade 5, S 

U/B. 

Kai Nielsen 

Hessensgade 39, S 

U/B. 

Niels H. Martinsen 

Møllestien 25, Lyngby 

Havkrydser 

Veijo Hiljander 

GI. Jernbanevej 8, Valby 

U/B. 

Lis Delkov 

Hollænderdybet 26, S 

U/B. 

Peter J. Petersen 

Hollænderdybet 35, S 

U/B. 

Juniores: 

Borris B. Rasmussen 

Gertsvej 11, S 

Iver Haas 

Højdevangsallé 35, S 

Hans H. Johansen 

Strandlodsvej 124, S 

Steven Berentsen 

Ålandsgade 39, S 

Jørgen Tastesen 

Dybbølsgade 48, V 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Vor nye pladsmand 

E R I K  H A N S E N  

Skolechefen V. Keller har meddelt, at 

der er fuldt optaget til sejlerskolens øvel-

sessejladser, og med de dygtige lærere, 

der tager sig af undervisningen, skal der 

nok blive fine resultater. 

»Øveballen« var klar til standerhejs

ningen, og det første hold begyndte sej

ladsen den 11. maj, så nu sejles der på 

livet løs. Skolechefen 

ALTID UGENS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

K O L O N I  A L - L A  G E R E T  
(DET LILLE SUPERMARKED) 

H E S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 8 ^ 9 7  
\I K. TILSAGER 
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Den internationale strandsejlerregatta 
på Rømø deri 5., 6. og 7. juni 1970 

I de senere år har sejlsporten haft kolos

sal fremgang, men langs den jyske vest

kyst er »saltvandssejlsport« trods de fine

ste vindforhold på det nærmeste umulig 

på grund af brænding og tidevand. Langs 

den jyske vestkyst og især på Rømø og 

Fanø er der dog særdeles velegnede for

hold for mandfolkesporten — strandsejl-

lads, hvori damer også kan deltage. 

Strandsej Hads er en frisk sport og flere 

og flere føler sig da også tiltrukket af 

strandsejleren ,denne spændende kombi

nation af hjul og sejl - begge ældgamle 

opfindelser af vore forfædre. 

Økonomisk er sporten ikke dyr, således 

vil en standard type med 6,5 m2 sejl, der 

kan opnå hastigheder på over 100 km/t, 

kunne erhverves fuldstændig sejlklar for 

ca. 3.500 kr. som billedet, og selvbygget 

for under 2.000 kr. Med denne type kan 

man så deltage i internationale stævner 

over hele Europa og flere lande yder end

da rejsetilskud. Strandsejleren kan let 

transporteres på en almindelig båd, idet 

den kun vejer godt 100 kg, er under 

5 m lang og kan skilles ad og samles på 

en times tid. 

Der afholdes i 1970 utallige regattaer, 

men ganske særlig interesse samler sig 

naturligt om den Internationale danske 

Strandsejler Regatta på Rømø sydstrand 

i weekenden omkring Grundlovsdagen 

5.-7. juni 1970. 

Det er beruset af sidste års kæmpesuc

ces (omtalt i Sejl og Motor, nr. 12, 

1969), der får Rømø Strandsejler Club 

ved skibsinspektør Leif J. Møller til at 

gentage stævnet med deltagelse af Euro

pas strandsejlerelite. Således kommer sid

ste års europamester, en 16-årig fransk 

gut herop med flere unge fra den mun-

keklosterskole, hvor man ivrigt dyrker 

denne form for sejlsport. Den tyske na

boklub i St. Peter har igen lovet at kom

me op med alt nødvendigt udstyr, d.v.s. 

flag, mærker, walkie talkies, stopure, 

jeep, læge etc. 

En begyndende interesse kan nu spores 

blandt de mest modige af de fastboende, 

som begejstredes af sidste års spændende 

løb på den eminente og fine strand. Klub

ben (RSC) savner da også i høj grad ak

tive og passive medlemmer til at tage sig 

af de utallige opgaver, der melder sig 

ved afvikling af et internaional sejler-

sævne som dette. 

Hvis vejrguderne tillader det vil det 

helt uden tvivl blive et spændende og 

interessant stævne - så tag til Rømø 5.— 

7. juni og oplev strandsejlads — vest

kystens sejlsport. 

Henvendelse: Leif J. Møller, Formosa-

vej 22, 2300 S, tlf. (01) 58 33 00, eller 

Rømø Turistforening. 

Medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

først henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 

lokale postkontor, og dette er vigtigt, 

hvis du vil have medlemsbladet uden 

afbrydelser: På blanketten du får ud

leveret på posthuset skal du huske at 

skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du far tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 

og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

v. E. Lorentzen, Albaniensgade 2-4. 

Endelig en total udryd

delse af Polyester-

miten 
Under overskriften: Grovkornet engelsk 

spøg vækker uro i danske sejlsportskred-

se, bringer Sejl og Motor i sit april nr. 

5 et dementi af sin artikel om »Polye-

stermiten«. Da det ikke var fremkom

met ved redaktionens slutning af vort 

april nr., bringer vi det her i sin fulde 

ordlyd. 

Artiklen var oversat fra det ansete 

engelske sejlsportsblad »Yachting and 

Boating Weekly«. 

Efter adskillige henvendelser fra bå

debyggere og ejere af glasfiberbåde har 

undertegnede rettet en personlig hen

vendelse til chefredaktøren for oven

nævnte sejlsportsblad, mr. Charles E. 

Jones. Redaktøren bekræftede, at artik

len udelukkende var ment som en spøg 

i forbindelse med en bådeudstilling i 

England. 

Hele artiklen var en opdigtet historie, 

som skulle tjene det formål, at få glas

fiberbranchen ned »på benene«, idet 

man mente, at materialet glasfiberarme-

ret polyester - har for stor succes inden 

for bådebygning. Det skal tilføjes, at i 

løbet af de nærmeste år vil faktisk alle 

sejlbåde blive bygget af dette materiale. 

Som et apropos til ovennævnte skal 

tilføjes, at flere udenlandske eksperter, 

som fik forelagt artiklen, har foreslået 

forskellige måder til bekæmpelse af 

omtalte fantasidyr, bl. a. var der en, der 

mente, at man skulle forhøje glasfiber

indholdet i bådene, derved ville Poly-

estermiten få glasfiber på ryggen, og 

dette ville medføre en så voldsom kløe, 

at det arme dyr kun ville få tid til at 

klø sig og derfor ikke ville angribe 

polyesteren. 

Signeret: Mogens Høgsted, civiling. 

Skandinavian Glasfiber, AB. 
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Slettede medlemmer 
pr. 15. marts 1970 

A. 11: Børge Chr. Brønd, Egevolden 

212, 2650 Hvidovre - A. 80: Leif Chris

tensen, Prinsessegade 71, 1422 K. -

A. 83: Kena Møller Nielsen, Dirchsvej 

44, 2300 S. - A. 85: Arnold Øemig, El-

bagade 28, 2300 S. - A. 104: Poul Røn

mos Nielsen, Havnegade 11 A, 1058 

K. - A. 147: Freddy Friis Olesen, Birke

gade 28, 2200 N. - A. 194: Hans F. 

Hansen, Ægirsgade 22, 2200 N. - A. 

320: Carl Max Emil Hansen, T. H. 

Phillipsensvej 9, 2700 Kastr. - A. 343: 

Karl Schæfer, Italiensvej 32, 2300 S. -

A. 357: Carl Henning Matzen, Sophien-

bergvej 31, 2960 Rungsted Kyst. - A. 

506: H. Kromann, Holger Danskesvej 

84, 2000 F. - A. 517: Poul Th. Duekær, 

Højdevej 42, 2300 S. - A. 539: Jørgen 

Christiansen, Kastrupvej 228, 2770 Kastr. 

- A.539: A. J. N. Nielsen, Kløverbladsg. 

25, 2500 Valby. - A. 626: Jørg. Gotthelf, 

Saxogade 38, 1662 V. - A. 657: V. B. 

Scramm, Smyrnavej 28 st., 2300 S. - A. 

721: Tage Frost Sørensen, Ahrenskilde 

Allé 20, 2300 S. - A. 725: John Krogh, 

Nygårdsvej 54, 2100 0. - A. 730: Søren 

Frost Sørensen, Ahrenskildes Allé 20, 

2300 S. - A. 761: Mogens Olesen, Kon-

valvej 7, 2770 Kastr. - A. 764: Arne 

Mortensen, Vigerslev Allé 218, 2500 

Valby. - A. 773: Henning Gunner An

dersson, Frederikssundsvej 62 B, 2400 

NV. - A. 795: Ervin Petersen, Rådahls-

vej 61, 4000 Roskilde. - A. 800: B. V. 

R. Jørgensen, Mørkhøjvej 132 E, 2730 

Herlev. - A. 827: Poul Fjeldberg, Skov

vej 5, 2820 Gentofte. - A. 837: Georg 

Sørensen, Ternavej 2, 2690 Greve 

Strand. - A. 838: Rene Falkengård, 

Saxogade 8, 1662 V. - J. 2: Jeppe Søren

sen, Jens Warmingsvej 24, 2300 S. -

J. 13: Finn Pedersen, Cypernvej 29, 

2300 S. - J. 19: John Ingemann Larsen, 

Grækenlandsvej 132, 2300 S. 

Tyskland tilbage
kalder den 

„Famøse lov" 
Da der sikkert er en del medlemmer, der 

har læst eller hørt om Tysklands uhyrlige 

sikkerhedslov gældende for motorbåde, 

bringer vi her til deres oplysning tilbage

kaldelsen af samme lov. 

Gennem »Deutscher Segler-Varband« 

er det blevet meddelt, at den lov om sik-

kerhedssyn af motorbåde, er blevet til

bagekaldt med øjeblikkelig varsel. 

Dette er resultatet af de mange pro

tester der har været siden lovens ikraft

træden den 1. januar i år. 

Man må håbe, at der ved fremtidige 

lovforslag, der omfatter lystfartøjer, må 

blive taget sagkyndige med på råd inden 

man skrider til handling, så vi kan undgå 

urimeligheder som det netop passerede. 

Tak! 
Efter lang tids håbløs, smertefuld syg

dom er Vølker Johansen gået bort den 

20. april. 

Vi, hans efterladte, vil her sige alle 

hans sejlsportskammerater en hjertelig, 

dybfølt tak for den helt enestående må

de, De har forstået at være ham en 

trøst, opmuntring og hjælp. 

Det er i vor tidsalder, statussymbo

lernes, jaget og månealderens tid, kun 

få steder, man møder mennesker, som 

på jeres måde udviser en så medmenne

skelig forståelse og holdning, som den 

Vølker har mødt. 

En hjælpende hånd, når han var ved 

sin båd, hans eet og alt, at man gav sig 

tid, lagde sit eget til side og slog en 

sludder af, at man gav gode råd om 

ture, trods det, at man var helt på det 

rene med, hvor det bar hen; det varme

de os, hans nærmeste, det hjalp både 

ham og os, det gav ham håb og tro, 

gjorde en svær tid lettere at bære. 

Vi siger hermed alle tak for et godt 

kammeratskab. 

For de efterladte 

Else ]ohansen 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DANRIS 

Køb - Salg - Forsikring 
Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
Salg — Service og Reparationer 

Nye og brugte - Ombygning til marinemotorer 

Startere - Dynamoer og relæer 

Teleflex fjernbetjening 

J .  E .  NAGEL 
Tlf. (01) 58 4 0 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S 

S E R V I C E V O G N  O V E R  H E L E  L A N D E T !  
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Nu er der gået 25 år siden hin berømte 

5. maj 1945. Vi, der oplevede den, vil 

vel nok lige som jeg sige, at det var en 

af de lykkeligste dage i vort liv, ja må

ske den allerlykkeligste, vi tør den dag 

i dag ikke tænke på, hvad der kunne 

være sket, hvis tyskerne havde vundet 

den forbandede krig. 

I den, man kan godt sige, jubilæums-

glæde alle må føle, vil vi her i bladet 

bringe nogle små artikler om hvordan 

livet i Sundby Sejlforening foregik un

der de forfærdelige besættelsesår. For 

ikke, at artiklerne bliver for ensidige, 

det kan de let blive, hvis det kun er 

redaktionen der skal skrive om tiden, 

beder vi indstændigt alle der har en eller 

anden oplevelse med tilknytning til hav

nen og tiden, at skrive et par ord til os, 

eller hvis det kniber med skriveriet, da 

at fortælle et af redaktionens medlem

mer om det. 

Jeg ved, at der skete meget af både 

godt og ondt i vor havn i disse år, og 

jeg synes at for vore unge menneskers 

skyld og også rent historisk kunne det 

have en vis interesse, at få det ned

skrevet. 

Hermed den første beretning: 

En ferietur på slæb efter 

spidsgatter »Ebba« 

sejlet af »Pløk«, Eigil Skov førgensen 

og Povl Larsen »]ordomsejleren« 

i året 1943 

Det var en herlig sommerlørdag i juli, 

de unge kammerater havde tilbudt at 

tage »Gubbe« med på slæb til Tårbæk, 

motorbådene måtte ikke sejle, det var 

forbudt grundet benzinmanglen; sejl

bådene havde det år allernådigst fået til

ladelse af tyskerne til i ferien at sejle til 

Isefjorden, dog måtte ingen sejle efter 

mørkets frembrud, og sejlpas skulle vi 

Minder 
fra vor havn under 

besættelsen 

alle have, det så ud som vi kender et 

almindeligt pas i dag, der var navn, foto 

og data i, og det skulle forevises når vi 

sejlede ud og ind i havnene, samt når 

vi til søs passerede tyskernes vagtskibe. 

Vi blev jo glade for tilbudet, og ved 

15-tiden drog vi af. Ingen vind og det 

der var, var imod, »Ebba« måtte krydse 

med den tunge »Gubbe« på slæb, det 

gik; men langsomt, meget langsomt. Kl. 

21,30 var vi ud for Skudehavnen, det 

var begyndt at skumre, så vi gled op på 

siden af tyskeren der lå der som vagt

hund, viste vore pas og gik ind i Sku

dehavnen. 

Hvad skulle vi nu finde på resten af 

aftenen? Det var alt for tidligt at gå til 

køjs, nå det fandt vi hurtigt ud af, for 

pludseligt hørte vi musik lyde ud over 

den stille havn, den kom ovre fra et af 

skurene på kajen, Povl var allerede der

ovre, der var ingen der havde bemær

ket at han var strøget i land, men nu 

kom han roende i en jolle, hvor han nu 

havde fået den fra? 

Alle mand i jollen og af sted. Da vi 

kom derover viste det sig, at det var 

færingerne der havde fundet sig et til

holdssted; de kunne på grund af krigen 

ikke komme hjem. 

Vi blev budt velkommen, og morede 

os sammen med dem hele aftenen, nu fik 

vi lært alle deres karakteristiske kæde

danse. 

Det blev langt ud på natten inden vi 

roede tilbage til skuderne. Midt i hav

nen blev vi råbt an af kystpolitiet, vi 

måtte ikke sejle om natten; ta' det ro

ligt, sae Povl og roede videre, mens be

tjenten stod og skreg efter os, vi tog 

ingen hensyn til ham, og lidt efter var 

vi ombord igen. 

Søndag morgen sejlede vi så til Tår

bæk, vinden var fin og vi nåede snart 

målet, hvor vi fejrede min fødselsdag, 

så godt som rationeringen tillod, den var 

jo ret streng, men det gik jo alligevel. 

Søndag eftermiddag sejlede vore kam

merater til Issefjorden, og de lovede os 

at de nok på hjemturen skulle tage 

»Gubbe« med hjem. 

Havnefogden »Sofus« kom med en 

meget glædelig overraskelse til mig på 

min fødselsdag. En dejlig æske rigtig 

ægte chokolade, sendt fra vores søn Bent 

som var på ferie i Jylland (chokolade 

kunne man kun få under disken, som 

det hed dengang). 

Og samtidig sendte hans værtsfolk 

alle hans rationeringsmærker retur til os. 

Det blev vi glade for, der var ingen der 

havde for mange af den slags. 

Han ferierede hos en bagerfamilie, 

hvor han havde det godt, selv om de 

ikke ligefrem havde rigeligt af alt, hav

de de dog mere end os herinde i stor

byen. 

»Rigger Hans« og hans kone Marie 

holdt også ferie i Tårbæk, og vi hygge

de os med dem, de kom en aften og 

spurgte om vi ikke ville med op på 

Bakken og ind for at se Cirkusrevyen, 

det ville vi da gerne og Hans skaffede 

billetter. Efter forestillingen, som jeg 

ikke husker ret meget fra, var vi til 

kaffemik i »Bombardine«, som de for 

spøg kaldte deres båd. 

Men vi må have den næste oplevelse 

med, selv om den var uhyggelig. Jeg sad 

en aften og skulle lave mad på pri-

mus'en, den var påsat en særlig dims, 

så den kunne brænde sprit; petroleum 

kunne man kun få på rationeringsmær

ker, og disse blev ikke tildelt til lyst

både, kun til kolonihaver; forstå det 

hvem der kan? 

Jeg husker, vi skulle have kødboller 

(på dåse), øv! Jeg tændte primusen og 

sad ved den; den var jo ikke idiotsik

ret, pludselig eksploderede den med et 

brag, og der stod jeg omgivet af flam

mer, gardinerne blev brændt, og kahyt

ten svedet, men det var værre med os, 

især mig gik det ud over. 

Jeg husker endnu at »Pløk« sad og 

skrællede kartofler oppå på bolværket, 

han smed alt hvad han havde i hæn

derne og sprang ned i »Gubbe« og hjalp 

os. Min mand fik også den ene kind 

og arm slemt forbrændt. Så måtte vi til 

lægen, en flink mand iøvrigt, jeg gik 

der en gang endnu til eftersyn, så skulle 
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det læge af sig selv, det gjorde det også 

men det gik langsomt. 

Vi havde en del cigaretskod, møjsom

meligt samlet sammen i lange tider. Fat

ter skulle ryge dem i piben, de og kød

bollerne lå spredt over hele båden, in

gen mad den aften; nå det var heller 

ikke mad vi havde lyst til den aften. Se

nere på aftenen kom der en kande rigtig 

kaffe og varme æbleskiver fra en af 

bådene, det hjalp på humøret og hel

bredet fos os begge. 

Næste dag gik vi i byen ,vi skulle jo 

have en ny primus, samt mad og pålæg. 

Da vi kom til slagteren, sagde han: Det 

er da Dem der kom til skade i havnen 

i aftes? Det kunne vi jo ikke benægte, 

sådan som vi så ud i ansigtet og med 

indbundne hænder, nå men så skal De 

have dette stykke flæsk og lidt godt 

pålæg, jamen jeg har ikke flere ratione

ringsmærker, i hvert fald ikke til alt det. 

Betyder intet, sagde manden, og vi kun

ne kun takke og være glade for hjælp

somheden. 

Da vi kom til havnen igen kom nogle 

fiskere over i »Gubbe« med dejlige rød

spætter, rensede, lige klar til panden, vi 

måtte jo ikke få hænderne i vand de 

første dage, det var svært at undgå i en 

båd. Vi var meget glade for al den 

hjælpsomhed vi mødte i Tårbæk. 

Og som lægen sagde til mig den før

ste gang vi var der, da jeg sagde: Jeg 

vil hjem! Tror De ikke, fru Lorentzen, 

at luften i Tårbæk læger lige så godt 

som på Amager. 

Og det kunne manden vel have ret i. 

Vi fik besøg af nogle venner lørda

gen før vi skulle hjem til Sundby igen, 

konen skrev følgende vers i vor gæste

bog: 

I Tårbæk skete eksplosionen, 

som brankede både manden og konen, 

vi næppe »Mutter« kendte, 

da hun næsen mod os vendte, 

dog jubled' de: Søen er herlig! 

Så skidt med at den er besværlig. 

Vi morer os endnu over det mor

somme digt, når vi kigger i gæstebogen. 

Det var også rygtedes i S.S.F. at vi hav

de været uheldige, så da vi kom hjem, 

kom Otto Hansen med 2 petroleums-

mærker til os, sagde velkommen hjem, 

det var slemt for jer ,nu skal I ikke 

mere bruge sprit i primus'en. 

Den nye primus holdt iøvrigt lige til 

fornylig. »Gubbemor« 

O 

GENNEM • HflVNEN 
Sejlrenden hører under havnen 

Sæt ikke farten op førend du har pas

seret de af politiet udlagte bøjer. 

Mærket er fremstillet i 2 udgaver, 

et for seniormedlemmer og et for 

juniorer. 

Mærket kan købes hos kassereren 

i kontortiden eller hos festudval

get. 

Du er altid på rette kurs 
i en ny AUSTIN fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 

Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 

TRY] 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

keren er medlem af S.S.F. - Prøv et ti lbud! 

Kar l  Pov lsen  bog t ryk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V * 35 67 88 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
Jjnah 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, ^a?£35 
FILIAL GRØNTTORVET V9 - VAlby 838 

FM-motor 

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

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

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

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

ret kurs i 
lystfartøjs-forsikring 

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K 
TELEFON (01) 12 24 36 

FREM'S MARINE SERVICE 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O D O S V E J  2  -  T E L E F O N  5 5  7 3  5 3  

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3-75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
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PÅ GRUND AF 

FERIE 

ER KONTORET 

LUKKET I JULI 

MÅNED! 

Undlad at parkere i venstre side af indkørslen 

OLSSONS 

arnevogne 
ISLANDS BRYGGE 5 . TELF. SU 2701 

Klapvogne - Børnebiler - Børnemøbler 

Go-Karts - Dukkevogne - Tricykler 

Børnecykler med støttehjul m. v. 

FISKERIARTIKLER 
Stænger . Hjul . Pirke . Ruser 

4 STORT UDVALG ! 

GODE PARKERINGSFORHOLD! 

P Å  G E N S Y N  

6. Olsson, Islands Brygge 5 - Telf. 2701 
} 10 pet. til medlemmer af S. S. F. 4 

°u3 

SflKH BÅDE 
råder nu over 1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGN - 20 TONS DUNKRAFT 

LØFTE KRAN forefindes på pladsen. 

| ADGANG HELE DØGNET! < 

S.A.K.H. BÅDE 
K Ø B  -  S A L G  -  B Y T T E  

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVN. 0 
Telefon (Ol) 29 57 80 & 29 52 32 



Nordisk mesterskab for OK-joller i Sundby Sejl-Forening 1970 
Sundby Sejl-Forening har i samarbejde med Dansk OK-jolle Klub fået over

draget arrangementet af de Nordiske Mesterskaber for OK-joller 1970. 

Sejladserne er planlagt at skulle finde sted i dagene 6.-10. juli, programmet 

er følgende: 

6. juli kl. 9: Bureauet åbner 

6. juli kl. 13: Måling af joller. 

7. juli kl. 10: 1. sejlads. 

7. juli kl. 14: 2. sejlads. 

8. juli kl. 10: 3. sejlads. 

8. juli kl. 14: 4. sejlads. 

9. juli kl. 10: 5. sejlads. 

10. juli kl. 10: 6. sejlads. 

10. juli kl. 19: Festmiddag og præmieuddeling. 

Der vil til sejladserne blive udlagt en særlig bane, denne placeres på den 

anden side sejlrenden imellem Flakfortet og Saltholm. Her vil der med alle 

vindretninger kunne udlægges en bane, som er næsten helt fri for vindspring 

og generende trafik. 

Bane og startlinier vil blive udlagt af den meget myndige og erfarne Åge 

Wass, hvem vi med sindsro overlader dette for sejladserne, så vigtige hverv. 

Som hjælpere har han Leif Guldbeck, Ole Juul og Jens Green, alle tidligere 

jollesejlere, som kan deres kram. 

På land har det været nødvendigt at bygge en ny jollebedding, for at kunne 

klare det enorme pres der bliver når 70-80 joller skal op eller i på én gang. 

Vor nye bedding kan tage 4 joller ad gangen, dermed er ikke alene et akut 

problem blevet løst, men SSF's jollesejlere har fået en bedding, som langt frem 

i tiden vil kunne klare et stadigt stigende pres. 

Jollehuset vil stå sin prøve som bureau, her vil blive opstillet højttaleranlæg, 

duplikator, skrivemaskine, telefon, samt en radio, som hver morgen vil trans

mittere vejrmeldingen over højttaleranlægget til sejlerne, som skal campere 

på det grønne område nord for jollepladsen. Ligesom bureauet vil stå i stadig 

kontakt med dommerbåden, for, når sejlerne kommer i havn, at have færdig-

duplikerede resultatlister fra dagens sejladser. 

At sejlerne ikke skal sulte eller selv lave mad, sørger Kristine for. Hun 

serverer tre måltider dagligt i alle fem dage for et beløb som selv den mest 

sparsommelige husmoder må imponeres af. Det er tydeligt at det er noget 

sejlerne sætter pris på, 90% af deltagerne har allerede nu villet sikre sig at de 

kom med på spiseholdet. 

Der står dog endnu et problem tilbage, som kun kan løses ved at nogle 

sundbysejlere ofrer nogle fridage på vor bekostning. Det drejer sig om følge

både til sejladserne. Skulle vi løbe ind i nogle dage med rigtig frisk vind er det 

nødvendigt med 5-6 følgebåde. Hvis nogen mener at kunne afse et par dage 

på os, beder vi dem venligst henvende sig til formanden. Det skal tilføjes, at 

vi sørger såvel for brændstof til motoren som til sejleren, ligesom der med

følger en invitation til festmiddagen. 

At der er tale om et Nordisk Mesterskab, betyder ikke at det kun er sejlere 

fra nordiske lande der deltager, vi glæder os til at hilse de tilmeldte fra U.S.A., 

Canada, Frankrig, Tyskland og England velkommen. 

Der vil i ugen 6.-10. juli være omkring 150 mennesker flere i havnen 

end normalt, det vil blive nogle travle dage, hvor ikke alting vil kunne 

gå fuldstændigt som det plejer, vi beder derfor medlemmerne bære over med os 

i den tid det varer, og være med til at give de udenlandske sejlere en oplevelse 

som de altid vil huske at værdsætte når vi engang bliver gæster i deres klubber. 

vb. 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  
Svagførefest 

lørdag d. 15. august kl. 14,00. 

• 

Navigationssejlads 

afholdes i forbindelse med Amager

kredsens hovedkapsejlads søndag d. 

23. august. 

• 
Mannetur 

lørdag d. 12. og søndag d. 13. sept. 
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Navigationssejlads for motorbade 

vil blive gentaget søndag d. 20. sept. 

• 

Afriggergilde 

lørdag d. 10. oktober kl. 18,30. 

• 

Fællestur til »West« 

søndag d. 18. oktober. 

• 

Efterarsgeneralforsamling 

tirsdag d. 27. oktober. 



Fra J. afd. meddeles der alt er udsolgt til 

øvelsessejladserne, der sejles hver aften 

kl. 19,00 prc., mødeprocenten er fin og 

der bliver gået til sagen med ildhu. 

Afdelingen havde den glæde at få 

overdraget 2 Flipperjoller; interessen for 

dem er vældig stor og der sejles på livet 

løs med dem. Flere af de unge er blevet 

helt skrappe til at tumle dem og der er 

blevet indøvet kæntringsteknik, såvel 

som kapsejlads. 

Vi har iøvrigt anskaffet 2 nye jolle

vogne til brug ved ophaling og udsæt

ning, som skal foregå ved jolleslæbe-

stedet. 

Juniorsejlerne beklager at der stadig 

ikke er kommet nogen fast ramme om 

deres kapsejladsaften, vi havde ellers af

sat mandag aften til formålet, men der 

har hidtil ikke været nogen start, lad os 

håbe, at dette bliver rettet med det sam

me. 

Det er med beklagelse vi må meddele, 

at vor sommertur til Mullerup er gået i 

vandet, vi havde fast tilsagn om ledsage

båd, der desværre har måttet melde af

bud, og da alle forsøg på at skaffe en 

anden har været forgæves, så vi os nød

saget til at aflyse turen, til stor skuffelse 

for de unge sejlere. 

Juniorbådenes placering i havnen er 

åbenbart ret udsat, vi har allerede nu 

måttet udsætte to nye agterfortøjninger 

da de gamle er blevet påsejlet og kappet, 

forleden observeredes en motorbåd gå ca. 

11/2-2 m bag spejlet på den yderste ju

niorbåd, og resultatet blev som enhver 

burde vide, en fortøjning i skruen, denne 

blev dog hurtigt kappet og kastet på 

dækket af juniorbåden, og med et træk 

på skulderen og et »det var sørme ked'-

ligt«, sejlede vor motorbåd videre uden 

at tænke på, at det var hans pligt at sørge 

for at udbedre skaden, det er det nemlig, 

når man sejler så tæt på. Til orientering 

for enhver kan det oplyses, at vore for

tøj ningssten ligger ca. 2 bådlængder ude 

og det kan dårligt være mindre, og det 

skulle vel ikke være nødvendigt at skære 

wire i for at ligge »sikkert« fortøjet. 

For Juniorafdelingen 

B. Willadsen 

Om kørsel på 
pladsen 

Forleden blev jeg skældt ud af en af 

mine særdeles gode venner, det drejede 

sig om den overhåndtagende kørsel på 

pladsen, og jeg fik at vide, at det var 

bestyrelsens opgave at få stoppet denne 

trafik. 

Jeg gjorde min ven opmærksom på, 

at det ifølge vore love er tilladt at trans

portere grej og lignende til bådene. Det 

kunne jo ikke bestrides, men som min 

ven sagde, mange kører flot ud til bå

den, parkerer vognen og bærer en pose 

brød ned i båden, eller en anden bagatel 

som let kunne have været båret ud til 

båden, og dette måtte jeg jo give ven

nen ret i, at det var forkert. 

Jeg påpegede, at jeg, og selvfølgelig 

også den øvrige del af bestyrelsen, på

talte den slags tilsidesættelse af regle

menterne, men at vi jo ikke kunne være 

alle vegne og spille bussemænd (eller 

blærerøve, som vi også til tider bliver 

benævnt). De medlemmer, som har lidt 

anarkistiske tilbøjeligheder, regner ikke 

så meget med 9 bestyrelsesmedlemmer, 

de er da lette at holde sig klar af, men 

hvis de opdager at 1.000 medlemmer, 

som vil have orden i sagerne, også er 

parate til at påtale mislighederne, så 

stiller sagerne sig noget anderledes, for 

så bliver det ikke let at færdes på plad

sen uden at opføre sig ordentlig. Husk 

det, min ven Peter, og alle i andre som 

holder af orden i sagerne. 

Reinhard Hansen 

Sommerferien står for døren og der er 

vel intet så dejligt som at tilbringe sin 

ferie på søen med gode venner og kam

merater. Dette har vi også tænkt på in

denfor sejlerskolen. Øvelsesbåden sejler 

på ferie fra den 4. juli, og der er endnu 

et par ledige pladser tilbage, så hvis du 

har ferie på den tid og vil opleve 8 eller 

14 dage på søen sammen med sejlerkam

merater, så meld dig til Vilhelm Linde-

mann eller Bent Koldby, da disse 2 lære

re vil sejle på skift - god tur! 

Sejlerskolen er i år godt besøgt, og der 

er stor interesse for at komme ud at sejle, 

ugens fire første dage er fuldt besat og 

nye kommer stadig til, så jeg overvejer at 

tage fredag med til undervisning, fredag, 

lørdag og søndag var ellers forbeholdt til 

weekend-ture, dem er der også rift om. 

Den sidste fredag i måneden holder vi 

et lille møde i kammeratlig samvær, hvor 

ordet er frit og evt. forslag kan frem

lægges og diskuteres. Ved sidste møde 

var der stor stemning for nogle fælles 

weekend-ture hvor sejlerskolens lærere 

ville deltage med deres både og tage 

nogle af skolens elever med sig, således 

at alle der havde lyst kunne komme med 

på disse fælles ture. 

Bortset fra de to til tre uger skole-

båden er på sommerferie, vil der blive 

sejlet øvelsessejlads hele sommeren. 

Jeg ønsker alle sejlerne en god ferie

tur og fair vind. 

Skolechejen 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 
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Bestyrelsesmødet den 26. maj 1970 

Dagsorden: 1. beretning, 2. havn og 

plads, 3. klubhus og fester, 4. sejlersko

len, 5. juniorafdelingen, 6. kapsejlads, 7. 

eventuelt. 

Holger Larsen havde meldt afbud. 

1. Formanden indledte sin beretning 

med at byde velkommen, særlig til den 

ny juniorleder, Bennet Wiladsen, og ud

talte ønsket om et godt samarbejde. 

Formanden, juniorlederen og Tage 

Woltemalt havde været i Tuborg havn 

og fået overdraget de to nye Flipper-jol

ler fra Dansk Sejlunion. Formanden fore

slog, at man døber jollerne PLUS og MI

NUS, idet den ene jolle jo var en for

æring og derfor var et PLUS, hvorimod 

den anden, som foreningen selv havde 

købt, det var jo »ud af lommen«, og 

dette måtte jo være MINUS. Samtlige 

tilstedeværende syntes at forslaget var 

godt. 

Sv. Larsen havde været til benzinmøde 

i Odense, og kunne oplyse, at der til 

S.S.F. ville blive ca. 19.000,00 kroner. 

Det nye stykke bolværk på Sdr. mole 

er færdigt, det koster ca. 50.000 kr. Der 

er blevet lagt kabler i jorden, så vi kan 

få teknisk strøm på pladsen, endvidere er 

der lagt frostfrie vandledninger til Ndr. 

plads og der er lagt vand til det gamle 

klubhus. 

Der har været en del olieforurening i 

havnen, og flere bådejere som lige havde 

sat deres nyoverhalede båd i vandet, har 

fået svinet båden til med olie. Der har 

endog rejst sig røster om at søge erstat

ning, hvis man kan få lokaliseret, hvor 

olien kommer fra. Sv. Larsen udtalte, at 

det jo ikke var til at fordele en sådan 

erstatning mellem medlemmerne. Rein

hardt Hansen mente, at hvis det kom så 

vidt at foreningen fik tildelt en eventuel 

erstatning, så måtte beløbet stilles til de 

skadelidtes rådighed i form af gratis ren

gøringsmidler og gratis ophaling for 

rensning. 

Formanden omtalte den nye plads

mand og syntes det gik rigtig godt med 

ham, og sekretæren fik til opgave at ud

arbejde et kontraktforslag. 

Indsejlingsrenden til havnen skal pej

les og graves ud, da der på sine steder 

ikke var vanddybde nok, og man søger 

kommunen om støtte til opgravningen. 

Det er konstateret, at der allerede er 

sat vaskekummer op på den nye Sdr. 

bro, dette må ikke finde sted, da der jo 

ikke kan laves afløb som på den gamle 

træbro, og der vil komme til at flyde 

med kaffegrums og lignende. 

De gamle både, som henstår på plad

sen, må se at blive færdige, ellers må de 

ud. Hertil oplyste Reinh. Hansen, at han 

havde hørt at Månssons gamle røde kut

ter skulle brændes af på St. hansbålet. 

R. H. foreslog nu bestyrelsen at man i 

stedet gravede den gamle båd ned på bør

nenes legeplads, det ville blive alle tiders 

legetøj for børnene, og R. H. havde op

nået forhåndstilsagn hos Månsson. For

slaget blev vel modtaget af bestyrelsen. 

Bestyrelsen gik en rundtur på pladsen 

og beså bl. a. det nye jolleslæbested, som 

jollesejlere selv har bygget. Bestyrelsen 

udtalte sin glæde over dette fine stykke 

arbejde som her er udført. 

Sv. Larsen omtalte det store rykind af 

uvedkommende i klubhusets restauration, 

som er ved at tage overhånd, og henstil

lede til klubhusudvalget at foretage kon

trol af medlemskort en gang imellem og 

så vise uvedkommende ud. 

Endvidere henstilledes det til redak

tøren at fremhæve en omtale i medlems

bladet af den megen for hurtig kørsel på 

pladsen som finder sted. 

2. Orla With oplyste at man er i gang 

med at sætte nye numre på broerne. 

Der har været noget vrøvl om de nye 

pæle, som er rammet ned i kanalen, der 

er ikke lige lang afstand imellem dem, 

formanden svarede at man så må bytte 

lidt om på bådene. 

Man drøftede pladsmandens honorar 

for ophaling og udsætning af både, efter 

pladsforhøjelsen. Man enedes om at det 

fortsat må være 20 pet. af pladslejen, idet 

der jo har været prisstigning på alt, det 

er derfor naturligt at også pladsmandens 

honorar må stige. 

3. Frits Kleis foreslog at man tog sig 

til at opstille et program for sommerens 

arrangementer, og det blev således: tirs

dag d. 23. juni Set. hansfest i klubhuset 

og på havnen. Svagførefest lørdag den 

15. august kl. 14,00. Navigationssejlads i 

forbindelse med Amagerkredsens hoved

kapsejlads den 23. august. Mannetur af

holdes den 12.-13. september. Man vil 

forsøge endnu en motorbådssejlads den 

20. september. Afriggergilde lørdag den 

10. oktober kl. 18,30. Fællestur til West 

søndag den 18. oktober. Efterårsgeneral-

forsamling tirsdag den 27. oktober. 

Det oplystes, at medlem Hans Olsen 

har skænket en stor sejlskibsmodel til for

eningen, den vil blive opstillet i klub

huset. 

4. Viggo Keller oplyste at der var 

stor interesse for sejlerskolen. Skolens 

elever og lærere vil samles til et møde i 

Pejsestuen den sidste fredag i hver må

ned. 

Øveballen har nu fået ny bompressen-

ning og der er bestilt en ny krydsfok. 

3. Juniorlederen oplyste at arbejdet er 

lidt handicappet i øjeblikket, da flere af 

førerne er oppe til eksamen for tiden, 

men mente dog, at det snart ville rette sig. 

Fra 3-6. juli er der juniorstævne i 

Mullerup. Fra 27. juni til 11.-12 juli 

er der sommerferietur. 16. august sejles 

der om Kammeratskabspokalen. 

Juniorlederen glædede sig over de to 

nye Flipper-joller, men ønskede gerne 

jollevogne til disse. Vognene vil blive be

stilt snarest. 

6. Kapsejladschefen oplyste at aften

kapsejladserne vil blive påbegyndt ons

dag den 27. maj. 

7. Til eventuelt var der intet. 

Mødet slut kl. 23,10. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 
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Forsidebilledet 
Malmo Segel Såliskap 

indbyder til distancekapsejlads om et 

meget smukt og gammelt trofæ 
Fra vore sejlervenner i Malmø har dan

ske sejlere fået en opfordring til at del

tage i distancesejladsen Malmø-Hankø i 

tilslutning til Skaw-racet der starter i 

Hankø. Sejladsen er udskrevet for IOR-

klasserne i 1-8 og der sejles om et 80 år 

gammelt trofæ, et smukt horn på sølv

fod, der er skænket Malmø-klubben af 

Peter og Lotte Lindeberg. Peter Linde

berg er den tidligere meget berømte 

skipper på den legendariske »Stormvo

gel« ved dens hærgninger på kapsejlads

banerne over hele jordkloden. 

Præmien er et gammelt drikkehorn 

med dekoration i sølv, og navnet på sej

ladsen var derfor let valgt, nemlig 

»Horn Cup Race«. Starten sker udfor 

Limhamn den 16. juli kl. 12,00, hvad 

der gør det muligt for både, der har 

deltaget i sejladsen »Gotland rundt« at 

kunne nå at deltage i sejladsen til 

Hankø. 

Der sejles om hornet i klasserne IOR 

kl. 1-5 på en 292,5 mils bane fra Lim

hamn forbi Kattegat Syd Fyrskib, An

holt Nord Fyrskib, Aalborg Bugt Fyr

skib, Fladen Fyr, Skagens Havn til må

let udfor Hankø. Havbanens længde er 

231,5 mil. Disse klasser indgår i SORS 

Championship. IOR-klasserne sejler om 

en præmie kaldet »Lille Hornet« på en 

noget afkortet bane, der måler 234 mil 

med 174,5 mils havbane. 

Sidste anmeldelsesfrist er 
6. juli. 

Det 80-årige horns histore er ganske in

teressant. Det har oprindeligt været en 

præmie ved en regatta, som det gamle 

Malmo Segelsållskap afholdt i 1890, 

hvor det vandtes af kållarmåstare Nils 

Jonsson med kutteren »Kronan«. Nils 

Jonsson var morfarsfar til Peter Linde

berg, som mange gange har set hornet i 

det gamle hjem, hvor det stod med 

blomster i. 

Ved en senere lejlighed kom hornet 

frem og er altså nu endt her, hvor det 

atter findes som præmie ved en kap

sejlads arrangeret af Malmo Segelsåll

skap. 

Malmø glæder sig til og håber at 

mange danske sejlere vil møde op til 

sejladsen og være med i kampen om det 

gamle, smukke sejlertrofæ. Rask 

Fra »Sejl og Motor« 

Som nævnt i referatet fra bestyrelses

mødet den 26. maj har vort medlem, hr. 

Hans Olsen, skænket en stor smuk skibs

model til foreningen, modellen fore

stiller Norske Løve og den er meget 

smukt udført. 

Det er en stor gave at give sin for

ening, ikke mindst af den grund at der 

er anvendt flere hundrede arbejdstimer 

på fremstillingen af det smukke skib, 

som vel nok får det til at gibbe i alle 

som holder af sejlklubben. 

Ingen af os har vel set den type skibe 

i virkeligheden. Få af os har vel sejlet 

havene tynde i den nyere tids sejlskibe, 

men de fleste af os har vel læst om dem 

i romanerne, og som drenge drømt om 

at man var med en af topgasterne, som 

med til at »manne ræer«, når sejlene 

skulle sættes, det har altid haft en dra

gende virkning, dette spindelvæv af en 

rigning. 

En varm tak til Hans Olsen for den 

smukke tanke at ville være med til at 

pynte op i vort klubhus. 

Og til klubhusudvalget: . . . Det var 

meningen at Norske Løve skulle pynte 

op i vort klubhus, ikke blot skal stuves af 

vejen i en mørk krog, hvor ingen kan 

glæde sig over det smukke skib. 

Hvis der ikke er en anden plads 

som er mere hensigtsmæssig, så lad lave 

en hylde til den og lad den anbringe 

et sted hvor den kommer til sin ret. 

Lurenkiggeren 

s —— 

ALTID UGENS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

K O L O N I  A L - L A G E R E T  
( D E T  L I L L E  S U P E R M A R K E D )  

H E S SENSGADE 55 -  TELEFON 58 77 U7 
\ l  E.  TILSAG Kil  
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Gensyn med „Nordkaperen" 
I en ferie på Mallorca i april måned 

kørte vi en dag en tur og kom til hav

nebyen Andriat. Vi var sammen med 

en kusine, der bor fast dernede. 

Efter en god frokost spadserede vi 

en tur på havnen og talte »Skiv«, og 

kusinen spurgte om sådan en båd som 

vores kunne sejle helt herned? Ork ja, 

svarede vi, vi har haft en derhjemme der 

har sejlet jorden rundt. 3 gutter sejlede 

med en der hed »Nordkaperen« og 

fuldførte rejsen på 2 år. 

Og medens vi nu gik og talte om 

vores tre helte og nød solen, stod vi nu 

med eet stille og kiggede, hvad så vi? 

Nordkaperen der lå den minsandten. 

Men hvor så den ud, masterne knæk

kede, forfalden og rust alle vegne. 

Så kom der gang i kameraerne, vi fil

mede og fotograferede. 

Vi spurgte nogle mænd, der stod i 

nærheden, om de kendte noget til ski

bet, men vi fik kun at vide at den var 

kommet ind for 8 måneder siden som 

havarist, og der havde ikke været nogen 

ombord siden. De vidste heller ikke 

hvad landsmænd der havde den, der var 

ikke nogen stander eller andre ken-

dingsmærker på den, kun navnet. Det 

var trist at se den smukke skude ligge 

der så forfalden og forladt. Ved siden 

af lå der en hollænder i samme stand. 

Den ligger måske og venter på en ny 

ejermand, hvis ikke den går helt til 

grunde, men den har måske været på 

mange hænder inden den er havnet 

her. 

Carl Jensen 

»Maehatha« 

»Nordkaperens endeligt? 

For vore yngre medlemmer, der ikke 

kender »Nordkaperen«, skal her forkla

res : Nordkaperen er den båd, som vore 

tre æresmedlemmer førte jorden rundt 

i årene 1946 til 1948. 

De to af dem, Povl Larsen og Knud 

(mellem venner kaldet stille Knud) har 

vi desværre mistet, men skipperen Carl 

Nielsen har vi af og til besøg af i hav

nen endnu. Red. 

GENNEM • HOTEN 
Sejlrenden hører under havnen! 

Sæt ikke farten op førend du har pas

seret de af politiet udlagte bøjer. 

Nye medlemmer ~~~~ 
som søger optagelse 

i Sund&y, SejIl(jo\eHw.Q. 

Aktive: 

Børge Edvin Elovsson, 

Stellavej 10, Rødovre. 

M/B Rifi. 

Bodil Rejnholdt, 

Skottegården 14, Kastrup. 

U/B. 

Ole Hygum Thomsen, 

Ruskær 12, Rødovre. 

U/B. 

Gunner H. Jensen, 

Løgsørgade 16, 0. 

M/B Star. 

John Jensen, 

Dalvangsvej 31, Glostrup. 

U/B. 

Ernst H. Jensen, 

Parmagade 15, S. 

U/B. 

Anna Lise Empacheo, 

Eemkløvervej 3, S. 

U/B. 

Axel E. Albinussen, 

Nath. Zahlesvej 17, SV. 

Jolle, Tina. 

Svend Chr. Reinhardt, 

Genuavej 29, S. 

Kragejolle »Jane«. 

Kjeld Nielsen, 

Halfdansgade 31. 

Piratjolle. 

Jørgen Nielsen, 

Frankrigsgades skole. 

Jolle. 

Vagn Melchert, 

Hollands Allé 31, S. 

U/B. 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F. 
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Bent F. Christensen, 

Bremensgade 23, S. 

U/B. 

Per Berentzen, 

Godthåbsvej 41. 

M/B Thor. 

Leif Nørmark Jensen, 

Amagerbrogade 204, S. 

U/B. 

Juniores: 

Peter Foged Jensen, 

Chrilles Tønnesens Allé 3, 

Kastr. 

Rita Møller, 

Postparken 30, Kastr. 

Carsten Georg Rohde, 

Tønnesvej 25, S. 

Finn Hansen, 

Drogdensgade 11, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Til motorsejlerne! 
Da vi som motorbådsfolk, på grund af 

vore bådes mangfoldighed i både facon 

og motorkraft, ikke kan deltage i sports

lige kapsejlads som sejlerne, der har både 

i klasser, arrangerer SSF hvert år en navi-

gationssejlads, hvor alle motorbådsejere 

kan deltage. 

På grund af den dårlige tilslutning 

denne sejlads har haft tidligere, vil vi i år 

forsøge at afholde den i 2 klasser, således 

at de medlemmer der, enten har naviga-

tionseksamen, eller har deltaget og afslut

tet navigations- og søvej rsregelkursus, 

starter i en klasse for sig. Andre medlem

mer, som gerne vil deltage i en konkur

rence, men ikke ved hvad det drejer sig 

om, eller muligvis er bange for at begå 

fejl, (en unødig ængstelse, da alle kan 

begå sådanne) kan starte i en klasse der 

er afstemt efter mindre, men alligevel 

vigtige kundskaber. Sådanne medlemmer, 

der gerne vil deltage, kan så snart som 

muligt henvende sig til Skafte (AS 2120) 

og vil så få en grundig instruktion i de 

elementære navigationsregler, samt lidt 

lekture og henvisning til publikationer 

og lign., der kan hjælpe med til, ikke 

alene konkurrencesejlads, men til sejlads 

og færdsel på søen i al almindelighed. 

Da det er af yderste vigtighed at kun

ne færdes ordentligt til søs, vil vi fra 

SSFs side i år starte et kursus i motor

lære, brand- og redningsmateriel, såfremt 

det kan få tilslutning, meddelelse herom 

vil fremkomme senere. Mange motorbåde 

er afhængige af motorkraften i en sådan 

grad, at det kan betyde direkte livsfare 

hvis denne svigter, man kan bare læse 

forulykkelsesstatistiken, og dermed er det 

indlysende at vi for egen og andres skyld 

bør dygtiggøre os i så stor grad som mu

ligt, og undgå at vi her i SSF ikke skal 

komme i denne dårlige statistik. Kurser 

og konkurrencesejladserne er lavet med 

henblik på dette samtidig med at der er 

flotte præmier. 

Lad os nu komme op af starthullerne 

og deltage i år, så skal vi nok her fra for

eningens side gøre vort til at vi får inter

essante, lærerige og kammeratlige sejlad

ser og kurser. 

Vel mødt. Motorbadsudvalget 

Politi
bekendtgørelse 

I medfør af § 19 stk. 4 i politivedtægten 
for København bestemmes herved føl
gende: 

»Sejlads med speedbåde er forbudt i 
farvandet ud for Amager Strandpark in
den for et område, som mod nord af
grænses af en linie vinkelret på kysten 
ud for landgangsbroen til badeanstalten 
»Helgoland« ud for Øresundsvej, mod 
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 fra 
1. maj til 1. oktober afmærket med 4 
kromorangemalede spidstønder med 1 
vandret gul stribe og uden topbeteg
nelse.« 

K ø b e n h a v n s  P o l i t i ,  
den 29. maj 1969. 

P .  C h r i s t e n s e n  

H U S K ! ! !  
Knallert- og cykle-
kørsel er stadig 

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

på havnen. 

Skum for boven 

Skum på glasset 

Skum i køjen 

AMAGER SKUM 
} Bådehynder syes og monteres! 4 

Syer De selv, leverer vi materialer og vejleder Dem 
på bedste måde. — Stof til hynder haves! 

Amager Skum, Tingvej 4 - 2300 Kbhvn. S. 
ved Merry Biografen — Telf. 58 70 06 

Gold Masts 
Master og rundholter til alle 

bådtyper i Silver spruce 

OREGON og GRAN 

GOLD MASTS 
STORE MAGLEBY - TLF. 53 00 45 

5 



trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V ® 35 67 88 

Du er altid på rette kurs 

Len nyAUSTIIM fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 

Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 

F R A  K L U B H U S U D V A L G E T  

På grund af personalemangel beder vi medlemmer og gæster 

venligst om at bringe tomme flasker, glas og brugt service 

tilbage på disken. 

Det er forbudt at nyde medbragte drikkevarer i eller på klub

husets område. 

Ikke medlemmer har kun adgang til klubhuset ifølge med et medlem! 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
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!  

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DANRIS 

Køb - Salg - Forsikring 

Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 
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Det var den første søndag i september 

1939. 

Tyskerne var gået ind i Polen, den 

danske regering havde dagen i forvejen 

forbudt al sejlads med motorbåde, samt 

al privat bilkørsel, loven trådte i kraft 

om mandagen; dagen efter. 

Det var altså sidste chance for en 

sejltur, og den benyttede vios af med en 

tur til Saltholm, vi havde inviteret 

gæster den dag, og det er jo sjældent at 

gæster er morgenmænd, så der var ikke 

tid til en længere sejlads; nå det gjorde 

nu ikke så meget den dag, for humøret 

røg ned til nulpunktet, da vore gæster 

ankom og fortalte, at England og Fran

krig havde erklæret krigstilstand mod 

Tyskland. 

Vi havde alle oplevet den første ver

denskrig, ingen af os troede det var 

muligt at vi skulle opleve det igen. 

Vejret var den dag så smukt, en dej

lig sensommer-søndag, og vi lå på langs 

i græsset og stirrede op på den blå som

merhimmel. 

Krig igen? Umuligt ... så skøn en 

natur, og så krig med alle dens rædsler 

. . . nej, vi kunne ikke tro det. 

Det måtte være menneskene, der var 

blevet vanvittige. 

Turen hjem var præget af den alvor

lige stemning, der havde påvirket os 

alle. 

I havnen gik det normalt som hvert 

efterår, bådene kom på land og blev 

pakket ind som sædvanligt. 

Vinteren gik såmænd roligt og stille, 

krigen mærkede vi ikke så meget til, 

bortset fra at så blev det ene og så det 

andet rationeret. På fronterne var alt 

stille. 

Foråret 1940 kom, og vi begyndte at 

gøre bådene klar med liv og lyst, for 

Minder 

fra vor havn under 

besættelsen 

rygterne sagde, at der var mulighed for 

en lille tildeling af benzin til motor

bådene, bilerne kørte igen, men med en 

lille ration af benzin, og nu troede vi, 

naive som vi var, at vi også kunne kom

me i betragtning. 

Men så faldt bomben! 9. april 1940. 

Tyskernes overfald og overtagelse af 

hele magten i Danmark. Det forandrede 

hele billedet. 

Ingen både måtte sættes i vandet 

uden at de var gjort ubrugelige til sej

lads, sådan at forstå: Fra motorbåde 

skulle der fjernes magnet, karburator 

eller lignende. Sejlbåde måtte ikke have 

sejl beslået eller liggende i båden, joller 

måtte ikke have årer liggende, og skulle 

lænkes og låses, på fri strand måtte de 

slet ikke ligge, vort havneindløb blev 

spærret med en bom, lænket og låst 

fast, alle joller og robåde skulle ind

registreres hos politiet, hvor man fik 

udleveret et bliknummer der skulle nag

les på båden. 

Disse numre morede vi os meget 

over, for i løbet af sommeren var de 

ræverøde af rust, så det var umuligt at 

skelne nummeret. 

Men det var også et af tyskernes ge

niale påfund, en bunke arbejde og penge 

smidt ud til ingen nytte. Det var tysker-

moral i disse år: Det er ligegyldigt med 

alt, bare Hitler vinder krigen. 

Ak ja! De skønne spildte kræfter!!! 

Der blev dette forår flere både ståen

de på land end normalt. Vi talte om at 

det var meget ufornuftigt at lade bådene 

stå der i solen og blive fuldstændigt 

ødelagte. 

En af disse bådejere kom jeg i snak 

med en dag, spurgte ham hvorfor han 

dog lod sin båd stå der og blive ødelagt, 

og han svarede: At hans båd, og så 

bandede han, skulle ikke gøres sejlklar 

og i vandet så tyskerne skulle tage den. 

Nå, samme mand passede ikke så godt 

på sin unge datter, men det er en hel 

anden historie. 

Som årene nu gik, og der kom spær

retid og udgangsforbud, helt fra kl. 20, 

flyttede de allerfleste ned i bådene, og 

der var i de lune sommeraftener et liv

ligt og lystigt samvær i havnen, som vi 

aldrig har set siden. 

Havn og plads var og er stadig privat 

område, som heldigvis ikke kom ind un

der tyskernes spærretid. 

Dette liv og leben kulminerede under 

folkestrejken. 

Da vore vandrør i havnen er nogle af 

dem der ligger lavest, havde vi vand 

under hele strejken, det kneb mest med 

brændstof til kogeapparaterne, petrole

um kunne ikke fås, kosangas kendtes 

ikke dengang. 

Men vi klarede os alligevel, der blev 

grave feltovne i jorden, nogle af dem 

var hele små bygningsværker med høj 

skorsten, lavet af græstørv, brænde og 

kviste var der nok af på pladsen, så hav

regrøden og erstatningskaffen blev kogt. 

Trods de alvorlige og svære tider den 

gang, mindes man med glæde det gode 

og kammeratlige sammenhold og hjælp

somhed der var. 

Man savner det mange gange nu. 

Rente 

Skal sænkes!! 
Vær venlig at sætte 

„SYNK" 
på dine fortøjninger. 

Der er for mange, 

som får dem i skruen. 
Havneudvalget. 
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Alle har lov 
at færdes på private danske søer, siger 

den ny naturfredningslov 

Offentligheden har lov at færdes på de 

private danske øer. Enhver kan frit sejle 

til disse øer i egen båd. Man kan gå i 

land, tage ophold på stranden og bade. 

Man kan trave ud over de private øers 

udyrkede områder - med mindre de er 

indhegnet. Man skal blot holde sig i en 

afstand af mindst 50 meter fra beboede 

huse. 

- Det siger den ny naturfredningslov, 

oplyser direktør Sune Ebbesen, Danmarks 

Naturfredningsforening, til Jyllands-

Posten. Den ny lov trådte i kraft 1. ok

tober 1969. Den giver betydelige lempel

ser i offentlighedens adgang til private 

områder i naturen — også de private øer. 

Nylig sagde direktør Erik Carl Niel

sen, København, som administrator for 

den privatejede 0 Hjelm i Kattegat ud 

for Elsegårde på Mols: »At der ikke læn

gere befinder sig fastboende på øen, bør 

ingenlunde forlede uvedkommende til 

for kortere eller længere tid at slå sig ned 

på Hjelm. Uvedkommendes besøg vil 

blive betragtet som ulovlig landgang, og 

det bør understreges, at der vil foregå 

uanmeldte inspektioner på øen«. 

Denne udtalelse har affødt talrige hen

vendelser til Jyllands-Posten. Man me

ner, direktør Erik Carl Nielsen er helt 

uden adkomst til at udtale sig således, 

det viser sig da også, at Hjelms admini

strator intet holdepunkt har for sin ad

varsel til offentligheden. 

Den ny naturfredningslov har givet 

almenheden adgang til både Hjelm og 

alle andre danske småøer«, understreger 

Sune Ebbesen. »Har man på sådanne 

øer indhegnet udyrkede arealer, skal de 

imidlertid respekteres. Hegnene må ikke 

overskrides eller omgås og de dyrkede 

områder skal lige så klart respekteres. 

Men under alle omstændigheder har 

offentligheden i dag ret til at tage op

hold også på de private øers strande. 

De må ikke indhegnes. Enhver kan gå 

tur langs stranden, slå sig ned og nyde 

badelivet. Det er blevet hver mands ret 

i Danmark - på fastlandet som på alle 

øer«, slutter direktør Sune Ebbesen. 

Fra Jyllands-Posten 

DISTANCER I SØMIL 

Lystbådehavnen (Langelinie) 
Lystbådehavnen 

(Svanemøllen) 
Hellerup havn 
Skovshoved 
Bellevue bro 
Taarbæk 

Strandmøllen 
Vedbæk 
Rungsted 
Nivaa 
Sletten 
Humlebæk 
Espergærde 
Snekkersten 
Helsingør, nord 
Hornbæk 
Gilleleje 
Hundested 1 
Rørvig 
Saltholm (Barakkebro) 
Saltholm (Lusebro) 
Kastrup 
Dragør 
Drogden fyr 
Køge 
Stevns fyr 

vort havneindløb 

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

4,1 Fakse Ladeplads .... 36,8 
4,7 .... 43,8 
6,1 Klintholm havn .... 47,0 
7,1 Hesnæs havn .... 60,5 

7,7 Bøgestrømstønde 

9,0 .... 44,8 
11,5 .... 49,2 
13,8 .... 47,4 
16,5 Stubbekøbing .... 59,5 
17,9 Vordingborg .... 58,0 
18,9 .... 38,4 
20,0 .... 33,4 
20,8 .... 29,2 
23,2 Hålsingborg .. 22,8 
29,6 Råå .... 20,2 
34,6 .... 17,2 
54,0 .... 14,9 
57,0 Landskrona .... 14,6 

3,6 .... 14,8 

3,3 Barsebåck .... 10,5 
2,1 .... 14,1 

5,0 .... 13,1 
8,5 Limhamn 

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

Skanør 16,5 

H U S K !  
Der er svagførefest 

lørdag den 15. august kl. 14. 

Amagerkredsens hovedkapsejlads 

finder sted søndag d. 23. august 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JmcJCS 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Fly de veste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
FILIAL GRØNTTORVET >79 - VAlby 2 38 

FM-motor 

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

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

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

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

FREM'S MARINE SERVICE 

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3—75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O D O S V E J  2  -  T E L E F O N  5 5  7 3  5 3  

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. 

{MARSTAL" 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 



wrk* 

NUMMER 8 AUGUST lOVO 29. ÅR«AJ\G 

Foto: Reinhardt Hansen 

FRA NORDISK MESTERSKAB FOR OK-JOLLER / SUNDBY SEJLFORENING 1970 



r 
SUNDBY SEJL-FORENIIMG 

V ^ Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S, 

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 

Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 

Kapsejladschef: Carl Knutzen, Gunløgsgade 2 AS 3220 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 
Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20 AS 2120 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E.Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

K a§§erer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffes 
hver torsdag-

kl. 10—20,30 
i klubhuset 

tlf. SU 35 SO 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

R o r l n i n o * Q \ / C i Q t o l  G i v  d i n e  b 8 r n  r e d n i n 9 s v e s t  p å - n å r  d e  l e g e r  p å  h a v n e n -
» ^ U S I n l & o V t / o l w  .  D e t  e r  f o r  s e n t  n å r  u l y k k e n  e r  s k e t !  

Manneturen lørdag d. 12. septbr. 

Manneturen går i år til Helsingør, 

og der vil blive serveret en fin menu 

Middag med øl og snaps 

Dessert med vin 

Kaffe med likør 

Indtegningen slutter lørdag den 6. september kl. 18.00. 

Prisen pr. deltager er 35 kr. og eventuelt overskud »Hof«fer vi op! 

Der vil ikke finde efterindtegning sted. 
F E S T U D V A L G E T  



OK NM 70 

I dagene 6.-10. juli var Dansk OK jolle

klub og Sundby Sejlforening værter for 

årets Nordiske mesterskab for OK jol

ler. 

Der blev sejlet 6 sejladser på banen 

mellem Flakfortet og Saltholm, 2 af sej

ladserne blev på grund af vejret sejlet 

på udlagt bane ud for Sundby havn. 

I de 4 første dage var vinden 3-5 

skm. og med let dis, om fredagen blæste 

det 10-12 skm. 

Aage Wass havde med glæde sagt ja 

til hvervet som overdommer, og som 

meddommer havde han Jens Green og 

Leif Guldbech. 

Man havde til lejligheden lavet bureau 

i jollesejlernes hus på nordre mole, hvor 

Addy Christensen m. fl. passede telf., 

højtaleranlæg, samt forbindelsen mel

lem dommerbådene og land. 

Der deltog joller fra 8 nationer: USA, 

Canada, Frankrig, Tyskland, Finland, 

Norge, Sverige samt Danmark. 

Lige fra mesterskabernes start blev 

det slået fast, at Steen Kjølhede fra Vejle 

var meget suveræn, og han vandt da 

også de 3 første sejladser, og blev i de 

næste 2 placeret så fint at han ikke hav

de nødig at stille op til sidste sejlads. 

Vore egne OK jollesejlere var også 

med i toppen om præmierne, og bedst 

var Niels P. Pedersen og Vald. Bando-

lowski. 

Det mest spændende opgør kom dog 

til at stå mellem Kjell Axesot, Sverige 

og Niels Pedersen, SSF i mesterskaber

nes sidste sejlads. I starten af sejladsen 

førte Niels Pedersen, men blev på halv

distancen passeret af svenskeren Kjell 

Axesot, der derefter kom i mål som nr. 

2. Nr. 3 i denne sejlads blev sidste års 

verdensmester Kent Karlson, Sverige. På 

4. pladsen kom så Bent Jørgensen, Ros

kilde, og på sidste plads Niels P. Peder

sen, dette bevirkede at Niels Pedersen 

ikke kunne fravriste svenskeren Kjell 

Axxesot 2. pladsen, men måtte nøjes 

med en placering som nr. 3, hvilket jo 

også må siges at være meget godt i et 

felt på 63 både. 

Placeringen blev derefter: 

Nr. 1 og dermed nordisk mester 989. 

Steeen Kjølhede, Vejle, 16 point. 

Nr. 2: S 2121 Kjell Axesot, Mar-

strand 31,7 point. 

Nr. 3: D 996 Niels P. Pedersen, SSF 

44 point. 

Nr. 4: S 1886: Kent Karlson, Mar-

strand 48,4 point. 

Nr. 5: D 767 Egon Petersen, Nakskov 

73 point. 

Nr. 6: S 2132 Sten Hjestman, Sverige 

75,7 point. 

Nr. 7: D 863 Bent Jørgensen, Roskil

de 77,7 point. 

Nr. 8: D 990 Svend Jakobsen, Søn

derborg 78,7 point. 

Nr. 9: S 2068 Bent Ojolkner, Sveri

ge 81,7 point. 

Nr. 10: S 2055 Owe Lundgreen, Sve

rige 84,0 point. 

Udover de vellykkede sejladser var 

stævnet begunstiget af et yderst godt 

vejr, der bevirkede at de mange teltlig

gere nød det efter sejladserne. 

Alle sejlerne mødtes til måltiderne 3 

gange om dagen i klubhuset, hvor Kristi

ne havde disket op med mad for alles 

smag, og det var nok i køkkenet der var 

mest travlhed i den uge, for klubbens 

medlemmer skulle jo som sædvanlig be

tjenes på bedste måde. 

Mesterskabets clou var festmiddagen 

med efterfølgende præmieuddeling, som 

Aage Wass på festligste måde forestod. 

Der var mange fine præmier, udsat af 

forskellige firmaer. 

1. præmie en transistor radio udsat af 

firmaet »Philips«. 

2. præmie et ur fra firmaet Cromwell. 

3. præmie en kikkert. 

4. præmie et gavekort, 250 kr til Hen

riksens Bådeværft. 

5. præmie en OK jolle bom fra »Gold 

Mast«. 

Kl. 21 skruede de 2 disc jockeys op 

for højtalerne og en topløs go-go dan

serinde fik sat gang i foretagendet. In

den længe var alle på dansegulvet, og 

først kl. 2 sluttede festen efter et godt 

sejlsportsstævne. 

OK EM 70 
OK jollernes europæiske mesterskab 

fandt i år sted i Holland. Det var den 

lille idylliske by Eukhuizen, beliggende 

ved Iselmeer, der var værtsklub. 

Der var ialt deltagelse af 75 joller, 

fordelt på 12 nationer. Fra Danmark 

deltog 8 joller, heraf 2 joller fra S.S.F. 

Det var Vald. Bandolowski og Niels Pe

dersen. Favorit til sejladserne var Steen 

Kjølhede fra Vejle. Han lagde stærkt ud 

og vandt den indledende træningssejlads 

ret sikkert. 

I den første sejlads var Kjølhede så 

uheldig at kæntre, og han måte nøjes 

med en placering som nr. 18. 

I de efterfølgende fire sejladser pla

cerede han sig helt i top, og før sidste 

sejlads var kun Kent Karlson, sidste års 

VM foran. I denne sejlads blev Kjøl

hede nr. 13 og Karlson nr. 15. Det var 

ikke nok til at Kjølhede kunne blive EM. 

Det endelige resultat blev: EM. Kent 

Karlson, Sverige. 

Nr. 2: Steen Kjølhede, Danmark. 

Nr. 3: Hans van Pagee, Holland. 

Peter Due fra Århus overraskede og 

blev nr. 5. 

Niels Petersen nr. 9. 

Alt i alt en pænt resultat for Dan

mark. 
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OK VM 70 
OK jollernes WM sejles i oktober må

ned ved Takapuno Beach, Auckland, 

New Zealand. 

For Danmark starter Steen Kjølhede, 

Vejle, og Niels Petersen, S.S.F. Begge er 

udtaget på grund af deres fine placerin

ger i årets kapsejladser. 

Steen Kjølhede, Vejle 

Nordisk mester 70 

Nr. 2 ved EM 70 

Nr. 2 ved Kieler-ugen 

N.P.P. L.G.L L.G. 

Niels P. Petersen, S.S.F. 

Nr. 3 ved NM 70 

Nr. 9 ved EM 70 

Nr. 4 ved Kieler-ugen 

Motorbådssejlere! !  
Husk, der er navigationssejlads i forbindelse med 
Amagerkredsens hovedkapsejlads søndag den 23. august. 

Søndag den 20. september vil navigationssejladsen blive gentaget, der 

er mange fine præmier ved begge sejladser. 

Carl Hillers 70 
Carl Hillers, som er et af S.S.F.s mange

årige medlemmer, fyldte i juli 70 år, 

og som det beskedne menneske han er, 

fik vi ikke noget at vide før festen var 

forbi. 

C.H. stammer fra hovedlandet, han 

begyndte at sejle omtrent før han kunne 

gå, men først i 1919 begyndte han at 

sejle kapsejlads som medlem af Struer 

Sejlklub. 

I 1922 var han medstifter af Thisted 

Sejlklub, som han nu er æresmedlem af, 

men Limfjorden blev ham for snæver, 

så i 1939 dukkede han op her i S.S.F. 

C.H. har her i foreningen gjort et stort 

stykke arbejde, dels for sejlerskolen, men 

i særdeleshed for juniorerne, hans egne 

to sønner var blandt vore dygtige junio

rer og om vinteren var hans hjem åbent 

for alle juniorerne, hvor der ikke blev 

diskuteret andet end søvejsregler, kap

sejladsregler og navigation. Han var sam

men med Sv. Larsen, Vivi Olsen og man

ge andre med til at bygge vore første 

juniorbåde og var med overalt hvor han 

kunne hjælpe til med at få gang i sejler

skolerne, som lærer og meget andet. 

I 13 år var C.H. meddommer ved vore 

aftenkapsejladser og han har været dom

mer utallige gange rundt om i landet og 

hans interesse for sejlsporten er jo sta

dig lige usvækket, og vi håber at vi end

nu i mange år må se dig her i S.S.F.. 

Til slut et forsinket hjertelig til lykke 

med de 70 og tak for dine år i blad

udvalget. 

M.A.C. 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SEIMDES OVERALT!  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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Hvad man kan blive udsat fnr fra speedbåds-ejeres side! 
Under Yankee-Bar's store stævne søndag 

den 5. juli i Skovshoved, hvor mange 

forskellige både med tilskuere var sam

let for at overvære speedbåds-løbet, kom 

min kone, søn og undertegnede ud for, 

hvordan man på en meget usmagelig og 

usportslig måde kan blive behandlet af 

speedbåds-folk. 

Da stævnet var ved at være færdigt, 

begyndte vi at rigge vor jolle klar til 

hjemturen til SSF. Vi var kommet lidt 

syd for Skovshoved og havde lige fået 

sat os til rette for at nyde det friske sejl

vejr, der var den pågældende dag, da 

jeg agten for mig pludselig ser 4 speed

både, der i kortege eller side om side 

kommer farende imod os. En af de mid

terste både i kortegen havde kurs direkte 

imod vor agterende, og føreren, - eller 

rettere chaufføren eller hvad man nu 

skal kalde et sådant væsen, for sejler 

mener jeg bestemt ikke, at en sådan kan 

kaldes - havde travlt med at vinke med 

en bajersflaske til sine følgesvende. Jeg 

blev klar over, at os havde han ikke 

observeret. Jeg sprang op på kistebæn

ken og med store armsving og gebærder 

råbte jeg alverdens værste sprogblomster. 

Det indrømmer jeg, det var ikke blide 

ord, der røg ud igennem tragten, men 

hvad gør man ellers i en sådan situation, 

når man vil undgå at blive sejlet ned og 

når man er glad for sin lille Helsingør

jolle. 

Da han var ca. 2l/2~3 meter fra os, 

hørte han pludselig mine »smukke ord« 

og i hans stift stirrende og forskrækkede 

øjne opfattede jeg i et glimt, hvordan 

det må være at møde Klabautermandens 

ansigt til søs. Han rev i rattet og fik lagt 

blikæsken om i de rette baner og med et 

drøn og sprøjt forsvandt han op langs 

siden på os. 

Min kone, søn og jeg troede nu, at 

denne forskrækkelse havde fået en ende, 

men hvad ser vi til vores bestyrtelse: De 

4 speedbåde samledes et stykke forude for 

os og holdt formentlig et hurtigt krigs-

råd, for pludselig tørnede kortegen rundt 

og med larmende motorer satte de di

rekte imod vores lille båd. 

Den før omtalte speedbåd førte an 

med kurs direkte imod vores stævn, hvor 

han i sidste øjeblik drejede af og fort

satte rundt i ring om vores båd et par 

gange med sine medfølgende og lige så 

usportslige kammerater i de andre 3 

speedbåde. De for rundt på kryds og 

tværs, således at der opstod »forkerte 

søer«, som fik vores båd til at foretage 

nogle højst ejendommelige kragehop, 

hvorved min lille søn knaldede hovedet 

ind i skottet og selvfølgelig blev meget 

forskrækket. 

Jeg tror, at alle sejlere - og folk som 

i det hele taget færdes til søs - vil prote

stere meget skarpt imod den slags, som 

jeg vil kalde motorbøllestreger. 

Desværre observerede jeg ikke nogle 

særlige kendetegn eller numre på speed

bådene, da det hele jo foregik lynhur

tigt og i vældigt skumsprøjt. De 4 speed

både stævnede sydpå efter »veludført 

dåd«. Jeg tænkte ved mig selv, at det 

var godt, at de ikke var armerede med 

torpedoer eller andet krigsmateriel, for 

så havde vi vel også fået en bredside. 

Men da vi ca. 1 times tid senere lå vel

fortøjet i SSF, ser jeg pludselig til min 

store overraskelse, at de 2 af speedbåde

ne (de mest aggressive) er ved at sejle 

ud fra SSF's havn, hvor de havde været 

inde for at tanke op hos Georg. Jeg lag

de mærke til, at de sejlede sydpå mod 

Kastrup. Da de sejlede forbi mig i hav

nen, fik jeg lige lejlighed til at råbe til 

dem, om de var hjemmehørende i SSF, 

for så ville jeg henvende mig til besty

relsen eller evt. politiet og få dem til at 

tage affære. Hertil råbte en kvindelig 

medpassager i den ene speedbåd, tilbage, 

at det ville de skide højt og flot på. 

Da jeg noget senere havde en samtale 

med Georg, spurgte jeg ham, om han 

kendte de 2 pågældende speedbåde, og 

han svarede, at det gjorde han ikke, men 

at han godt kunne huske dem. Da jeg 

fortalte Georg ovennævnte oplevelse, 

sagde han: »Ja, det undrer mig sgu' 

ikke, for de var skidefulde«. Man kunne 

næsten heller ikke forvente, at ædru 

mennesker kunne foretage den slags mo

torbøllestreger. Det er kedeligt, at man 

nu heller ikke mere kan færdes på havet 

uden at blive generet af motorbøller -

dét troede jeg i det mindste hørte land

jorden til. 

(7.7.70) 754 Paul Heyde 

Vinterens kurser 

Navigationsundervisningen begynder 
tirsdag den 6. oktober. 

Tovværkskursus begynder onsdag 
den 7. oktober. 

Tegningsliste vil blive ophængt i 
klubhuset den 1. september. 

Skulle det vise sig, at der er tilslut
ning nok, vil der blive oprettet et 
kystskipperhold. 

ALTIB UGENS BILLISTE TILBUD ! ! 

K O L O N  I  A L - L A G E )  R E T  
(DET LILLE SUPERMARKED) 

HES8EXNGADE 55 -  TELEFON 58779? 
v/ E. GILSAGER 
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Undskyld — 

og tak for mad! 
Under Nordisk Mesterskab for OK-jol-

ler kom jeg i alvorlig konflikt med det 

samlede køkkenpersonale. Efter en lang 

dag på banen, hvor jeg var ude for at lave 

min reportage til Sejl og Motor, gik jeg, 

efter at vi var kommet ind, over i klub

huset for at få en række supplerende op

lysninger hos sejlerne. 

Jeg satte mig ved siden af OK-klub-

bens sekretær, der var i færd med det 

store kolde bord. Samtalen gik kun lang

somt, for sekretæren var meget optaget 

af tre store stykker med oksebryst, 

roast beef med peberrod og remoulade 

samt et stykke med højt belagt rullepøl

se. Under spisningen sendte sekretæren 

hele tiden sideblikke til det bugnende 

pålægsbord for at kunne skaffe sig et 

overblik for udvælgelsen af de næste tre 

stykker. 

Da jeg lidt senere havde fået mine 

oplysninger, kunne jeg ikke længere hol

de min sult tilbage, men skred direkte 

over til det kolde bord. Men knap havde 

jeg grebet efter et stykke rugbrød, før 

et myndigt: Stop! rungede gennem lo

kalet. Desværre, det var for sent. Selv 

om jeg kommer fra et (mener jeg selv) 

pænt hjem, hvor jeg har sagt både ja 

og javel til mine forældre, havde jeg 

simpelthen ingen mulighed for at lade 

mine forældres omhyggelige opdragelse 

virke som præventiv foranstaltning på 

min handling. Jeg kunne simpelthen ikke 

stoppe, men fuldførte mit stykke med 

rost beef. Vredesordene fra Kristine og 

hendes damer tiltog i styrke, mens jeg 

sneg mig tilbage til sekretæren med min 

roast beef. Her satte jeg hurtigt tænder

ne i. Den ophidsede stemning i køkke

net steg, og jeg havde fornemmelsen af, 

at jeg ved udgangen ved et kraftigt køl

leslag eller brug af andre håndvåben 

måtte betale for min roast beef. Ved si

den af mig lå et stykke sigtebrød, som 

jeg havde vældig lyst til at lægge oven 

på roast beef'en. Så da jeg alligevel reg

nede med, det ville blive mit sidste styk

ke, snuppede jeg det hurtigt, og lagde 

det oven på roast beef'en. 

Jeg nød maden i fulde drag. 

Da jeg var færdig, gik jeg mod ud

gangen parat til at møde min skæbne. 

Som ved et mirakel kom jeg uden sværd

slag gennem døren og kunne forlade 

foreningen som fri og mæt mand. 

I dag, flere dage efter, synes jeg sta

dig, det er det bedste stykke roast beef, 

jeg har fået - så derfor 

tak for mad fra 

Vtlh. D. Krause, 

Sejl og Motor 

Det er beklageligt, at jeg ikke var hjem

me under stævnet, for så havde Vilhelm 

D. Krause fået hvad han ønskede af mad 

som reporter fra Sejl og Motor. Fejlen 

kan kun skyldes OK jolleklubben som 

har manglet den fornødne konduite. 

Sv. Larsen 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Sund&y, Sâ ftohejwig, 

Aktive: 

Flemming Fejerskov, 

Lundegjergårdsvej 154 st. 

U/B. 

Børge Søndergaard, 

Rolfs Plads 2Å-3 

U/B. 

Ole Birck Nielsen, 

Sdr. Boulevard 90, 4. 

Crescent. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Du er altid på rette kurs 

i en ny AUSTIN fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 
Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
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!  
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K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  
Mannetur 

lørdag d. 12. og søndag d. 13. sept. 

Navigationssejlads for motorbåde 

vil blive gentaget søndag d. 20. sept. 

• 

Af rigger gilde 

lørdag d. 10. oktober kl. 18,30. 

• 

Fcellestur til »West« 

søndag d. 18. oktober. 

• 

Efterårs generalforsamling 

tirsdag d. 27. oktober. 

K o n t i n g e n t  
Kontingent for 2. halvår — sidste rettidige ind

betaling 15. september 1970. 

Der er INGEN restancefrist. 

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 55,00 

Passive Kr. 22,50 

Juniorer Kr. 32,50 

Kasserersken. 

Medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

først henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 
lokale postkontor, og dette er vigtigt, 

hvis du vil have medlemsbladet uden 
afbrydelser: På blanketten du får ud

leveret på posthuset skal du huske at 
skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du får tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 
og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

v. E. Lorentzen, Albaniensgade 2-4. 

Fin service ydet af 

Amager-Bilen 
På hjørnet af Øresundsvej og Strand

lodsvej blev et medlem af Sundby Sejl

forening påkørt, og vort medlem var så 

uheldig at brække kravebenet. 

Ulykken blev overværet af en taxi 

fra Amager Bilen. Chaufføren skaffede 

over sin radio en ambulance, og kørte 

vort medlems knallert til hans hjem, alt 

uden en øre som betaling. Det var ser

vice fra Amager Bilen, sagde han. 

Der er kun få, der ville yde den 

hjælp til et fremmed menneske, og han 

fortjener en tak for sin venlighed. 

Og Amager Bilen burde flittigt benyt

tes af vore medlemmer. 

Svend Olsen 

Lergravsvej 5, 4. 

Gold Masts 
Master og rundholter til alle 

bådtyper i Silver spruce 

OREGON og GRAIM 

GOLD MASTS 
STORE MAGLEBY - TLF. 530045 

TRYJ 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V ® 35 67 88 
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Vi har med tilladelse fra Gulf=Strømmen. 

Husorganet for medarbejdere ved Gulf^Sel

skabet i Danmark. 

Sakset denne artikel, den er jo ret aktuel, 

når man ser oliesvineriet i vor havn her i 

sommer. 

Virkninger på søfugle og hav fauna 

De enorme anstrengelser i England og 

Frankrig understreger kun det kaos, olie

forureningen efter »Torrey Canyon«s 

forlis skabte. En værdifuld ladning løb 

i havet og blev i uhyggelige bølger 

kastet op på nationers kyster, hvor tusin

der af kvinder og mænd arbejdede i 

uger for at fjerne den. Men udover det 

ækle griseri og de store fysiske og øko

nomiske anstrengelser var der andre kon

sekvenser - knyttet dels til olien, dels 

til de kemikalier, som blev brugt for at 

fjerne olien. 

Frisk råolie indeholder giftige be

standdele, der imidlertid hurtigt vil for

dampe i fri luft. Tilbage bliver et tyk

kere fluidum uden giftigt indhold. Ply

mouth laboratoriet siger herom: »Den

ne tykkere olie gør beskeden skade på 

strandens fauna, og hvis den får lov at 

ligge uberørt, er der klare beviser for, 

at smådyr af forskellig art kan æde olie

resterne og omsætte den i organismen 

uden at tage skade. Det har yderligere 

vist sig, at disse biologiske aktiviteter 

hjulpet af bølgebevægelserne og sandets 

slibende virkning i løbet af tre-fire må

neder kan fjerne ethvert spor af olie fra 

en mindre forurening. 

Men før olien når kysterne, og lige

gyldig hvor længe den har haft at for

dampe i, er den en fatal fælde for en 

form for dyreliv - søfuglene. 

Ifølge L. R. Beynon ødelægger olien 

den isolering, som fuglene har i form 

af lun luft indkapslet i fjerlaget, og de 

udsættes dermed direkte for blottelse 

over for vejret. Fuglene trues desuden 

af sult, fordi stærkt forurenede fugle 

ikke kan samle tilstrækkelig føde. Yder-

Olieforureningen 

menneskers jagt på disse fugle medføre 

mere kan fuglenes naturlige forsøg på 

at rense sig selv - pille fjerdragten med 

næbbet — vise sig at være skæbnesvan

ger, fordi olien derigennem kommer ind 

i organismen. Endelig kan velmenende 

død ved chok, ligesom selve rensningen 

også kan medføre døden. 

Englands sydkyst er yngleplads for 

mange arter søfugle. Da »Torrey Can

yon« løb på skæret, var mange af dem 

på forårstræk fra det sydlige Europas 

varme. De store oliemængder i havet 

afskar mange af dem i deres videre rejse 

- mellem 10.000 og 25.000 eller mu

ligvis flere ifølge vidt forskellige gætte

rier. Flere end 7000 blev bragt ind til 

samlingssteder i Cornwall for at blive 

rensede, men færre end én procent af 

dem kom nogensinde tilbage på havet. 

På øen Sept-Iles ud for Bretagnes kyst 

faldt antallet af søpapegøjer fra 3000 

til 600 par. 

Udover de katastrofale tab blandt sø

fuglene er følgerne af en olieforurening 

normalt griseriet, ødelæggelsen, natur

værdien og skader på diverse effekter 

og fast ejendom. Hvilket synes tilstræk

keligt. 

Men ikke nok med det: Opløsnings

midlerne, kemikalierne, især på eller 

nær kysten, kan være dræbende. Eller 

som det hedder i mere moderat sprog i 

rapporten fra Plymouth laboratoriet: 

»Den anden og selvskabte forurening 

var lang mer skadelig end den, som 

uhe'det forårsagede.« Ved at se på 

Beynons erfaring får vi et tydeligt sam

menligningsgrundlag for livet i den ma

ritime fauna under indflydelse af olien 

og den dramatiske ændring, der indtraf 

så snart kemikalierne kom i brug. 

Han nævner, at det ikke var usæd

vanligt på stærkt forurenede strande at 

se smådyr og strandsnegle kravle op og 

æde af olien. Undtagen på steder, hvor 

olien fuldkommen dækkede de små 

klippe-indsøer til over højvands-linien, 

vrimlede det med liv. 

Men da de enorme mængder opløs

ningsmidler blev spredt ud langs kysten 

skiftede alt brat. Det var et almindeligt 

syn at se store områder med mælke

hvidt vand, som nåede ind på stræk

ninger, der ikke var blevet særligt for

urenede. Bløddyr, krebsdyr, småfisk, 

orm, søanemoner, tang og anden under -

vandsflora blev stærkt beskåret. Mange 

døde smådyr blev fundet. Flere steder 

var krabberne endnu i live, men uden 

ben og klør. Flere steder blev der kon

stateret høj dødelighed blandt fladfisk 

på lavt vand. Så vidt vides forblev dybt-

vandsfiskene uberørte. Det hedder i 

rapporterne »Opløsningsmidlernes fulde 

virkning vil først vise sig i kommende 

tider. De formentlig svære skader på 

plankton og andet mikroliv vil i bety

delig grad forsinke gentilvæksten af de 

uddøde områders fauna og meget lidt 

vides om virkningerne på dyrearter 

højere oppe i fødekæden«. 

Plymouth laboratoriets undersøgelser 

af opløsningsmidlernes virkning ude til 

søs - de kemikalier som blev hældt ud 

på stranden og herfra løb i havet — 

viser ,at ikke alene spredte disse midler 

sig over en bred front, men de bredte 

sig også nedad og trængte gennem hav

bunden med giftig virkning hele vejen 

igennem. Det viste sig, at kemikalierne, 

som langsomt sank fra overfladen til 

bunden, gjorde vandet giftigt i op til 24 

timer. Specielt ved Porthleven, hvor 

store mængder opløsningsmidler blev 

brugt — ca. 500.000 liter — konstate

rede frømænd fra laboratoriet giftige 

\irkninger langs havbunden ca. en kilo

meter ud fra kysten og ned til ca. 25 

meters dybde. De fandt forskellige 

døde og døende smådyr, hvis tilstand 

udelukkede enhver formodning om, at 

de var bleve dræbt eller forgiftede på 

kysten og derefter skyllet i havet. Op

løsningsmidlernes spredning ned i van

det skyldes væsentligst strømmens virk

ning, det kan således drive ned langs en 

kyst og dræbe undervejs specielt på 

lavt vand, hvor den høje koncentration 

gør dem yderst dødbringende. 

Fortsættes 
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Reinhard Hansen skriver i sidste nr. af 

bladet om den overflødige kørsel på 

pladsen. 

Medlemsbladet giver ham fuldstæn

dig ret. 

Vi har jo gentagne gange skrevet om 

samme emne, dog uden resultat. 

Dog et resultat har bladet fået i den 

anledning, nemlig, at redaktøren fra 

flere sider har fået en over næsen: At 

det vel for f ikke var meningen, 

at medlemsbladet bare skulle fyldes med 

forbud, om snart sagt alt. 

Reinhard mener, at hvis alle medlem

mer ville påtale det, ville alt blive godt. 

Kære Reinhard, har du aldrig været 

ude for, at få det svar fra synderen: Hvor 

står det skrevet? 

Jeg ved ikke, om du altid går med 

ordensreglementet i lommen? Det gør 

jeg i hvert fald ikke. 

Næ, jeg vil sige, at det der muligvis 

„Skiltemangel" 
vil hjælpe, det var skilte, og tydelige 

skilte ved alle låger, at unødvendig bil

kørsel samt cykel- og knallertkørsel var 

forbudt overalt på pladsen - samt at 

uvedkomne ikke har adgang. 

Hermed forstås, at unødvendig kørsel 

kaldes det jeg så forleden: en vogn 

ad den nordre kaj, ud til jolleskuret for 

at hente nogle jollesejlere. Det bemær

kes, at der såvidt jeg kunne se ikke var 

nogen bagage!!! Ja, man forbavses snart 

ikke mere. 

Samtidig kunne der måske blive råd 

til et lavt rækværk langs græsrabatten til 

venstre for hovedlågen, så slap vi vel for 

den ulovlige parkering med kørsel tværs 

over fliserne. 

Det ville jo også hjælpe en del på den 

ulovlige parkering, hvis man ryddede 

parkeringspladsen for alle de møjbunker 

der efterhånden fylder det halve af plad

sen. 

Efterhånden som jeg skriver bliver jeg 

mere og mere optimist, jeg ser i ånden: 

Cykelstativer ved alle låger, lige som i 

gamle dage; det ville jo være skønt, hvis 

man frit kunne færdes på broerne uden 

at skulle springe over henslængte cykler, 

og at kunne sige til en eller anden syn

der: Kan du ikke læse hvad der står på 

skiltet ? 

Nu håber vi her redaktionen, og jeg 

tror også at Reinhard deltager i håbet: 

at bestyrelsen modtager og behandler 

vort forslag med velvilje, og at det så 

vil hjælpe med disse skilte. 

Ellers er der ikke andet at gøre, end 

at fjerne alle forbud, for kan vi ikke 

sørge for at ordensreglementet bliver 

overholdt, ja så kan vi lige så godt stryge 

det. For en lov, der ikke bliver over

holdt er værre end slet ingen lov. 

Redaktionen 

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DAN RIS 

Køb - Salg - Forsikring 

Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DAN RIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-
Forenings medlemsblad. — 

Oplaget er over 1100 eksp|. 

og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

E.  LORENTZEN,  
Albaniensgade 2 . 2300 Kbhvn. S . Tlf. AM 7118 Y-

OLSSONS 

arnevogne 
ISLANDS BRYGGE 5 . TELF. SU 2701 

Klapvogne - Børnebiler - Børnemøbler 

Go-Karts - Dukkevogne - Tricykler 

Børnecykler med støttehjul m. v. 

FISKERIARTIKLER 
Stænger . Hjul . Pirke . Ruser 

+ STORT UDVALG! 

GODE PARKERINGSFORHOLD! 

PÅ GENSYN 

B. Olsson, Islands Brygge 5 - Telf. 2701 
t 10 pet. til medlemmer af S. S. F. 4 

vB 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

BACHER 
JmoJCS 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER ® 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! j|> I 

ORIG. ENGELSKE 1 | "|| 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

OUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. ^2
a9

8
e
6
r
35 

FILIAL GRØNTTORVET 79  -  VAlfoy  238  

SAKH BÅDE 
råder nu over^1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGN - 20 TONS DUNKRAFT 

LØFTEKRAN forefindes på pladsen. 

+ ADGANG HELE DØGNET! < 

S.A.K.H. BÅDE 
KØB - SALG - BYTTE 

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVN. 0 

Telefon (01) 29 57 80 & 29 52 32 

FREM'S MARINE SERVICE 

«.© 
4L jb 

Svensk kvalitet moM1" 

Fineste ^ f • 
benzinøkonomi j 

Motoreffekt 3-75 HK >/>*} 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste * 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O D O S V E J  2  -  T E L E F O N  5 5 7 3 5 3  

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. 

•*lS&sr 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 
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SUNDBY SEJL-FOREIMIIMG 
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S, 

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 

Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 
Kapsejladschef: Carl Knutzen, Gunløgsgade 2 AS 3220 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 

Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20 AS 2120 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Albaniensgade 2 AM 71 18 y 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

J 

K asserer 

formanden og 

havneudvalget 

træffes  
hver torsdag: 

kl .  
i klubhuset 

tlf. S1J 35 8© 

Husk postgiroen S6516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

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

mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00. 

L Ø R D A G  D E N  1 0 .  O K T O B E R  K L .  1 8 . 3 0  

AFRIGGERGILDE 
Der serveres: 

Dyresteg - 01 - Æblekage - Vin - Kaffe 

Billetter å 24,— kr. kan købes hos 

Restauratricen og Festudvalget. 
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VI modes alle 

\ til den ordinære halvårlige 

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

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 
Formanden Sv. Larsen 
Kapsejladschefen Carl Knutzen 
Juniorlederen Bennet Willadsen 
2 repræsentanter Holger Larsen og 

Orla With 
1 suppleant og 1 juniorudvalgsmedlem 

Rasmus Beck 

Forslag, der ønskes behandlet på general* 
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest tirsdag den 6. oktober kl. 19.30. 

Bestyrelsen. 

"Pia. 3L 

Bestyrelsesmødet d. 10. august 1970 

1. Formanden bød velkommen, og sær

ligt til de to repræsentanter for jolle

sejlerne og motorbådssej lerne, som man 

havde indkaldt til bestyrelsesmødet, dels 

for at høre lidt om arbejdet i de to 

grupper og dels for at høre om der er 

problemer som trænger sig særligt på. 

Formanden ønskede Niels Peter til

lykke med de fine resultater han havde 

opnået i den sidste tid, det er jo altid 

rart at se sundbysejlere oppe i toppen. 

Niels Peter udtalte, at det nys over

ståede NM for OK-joller var gået me

get fint og resultatet havde man jo kun 

grund til at være tilfreds med. Der 

havde endvidere været afholdt DM og 

EM, begge med deltagelse fra SSF. 

Formanden udtalte, at han havde væ

ret på ferie under NM-sejladserne, men 

havde hørt at alt var gået godt, der hav

de måske nok været lidt for meget bil

kørsel på pladsen, men der var dog 

enighed i bestyrelsen om, at det ikke var 

så let at forhindre når så mange unge, 

og især udlændinge var forsamlet. 

Reinhardt Hansen udtalte at have læst 

at Niels Peter er blevet udtaget til, sam

men med Steen Kjølhede fra Vejle, at 

repræsentere Danmark ved VM for OK-

joller, som afholdes på New Zealand i 

oktober måned. Det kunne imidlertid 

komme til at knibe med det økonomi

ske, og her mente R. H. at økonomien 

ikke må kunne ødelægge chancen for 

Niels Peters deltagelse i VM. Her må 

SSF med sine 1000 medlemmer kunne 

træde til. Svend Larsen svarede at han 

skulle til overborgmesteren i anden 

anledning, og han lovede at tale Niels 

Peters sag for denne, for om muligt at 

redde lidt tilskud fra kommunens idræts-

fond. 

Der var kommet en skriftlig anmod

ning fra toldvæsenet om at få udleveret 

2 nøgler til lågerne, da toldvæsenet jo 

som bekendt skal have uhindret adgang 

til alle havneområder, hvor de skal ud

øve deres patruljetjeneste. Denne an

modning hverken vil eller kan vi mod

sætte os, så de to nøgler vil straks blive 

stillet til rådighed. 

Medens man ver ved at tale om nøg

ler til lågerne, bemærkede sekretæren, at 

mange medlemmer havde beklaget sig 

over at marketenderikøbmanden havde 

nøgle til lågerne som ellers kun besty

relsesmedlemmer samt restauratricen og 

bezinmanden måtte være i besiddelse af. 

Formanden udtalte hertil, at han havde 

udleveret nøglen til købmanden, da den

ne leverede proviant til bådene i hav

nen. 

R. H. svarede hertil, at det er i orden 

med at levere bestilte varer til bådene, 

men påpegede det forkastelige i at køb

manden kørter undt på hele området og 

forhandlede øl og snaps direkte fra sin 
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varevogn. Emnet diskuteredes, og man 

kom dertil, at formanden ville henstille 

til købmanden ikke at komme med sine 

varer uden for almindelig butiksåbnings-

tid. 

Det oplystes at erstatning fra forsik

ringen efter inbrudene er blevet ud

betalt 

Endvidere fortalte Sv. Larsen at der 

havde været eftersyn af toldsedler (lyst-

fartøjscertifikat) på Hveen, og sejlere, 

som ikke havde toldsedlen med sig, blev 

idømt bøder. Der nævntes en del arran

gementer for den nærmeste tid, bl. a. 

natdistancesejlads d. 26. august, Dragørs 

motorbådsløb samtidig med Amager

kredsens hovedkapsejlads, juniorernes 

sejlads om Kammeratskabspokalen samt 

svagførefesten. 

Vi har igen fået en del asfalt, som 

er blevet lagt ud på Ndr. plads. 

Der er kommet tryksagskuverter til 

udsendelse af de nye love, og forman

den anmodede lovudvalget om at drage 

omsorg for at lovene bliver sendt ud til 

medlemmerne. 

Der står mange både på land endnu 

som overhovedet ikke er blevet rørt, dis

se bådes ejere må vi begynde at tilskrive, 

således at vi kan få bådene fjernet. 

Vinteroplæggere, som ikke fjerner de

res fartøj til den fastsatte tid, må se i 

øjnene at deres fartøj bliver taget på 

land for deres egen regning. 

Det blev foreslået at nedlægge haver

ne langs det ndr. skel, så man kan lave 

en kørevej helt ud til jollepladsen, så 

kan man undgå kørsel langs med den 

ndr. bro. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

mentarer hertil. 

3. Havneudvalget oplyste, at Måns-

sons gamle båd, som blev gravet ned 

på legepladsen til de mindre børn, er 

i færd med at blive ødelagt af de større 

drenge, der er nogle slemme vandaler 

imellem drengene. Endvidere står der 

forfærdelig meget skidt stablet op på 

den ndr. bro, dette må påtales, da det 

er i strid med havnereglementet. 

Der diskuteredes pæle, som skal fjer

nes samt skiltning ved motorkranen. 

En optagelsesbegæring om medlems

skab blev diskuteret og begæringen af

slået, da vedkommende inden optagelse 

havde fundet sted, havde tilsidesat så 

mange af foreningens love, at man ikke 

kunne forsvare at optage manden som 

medlem. 

Fritz Kleis foreslog at opsætte el-stik-

dåser på broerne, da der tit er behov for 

at kunne få strøm fra land. Endvidere 

foresloges det at lave opslag med op

lysninger til de fremmede gæster, evt. på 

engelsk og tysk. 

For at imødegå at bådeejere uberetti

get tager en havneplads i besiddelse, blev 

det foreslået, at man, når pladslejen 

betales, får udleveret en stander eller 

et mærke til at sætte på båden, så man 

til enhver tid kan se om et fartøj er be

rettiget til at ligge på en plads. Forsla

get tages op til nærmere overvejelse. 

4. Klubhus- og festudvalget oplyste 

om programmet for svageførefesten. 

Endvidere efterlystes en ventilator til 

Skipperstuen, som det forlængst er ved

taget at lade opsætte. Også vinduesluk

kerne må snarest fornyes, da der sker 

et stort varmetab. 

5. Skolechefen oplyste at øveballen 

havde været på ferietur i Jylland i 14 

dage, samt at skolen går godt og øve

ballen sejler konstant. 

Vinterens navigationskursus vil evt. 

blive udvidet til at omfatte kystskipper-

eksamen, hvis der er interesse derfor. 

Der vil også blive oprettet et radiokur

sus, (telefoniprøven). I forbindelse her

med oplyste Holger Larsen, at et inge

niørfirma har tilbudt at opstille en base

station for walkie talkies i Sundby Sejl-

Forening på prøve. 

6. Juniorlederen omtalte Kammerat

skabspokalen, som S.S.F. skal arrangere 

i år. Willadsen udtalte at et medlem 

havde givet 100 kr. til præmier, og to 

andre medlemmer havde givet hver 50 

kr. til sejladsen. Disse tre medlemmer 

vil blive takket skriftligt for deres in

teresse for juniorarbejdet. 

Juniorerne havde, dog uden større 

held, deltaget i Øresundsugen. 

Om føreruddannelsen havde Willad

sen ønske om at pille aspiranter ud som 

særligt egnede sig, og lade dem komme 

ud med voksne instruktører. Niels Peter 

blev opfordret til at forsøge at skaffe 

et par jollesejlere, og dette lovede han. 

7. Under kapsejlads fortalte motor -

bådsrepræsentanten, Einer Skafte, at han 

var kommet i kontakt med kredsens mo-

torbådsfolk. Dragør arrangerer motor-

bådssejlads i forbindelse med Amager

kredsens hovedkapsejlads, heri kan 

S.S.F.s motorbådsfolk deltage, ligesom 

Dragør og Kastrup kan deltage i S.S.F.s 

navigationssejlads d. 20. september. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Fine 

resultater 
Sæsonen er ved at være slut for i år. 

Når man ser på resultaterne for vore 

jolle- og kapsejlere i denne sæson, har 

vi uden at prale, lov til at føle stolthed 

over den dygtighed, der er blevet vist 

på kapsejladsbanerne både her og i ud

landet, af S.S.F. sejlerne. 

I DM for OK-joller hentede Niels 

Peter Petersen sig en 3. præmie. 

I EM for OK-joller blev det til en 9-

plads. Et meget fint resultat i det sel

skab. 

Sejladsen Møen rundt 
Her var S.S.F. også med i eliten. 

13. løb: Gøsta Øberg vandt 2. præmie 

med »Dot II«. 

17. løb vandt S.S.F. overlegent, idet 

1. præmie gik til Viggo Hind med »Mo-

rena«, 2. præmie gik til Ivan Frisch med 

»Ballerina«. 

22. løb: 1. præmie til Erik Hansen, 

»Vest«. 2. præmie til Mogens Petersen, 

»Carino«. 

27. løb: 1. præmie til Uffe Belov, 

»Fri 2«. 2. præmie til Verner Jensen, 

»Heja«. 

28. løb: 1 . præmie til Henning An

dersen, »Gerty 2«. 

S.S.F. og Medlemsbladet ønsker jer 

alle til lykke med de fine resultater, og 

håber på endnu bedre resultater for sæ

sonen 1971. Red. 
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S V A G F Ø R E F E S T E N  1 9 7 0  

Takket være utallige små og store bi

drag fra klubbens medlemmer og ven

ner kunne Sundby Sejl-Forening atter i 

år invitere 78 svagføre til en hyggelig 

eftermiddag i vort klubhus. 

Disse svagføre og invalide bliver af 

Arbejder Samariterne udvalgt blandt 

dem, der næsten, eller aldrig kommer 

uden for en dør, eller deltager i arran

gementer af nogen art. Med velvillig 

støtte fra Civilforsvaret og nogle få af 

klubbens medlemmer lykkedes det på 

forbavsende kort tid at få alle kørt til 

klubhuset - mange i kørestole. 

Her samledes man ved flagmasten for 

at nyde det gode vejr og se på de mange 

både, der sejler ud og ind gennem hav

nen. Efter en kort stund blev alle ført 

ind i klubhuset hvor nogle af klubbens 

damer serverede en god frokost fra Kri

stines køkken, en enkelt øl eller soda

vand glider også ned. 

Traditionen tro spillede brandmands-

orkesteret alle de gode gamle melodier. 

Pløk gav nogle af sine mange numre til 

bedste, og sågar en af de svagføre kun

ne underholde, under stort bifald. 

Kgl. skuespiller Erik Paaske optrådte 

atter i år ved vores svagføre arrange

ment, det var en stor fornøjelse at høre 

og se toppen af af dansk skuespilkunst 

stå i vort klubhus og give Den gule lu

pin — og flere sømandsviser på en 

måde så selv højttaleranlægget måtte 

overgive sig. Jubelen var stor, og efter 

flere minutters bifald måtte Erik Paaske 

atter ind på scenen og give et par num

re. Erik Paaske var så velvillig over 

klubbens arrangement at han på stedet 

sagde: på gensyn til næste år! 

Den dygtige ballonkunstner Danesto 

fik unge og gamle til at le, det var hele 

kunstværker der fløj gennem luften, der 

var mange der fik en ballon-hund med 

hjem, det må være utroligt stærke bal

loner den mand bruger. 

Matty Peters kom på scenen i en sky 

af fyrværkeri og livsglæde, denne dej

lige negerpige, sang sine sange med en 

sådan kraft og vitalitet at det smittede 

af på selv den hårdest ramte af vore 

svagføre. Mange forstod sikkert ikke 

hendes sprog, men da Matty Peters for

søgte sig med Højt på en gren en krage 

sad, da var bifaldet så stort, at kompas

set viste 90 graders misvisning. Da neg

renes frihedssang: We shall overcome — 

blev sunget af Matty Peters, ja da var 

der ikke et øje tørt. 

Som afslutning på dagen fik alle vore 

gæster pølser og is at spise, og trætte, 

men med en oplevelse rigere blev alle 

kørt til deres hjem. Som en personlig 

glæde for festudvalget og de af klub

bens medlemmer, der gav en søndag til 

defte humanitære arbejde, må det være, 

at mange af de svagføre gav udtryk for 

at det havde været en stor oplevelse -

den største i mange år. 

Kunstnere, såvel som musikere og 

klubbens medlemmer, modtog ikke no

gen form for honorar, det skal de have 

tak for. Hans G. 

Fra festudvalgets side vil vi gerne 

takke de medlemmer, der med et lille 

som stort bidrag, har været med til at 

gøre festen uforglemmelig for vore 

svagføre venner, ligeledes en tak til re-

stauratricen frk. Larsen, samt de af vore 

medlemmer der hjalp i køkkenet samt 

sørgede for serveringen. Vi takker alle 

vore bidragydere, der sørgede for at der 

kom noget på bordene: Der var pølser 

fra Tullip, 15 kg, samt fra Rothberg og 

Severin Hansen, kaffe fra »Irma« og 

Østerlandsk Thehus, sennep og ketchup 

fra U.G., brød fra Paaske, store luksus

kringler fra Stæhrs Eftflg., blomster fra 

Andersen, Kastrupvej 49, konfektlakrids 

fra Høeghs Fabrikker, samt konfekt fra 

Aksel Akselsen og Chokoladecentralen, 

Stradsgraven, cerutter og cigaretter fra 

Københavns Tobaksdepot, øl og vand 

fra Tuborg og Carlsberg, is fra Pre

miere, æbler fra Mørk, Holmbladsgade, 

blomster fra Børge Malm, disse vore le

verandører er med fra år til år, og vi 

kalder aldrig forgæves, vi har lovet at 

bringe takken, som vi har fået, videre, 

som hermed er gjort (vi blev takket med 

tårer i øjnene). Til sidst en tak til 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT!  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F. 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Simd&y. 

Gøsta Øberg for ugebladene, og vi hå

ber ikke at have forbigået nogen, det må 

være os tilgivet, da man kan forstå det 

er et kæmpearrangement. 

Til allersidst skal vi fra deltagerne 

overbringe en hilsen til brandmands

kvartetten »Fyr og Flamme«, der under

holdt på sædvanlig bedste måde, og vi 

håber til næste år at se Carl med sin 

violin og sit smittende humør. Festud

valget takker vor ven Pløk, for hans 

store arbejde for svagføreturen, det er 

jo hans arbejde gennem årene, vi videre

fører, og vi slutter med et på gensyn til 

næste år. 

Vi takker kgl. skuespiller hr. Erik 

Paaske, Matty Peters samt Daneslo for 

deres fremragende underholdning, som 

er refereret andetsteds. 

På festudvalgets vegne: 

Frits Kleis Holger Larsen 

Aktive: 

Når regnskabet er gennemgået af kasse-

rreren, vil bidragslisterne blive ophængt 

på opslagstavlen. 

Torkil Dreiser, 

Frankrigsgade 62, 4., S. 

»Sea Dat«. 

Jørgen Flindt, 

Turesensgade 7, 1., K. 

»Lally«. 

Eva Rasmussen, 

Windsorvej 38, S. 

u/Bd. 

Evald Nielsen, 

Messinavej 5, S. 

u/Bd. 

Henning Marcussen, 

Landerslevvej 6, Bagsværd. 

u/Bd. 

Aage Scøbel, 

Ved Sønderport 13, 1., S. 

u/Bd. 

Kjeld Gerdrup, 

Englandsvej 23, S. 

u/Bd. 

Jørgen Hermansen, 

Store Krog 64, 2., S. 

»Lis«. 

John Hansen, 

5. Juni Plads 7, F. 

»Viska«. 

Erik Andreasen, 

Tåsingegade 52, 4., 0. 

»Agnete«. 

Ole Andreasen, 

Hvidkildevej 54, B. 

»Troldungen«. 

Carl Nielsen, 

Bremensgade 65, 3., S. 

u/Bd. 

Jakob Bonfils, 

Strandgade 44 F, K. 

u/Bd. 

Lis Rasmussen, 

Ceylonvej 26, S. 

u/Bd. 

Flemming Larsen, 

Parmagade 17, 3-, S. 

»Tutter«. 

Ole Poulsen, 

Nørrekær 94, 2., Rødovre. 

»Sus«. 

Egon Mortensen, 

Nørre Voldgade 21 A, K. 

u/Bd. 

Niels Kjeldsen, 

Dybbølsgade 27, V. 

»Tanja«. 

Svend Petersen, 

Prs. Charlottesgade 2, 2., N. 

»Cornia 4«. 

Kaj Kjerulf, 

Kristianiagade 16, 0. 

»Mallemuk«. 

Jørgen Jensen, 

Chr. d. 2's Allé 9, S. 

Spidsgatter »Andromake«. 

Jørgen Drejer, 

Shetlandsgade 4, 3., S. 

u/Bd. 

Gunnar Deslev, 

Amagerbrogade 68, 2., S. 

u/Bd. 

Svend Erik B. Petersen, 

Peder Lykkesvej 85, S. 

»Anni 3«. 

Mogens S. Jensen, 

Grejsvej 32. 

u/Bd. 

Jan Hoffmejer, 

Elmegade 22 A, N. 

u/Bd. 

Tage H. Madsen, 

Thuja Allé 8, Kastr. 

u/Bd. 

Jackie Stenderuj, 

Slotsfogedvej 7, 1., NV. 

u/Bd. 

Allan Schmidt, 

Liden Gunversvej 7, S. 

u/Bd. 

Kresten Andersen, 

Prøvestens Allé 12, S. 

u/Bd. 

Arne Andersen, 

Stolemagerstien 13, 2., S. 

u/Bd. 

Svend Kukkerig, 

Faksegade 4, 4., 0. 

u/Bd. 

Juniores: 

Flemming Wedel, 

Amager Strandvej 184, S. 
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Niels Martinii, 

Almegårds Allé 4, Kastr. 

Hans Olsen, 

Grækenlandsvej 12, S. 

Hans Rosendal, 

Toftegårds Plads 2, 3., Vb. 

Kim Jørgensen, 

Hveensvej 27, 2., S. 

René Jørgensen, 

Brydes Allé 76, 2., S. 

Michael Reieksen, 

Brydes Allé 76, 3., S. 

Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Meddelelser fra 

FORSIDEBILLEDET 

Kapsejladschefen: 

Alt vel. Intet nyt. 

* 

Skole chefen: 

Alt vel. Intet nyt. 

Jollerepræsentant: 

Alt vel. Intet nyt. 

V 
Motorbadsreprcesentant: 

Vides ikke om alt er vel, vi har aldrig 

hørt fra ham. 

Jeg glippede et par gange med øjnene, 

da jeg en morgen, på vej til mit arbejde, 

kom forbi Langeliniehavnen. Havnebas

sinet var endnu skjult for mit blik, men 

op over hækken langs vejen ragede en 

solid mastetop med tilhørende ditto rig

ning, og min nysgerrighed var straks 

vakt. 

Da jeg kom nærmere viste det sig, 

at det var en portugisisk vinbåd fra 

Douro . .. det var vel nok et ejendom

meligt syn . . . denne primitive båd, 

hvor der næsten ingen beslag fandtes, 

alt var surret med tovværk, midt imel

lem de mange moderne fartøjer som 

skinnede i plastik og rustfrit stål. 

Bådene af denne type bruges i Portu

gal til at sejle vinfadene fra vingårdene, 

ad floderne, ned til handelspladserne. 

Ifølge dagspressen er båden på et 

propagandatogt for vinfirmaet Grofts 

300 års jubilæum . .. om otte år, og skal 

besøge en række europæiske byer. 

Det var interessant at se det lange 

fladbundede skrog med de højt løftede 

stævne og den lange styreåre, hvis dreje

punkt var ovenpå spidsen af agterstav

nen. Rorgængerens plads var ovenpå en 

platform, som var bygget op af et højt 

pæleværk. 

Under broen hang besætningens ejen

dele og provianten, der var bedekøller, 

hvidløg og hvad ved jeg. 

Joh, det var en ganske interessant 

gæst i vore farvande. 

Den nysgerrige 

TRY] 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Kar l  Pov lsen bogt ryk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1 9 6 7  K B H V N .  V  ®  3 5  6 7 8 8  

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
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) 5 8 4 0 67 - Elselillevej 18 - 2300 Kbhvn. S 

SERVICEVOGN OVER HELE  LANDET!  
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Juniorafdelingen - August 
Søndag den 16. august afholdtes sejlad

serne om Kammeratskabspokalen, man 

nåede to sejladser om formiddagen med 

ca. 9 sek.m. vind. Første sejlads blev 

vundet af Furesøen med Hellerup på 

andenpladsen, der var en protest, ind

givet af K.D.Y. mod T.S., denne blev 

dog underkendt af dommerkomiteen. 

Anden sejlads blev vundet af Tårbæk 

med Hellerup på andenpladsen. 

Efter frokost startede man i friskt 

vejr med 10-12 sek.m., her viste T.S. 

sin klasse og sejlede sig til de to første 

pladser i de sidste to starter, vore egne 

juniorer gjorde en absolut god indsats 

her og fik to femtepladser. 

Efter sidste sejlads var der præmie

uddeling i klubhuset, hvor formand 

Svend Larsen udtalte sin glæde over at 

se de unge juniorer i Sundby, samt roste 

vort eget mandskab der bestod af: 

Ivan Jensen, Bjørn Hogreffe og Torben 

Kelde, med den gode indsats de havde 

ydet. 

£ S.F 

Det samlede resultat blev som følger: 

1. Tårbæk Sejlklub. 

2. Hellerup Sejlklub. 

3. Yachtklubben Furesøen. 

4. Øresundssejlklubben »Frem«. 

5. Sundby Sejlforening. 

6. K.A.S. 

7. Kastrup Sejlklub. 

8. K.D.Y. 

9. Sejl foreningen »Enighed«. 

Ved årets sidste aftenkapsejlads lykke

des det os endelig at slå de unge fra 

K.S., idet vi her fik 1. og 2. præmie 

ved henholdsvis J. 346 og J. 368. 

Juniorudvalget har besluttet at effekti

visere uddannelsen af vore juniorer ved 

i samarbejde med flere af vore erfarne 

medlemmer at give undervisning i prak

tisk sejlads, dette foregår i J. 298 fra 

mandag d. 7. september til slutningen 

af denne måned, således at hver af de 

6 aspiranter får 8 lektioner. 

Nærmere dato for førerprøven vil bli

ve givet ved opslag i klubhuset. Endvi

dere har udvalget besluttet, at de junio

rer som i år ikke har vist sig til hverken 

forårsarbejde eller sejlads slettes af ju

niorafdelingen, dette vil blive forelagt 

bestyrelsen ved første møde. 

Ved juniormødet den 1. september 

udtaltes der ønske om at få tilladelse til 

at vælge en talsmand som eventuelt, i 

lighed med andre udvalgsmedlemmer, 

kan inviteres til et bestyrelsesmøde og 

her give udtryk for evt. ønsker. Blandt 

andet udtrykte man modvilje mod at 

skulle bære junioremblemet. Juniorle

delsen lovede at bringe det op på be

styrelsesmøde, men gjorde opmærksom 

på, at juniorreglementet ikke er udfor

met i S.S.F., men i Dansk Sejlunion og 

derfor næppe kan ændres. 

Til Damekapsejladsen i Tårbæk lørdag 

d. 5. september blev udtaget et mand

skab med Ulla Beck som fører. 

Til sejladserne om den halve juniorbåd 

blev der udtaget tre mandskaber; sejlad

serne afholdes af »Frem« søndag den 

6. september. 

For S.S.F.s juniorafdeling 

B. Willadsen 

Efterlysning 
Ejeren af den blanke ældre sejl jolle ved 

søndre slæbested bedes henvende sig 

på kontoret. 

Havneudvalget - Tage Kjær 

ALTID UGENS KILLIGSTE TILBUD ! ! 

I t O I O M  A L - L  A G E R E T  
(DDT LILLE SUPERMARKED> 

HE S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 H 7 7 U 7  
v/ E. 
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N i e l s  P e t e r  

En af Sundby Sejl-Forenings unge jolle-

sejlere har ved flid og hård træning 

nået så langt frem, at han er blevet ud

taget til at repræsentere Danmark ved 

verdensmesterskabet i OK-jolle. Ver

densmesterskabet afholdes i New Zea

land Auckland. Det er første gang et 

medlem fra SSF er nået så langt frem 

i vor forenings historie. Til lykke Niels 

Peter med det fine resultat. 

Det er dyrt at få det blå mærke, når 

det er så langt borte som New Zealand, 

hvortil en flyvebillet koster ca. 8000 kr. 

samt transport af jolle 1400 kr., udgif

ter til ophold ca. 2000 kr. samt tabt ar

bejdsfortjeneste, ialt ca. 13.000 kr. Af 

denne sum yder Danmarks Sejlsunion 

6000 kr., så det bliver ca. 7000 kr. der 

mangler for at få rejsen gennemført. 

Jeg regner med vi i Sundby Sejl-For

ening giver hver en skærv med så vor 

stander kan vises på den anden side af 

kloden af en jollesejler fra SSF som har 

gjort sig fortjent til det. Der vil blive 

indsamlingslister som medlemmerne kan 

komme med på og støtte rejsen. 

Sv. Larsen 

formand 

Du er altid på rette kurs 

i en ny AUSTIN fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 

Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DANRIS 

Køb - Salg - Forsikring 

Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

OLSSONS 

arnevogne 
ISLANDS BRYGGE 5 . TELF. SU 2701 

Klapvogne - Børnebiler - Børnemøbler 

Go-Karts - Dukkevogne - Tricykler 

Børnecykler med støttehjul m. v. 

FISKERIARTIKLER 
Stænger . Hjul . Pirke . Ruser 

+ STORT UDVALG! 

GODE PARKERINGSFORHOLD! 

P Å  G E N S Y N  

8. Olsson, Islands Brygge 5 - Telf. 2701 
} 10 pet. til medlemmer af S. S. F. i 
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Vi har med tilladelse fra Gulf=Strømmen. 

Husorganet for medarbejdere ved Gulf=Sel-

skabet i Danmark, sakset denne artikel, den 

er jo ret aktuel, når man ser oliesvineriet i 

vor havn her i sommer. 

(Fortsat) 

I en direkte omtale af disse kemika

lier, der udelukkende er fremstillet til 

oliebekæmpelse, understreger viden

skabsmændene i Plymouth, at sådanne 

opløsningsmidler spreder olien - de 

fjerner den ikke - og at de i øvrigt ikke 

opfylder deres mission særligt godt, 

fordi emulgeringer af olien ofte er 

ufuldstændig, og fordi olien, særlig i 

rolige vejrforhold (stille vand) atter kan 

udskille sig fra emulsionen - og således 

danne en ny omend »pjaltet« olepøl. 

Flydende olie påvirkes kun af vind 

ikke af strøm. Den kan således blive 

blæst frem sømil efter sømil før den 

forurener en ny kyststrækning. 

Hvad angår de giftige bestanddele i 

kemikalierne lykkedes det for viden

skabsmændene i Plymouth at se et lille 

lysglimt i det ellers så triste mørke. 

Modsat den tidligere opfattelse var det 

ikke det særlige additiv, som dannede 

hinde omkring de små oliedråber, der 

var giftigt, men derimod produkterne 

fremstillet på basis af petroleum. Og 

netop disse fordampede ret hurtigt, spe

cielt i svage blandinger. Dette, siger 

videnskabsmændene, er af stor betyd

ning, for havde det ikke været tilfæl

det, ville de biologiske følger i Den 

engelske Kanal have været langt værre, 

end de blev. 

Andre intrikate følger viste sig i de 

måneder, som fulgte den store oliefor

urening og brugen af kemikalier. På de 

klipper, som blev kraftigt sprøjtet med 

opløsningsmidlerne, viste der sig hur

tigt en tæt vækst af lysegrønne alger -

fordi alle smådyrene, som æder disse 

Olieforureningen 

planter, simpelt hen var borte. Men 

endnu mere interessant var en bemær

kelsesværdig grundig - næsten pedan

tisk undersøgelse af bakterielivet på 

Cornwalls strande. Den blev udført af 

Dr. W. Gunkel fra Biologische Anstalt 

på Helgoland. 

Dr. Gunkels undersøgelser viste, at 

efter tilbagetrækningen af soldater og 

frivillige, skete der under sandets over

flade en sej renselsesproces i al den 

begravede olie og de kemiske midler. 

Det var milliarder efter milliarder af 

marin-baketrier, som gik i gang. Dr. 

Gunkel fastslog, at selv hvor der kun er 

olie-ædende bakterier i begrænset om

fang, f. eks. i den kølige Nordsø, stiger 

anallet formidabelt, så snart der er olie 

til stede. I denne sammenhæng er der 

altså et betydeligt oliesvind i forbindel

se med bakteriernes aktivitet. 

I Cornwall fandt Dr. Gunkel op til 

400 mill. olie-ædende bakterier pr. 

kubikcentimeter olieblandet sand (ved 

at bruge en særlig tællemetode, han selv 

havde opfundet) og dette, konstaterede 

den tyske doktor, var en særdeles høj 

bakterie-aktivitet. 

Bakterierne må nødvendigvis have ilt 

for at leve og virke, og skønt sandet 

mange steder var dækket af et tykt lag 

olie og derfor hurtigt kunne blive ilt

fattig, sørgede det kraftige tidevand ved 

Cornwall for, at der jævnligt kom nye 

tilførsler af ilt til bakterierne, oplyste 

Dr. Gunkel. 

Om disse forhold siger videnskabs

mændene i Plymouth: »At disse stran

de er blevet og stadigt bliver renere er 

uden for al tvivl. Hvor meget der skyl

des bakteriernes angreb på olien, og 

hvor meget bølgerne har vasket ud 

af det forgiftede sand, er imidlertid 

ukendt.« Og de tilføjer: »Opløsnings

midlerne kan ved deres spredning af 

olien ned i stranden have fremmet den 

bakteriologiske iltning af olien.« Og i 

konklusionen kommer de til dette slåen

de resultat: ved at tilføre sandet olie og 

samtlige fraktioner af opløsningsmidler 

skete der en stor forøgelse af den bak-

terielel flora. De formoder, at denne 

forøgelse skyldes, at den mikroskopiske 

fauna, som lever af bakterierne, blev 

slået ihjel af sprøjtemidlerne. 

Dr. Gunkel oplyste desuden, at en 

del bakterier kan leve udelukkende på 

opløsningsmidlerne - som deres eneste 

kulstof-kilde. For at hjælpe denne pro

ces - ved at skaffe ilt — foreslog vi

denskabsmændene i Plymouth, at der 

ved fremtididge forureninger bør fore

tages en mekanisk pløjning af stran

dene. 

Om opløsningsmidlernes virkning på 

de større arter i den maritime fauna 

f. eks. skaldyr og konsumfisk, hvis rige

lige tilstedeværelse er afgørende for 

Cornwall-fiskernes økonomi, siger J. 

Wardley Smith: »Skaderne på hummere 

og krabber var meget begrænset og uden 

betydning i forhold til den fangstmod

ne bestand. Det samme gjaldt de hum

mere, som levede mellem klipperne.« 

Fangsterne de to sidste sæsoner beviser 

det: 

Krabber 

1965 - 15.100 

1966- 15.700 

1967-20.400 

Hummer 

1965 - 1400 

1966- 1600 

1967 - 1600 

Sæsonen 1968 led under lave tempe

raturer, og fangsten er i forhold til de 

nævnte tal en smule i underkanten. An

dre fiskeriformer har ikke været berørt. 

Fangsterne af makrel - en overflade

fisk - har været over gennemsnittet i 

1967 og 1968. Altså ikke noget tegn 

på et uddødt og forgiftet hav. Makrel

fangsterne i 1967 - »Torrey Canyon«-

året - blev på 43.800 cwt. mod 30.000 

cwt. det foregående år. 

(Fortsættes) 
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Hvad dølger sig 
under antennen i mastetoppen? Er det 

en antenne for at få bedre musik fra 

transistoren? .. . Nej, det er såmænd til 

en Walkie Talkie, og der kommer flere 

og flere af dem, hvilket igen vil sige, 

at det bliver lettere og lettere at komme 

i kontakt med andre. 

Dette vil kunne få betydning for os 

lystsejlere, vi må jo ikke, som svensker

ne, benytte de mere effektive 5 W sen

dere, vi må kun bruge 1 W anlæg. 

Det med radioanlæg ombord i båden 

er vel for de fleste også et økonomisk 

anliggende, men de fleste har vel råd 

til at købe en Walkie Talkie, og det er 

svært at undgå at få kontakt med en 

eller anden, hvis man ligger derude 

med maskinskade eller en anden kala

mitet så man behøver hjælp. 

Et ingeniørfirma har tilbudt at stille 

et baseanlæg op på prøve i Sundby havn, 

det vil sige et anlæg som er lovligt efter 

de af Post- og Telegrafvæsenet fastsatte 

regler, men med en effektiv antenne 

vil kunne dække stort set hele Øresunds

området. 

Det er min tro, at Walkie Talkie'en 

bliver en alvorlig konkurrent til andre, 

i en del både, allerede i brug værende 

anlæg, og hvad der er bedst og mest 

effektivt er jeg ikke kyndig nok til at 

udtale mig om, det må enhver selv søge 

oplysning om, og afgøre med sin egen 

tegnebog. Men jeg har set beviser på, 

at det kan hjælpe at kalde hjælp på en 

W.T., og det bliver spændende at se, 

hvad det prøveanlæg siger, som vi går 

og venter på. X457 

f 
Axel Nielsen 
Søndag den 23. august faldt et af vore 

mangeårige medlemmer med sin cykel 

lige før cykelstativerne. Da jeg kunne 

se det var noget alvorligt blev ambu

lance tilkaldt, den var der i løbet af 0,5. 

Det var sidste gang jeg så Axel. Over 

dommerskibets radio fik jeg meddelelse 

om at flaget gik på halv i Sundby Sejl-

Forening. 

Sv. Larsen 

formand 

Hjertelig tak 
for venlig deltagelse. 

Anna Nielsen og familie 

Bladets annoncepriser 
Priser for annoncer i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad: 
Vie side 25,00 kr. 
y8 - 50,00 -
!4 - 100,00 -
% - 200,00 -
Yl - 400,00 -

Der gives 10 % rabat ved tegning for 
et år (11 gange). 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  

Navigationssejlads for motorbåde 

vil blive gentaget søndag d. 20. sept. 

• 

Afriggergilde 

lørdag d. 10. oktober kl. 18,30. 

• 

Turen til »West« er forandret 

fra den 18. oktober til den 

11 .  OKTOBER 

og finder altså sted en uge før. 

• 

Efterårs generalforsamling 

tirsdag d. 27. oktober. 

BLADETS EKSPEDITION 

Fra 15. oktober er ekspeditionens adresse 

E. Lorentzen, Samosvej 30, 2300 Kbhvn. S 

Telefon 58 46 28 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JmaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLE BENKLÆDER 

Elvstrøms Fly de veste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, SJ35 
FILIAL GRØNTTORVET 79  -  VAlby  338  

SflKH BADE 
råder nu over 1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGN - 20 TONS DUNKRAFT 

LØFTE KRAN forefindes på pladsen. 

t ADGANG HELE DØGNET! 4 

S.A.K.H. BÅDE 
KØB - SALG - BYTTE 

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVN. 0 

Telefon (01) 29 57 80 & 29 52 32 

FREM'S MARINE SERVICE 

JT i : 

é ib 

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3—75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O D O S V E J  2  -  T E L E F O N  5 5  7 3  5 3  

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. 

0URSIU" 
v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 
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Foto: Reinhardt Hansen 

RADIOKOMMUNIKATIONENS INDTOG / S. S. F. 



SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S, 

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 

Kapsejladschef: Carl Knutzen, Gunløgsgade 2 AS 3220 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 

Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20 AS 2120 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30 58 46 28 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

J 

K asserer 

formanden og 

h avne udva Igreit 

træffets  
hver torsdag 

kl. 19-30,30 
i klubhuset 

t l f .  SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

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

mandag, tirsdag' og onsdag kl. 18.00. 

STORT ANDESPIL 
afholdes 

lørdag den 31. oktober kl. 19— 

i klubhuset 

Der bortspilles 10 store fede ænder 

og 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! 
F E S T U D V A L G E T  
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P R O T O K O L L E N  
Bestyrelsesmodet d. 10. marts 1970 

1. Formanden abende mødet med at op

læse diverse skrivelser, som toges til efter

retning. Formanden oplyste at han havde 

forespurgt hos kontorchef Grønlund på 

Jordkontoret, om hvordan det så ud med 

tilskud til fornyelse af broerne. Kontor

chefen svarede, at det så ud til at ligge 

godt, så man har altså et godt håb om 

at få støtte. 

Der er til dato indkommet 383 benzin

skemaer, men der mangler dog endnu 

nogle stykker. 

Det oplystes endvidere at den nye 

pladsmand er trådt i funktion. 

Fra Hjalmar Nielsen var der kommet 

2 skrivelser, den ene var en anmodning 

om en samtale i anledning af den megen 

diskussion på den ekstraordinære gene

ralforsamling. Den anden, som var bilagt 

et benzinskema, var en henstilling til 

bestyrelsen om at tilstille Hjalmar Niel

sen hans andel af benzinpengene som han 

mente sig berettiget til i henhold til ben-

zinrefusionsloven. Sekretæren svarede 

Hj. Nielsen. 

Der bliver nu taget skridt til at føre 

frostfri vandledning over til ndr. plads, 

og der er bestilt 10 nye skabe som skal 

afslutte rækken af de sidst byggede skabe. 

Der skal skrives til Helmuth om at fjer

ne sit lysthus fra ndr. plads, hvor det 

nu står ganske umotiveret der hvor der 

er afsat plads til oplægning af både. 

Der er bestilt skilte med numre til at 

anbringe på joller og pramme, ikke alle 

medlemmer mærker deres joller og pram

me med medlemsnummer, således som 

havnereglementet foreskriver, dette uvæ

sen vil man nu se at komme til livs. 

Der har været indbrud i klubhuset et 

par gange og man må nu lade opsætte 

en ståldør til restauratricens lagerkælder, 

da denne har været særlig hjemsøgt. 

Noget af træet til broarbejdet er an

kommet, og arbejdet vil blive påbegyndt 

så snart issituationen tillader det. End

videre er der opsat et nyt stykke hegn, 

og resten følger snarest efter da der skal 

lukkes helt ud til vejen. 

Formanden ankede over at det i det 

sidste mødereferat ikke var blevet oplyst, 

at også Pløk havde givet 100.00 kroner 

til hjælp til nyt øvelsesmateriel. Sekre

tæren beklager meget at have overhørt 

dette. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

mentarer. 

3. Der var ikke, fra medlemmernes 

side indkommet forslag til generalforsam

lingen, men fra bestyrelsen stilles følgen

de forslag: 

1. Til pladsreglementets § 6 foreslås 

tilføjet følgende: Tidligere medlemmer, 

såsom udmeldte, slettede eller udelukkede, 

skal fjerne deres fartøj og grej fra for

eningens område, samt afhænde eventuelt 

skab. 

Såfremt effekterne ikke er fjernet, eller 

skabet ikke afhændet senest 3 måneder 

efter medlemsskabets ophør, tilfalder 

effekterne foreningen. 

V5>" Vi mødes alle 

\ til den ordinære halvårlige 

G E N E R A L F O R S A M L I N G  
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 præcis i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen 

Kapsejladschefen Carl Knutzen 

Juniorlederen Bennet Willadsen 

3. Valg 2 repræsentanter Holger Larsen og 
Orla With 

1 suppleant og 1 juniorudvalgsmedlem 
Rasmus Beck 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

2 repræsentanter Holger Larsen og 
Orla With 

1 suppleant og 1 juniorudvalgsmedlem 
Rasmus Beck 

6. Eventuelt Bestyrelsen. 
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2. Forslag om at hæve kassererskens 

løn til 4000,00 kroner årligt. 

3. Forslag om at S.S.F., i lighed med 

andre sejlklubber, yder 1 krone pr. med

lem i 3 år til Dansk Sejlunions Olympi

adefond. 

Endvidere foreslår bestyrelsen: 

1. at vælge Bennet Willadsen til leder 

af juniorafdelingen, og søger her til 

generalforsamlingens dispensation fra lo

vens § 5, sidste stykke, da Willadsen 

ikke har 2 års medlemsskab bag sig. 

2. at vælge Viggo Keller til skole-

chef i stedet for Poul Nielsen som afgår. 

3. at vælge Carl Knutzen til kapsej

ladschef. 

P. 4. Havneudvalget havde intet nyt, 

man ønskede kun de påbegyndte arbej

der færdiggjort. 

5. Klubhus og fester, intet nyt. 

6. Skolechefen oplyste om at der er 

eksamen i navigation, mandag d. 16.3. 

kl. 19,00, tovværkseksamen onsdag d. 

18. kl. 19,00 og tirsdag d. 24.3 kl. 19,00 

er der eksamen i søvejsregler. 

7. Juniorerne er indkaldt til møde 

skærtorsdag, hvor forårsarbejdet tilrette

lægges, og straks derefter går man i gang 

med klargøring af juniorbådene. 

8. Til kapsejlads var der intet. 

9. Eventuelt. Redaktøren henstillede til 

bestyrelsen om at få de betræffende kon

taktfolk til at reagere på anmodning om 

at sende stof til bladet. 

Sekretæren forespurgte om kredsfor

mandens løfte om at afholde kredsmøde 

forud for unionens hovedbestyrelsesmøder 

var gået i sin mor igen. Han havde læst 

at hovedbestyrelsen, på sit sidste møde 

havde nedsat et motorbådsudvalg. Det 

ville være rart at blive orienteret om, 

hvad der sker, også på denne front, det 

er måske også stof til medlemsbladet. 

Poul Nielsen foreslog at S.S.F. i foråret 

lader foretage en testning af rednings

veste, dette gode forslag tages op til nær

mere overvejelse. 

Mødet sluttede kl. 22.20. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Bestyrelsesmodet d. 26. maj 1970 

Dagsorden: 1. beretning, 2. havn og 

plads, 3. klubhus og fester, 4. sejlersko

len, 5. juniorafdelingen, 6. kapsejlads, 7. 

eventuelt. 

Holger Larsen havde meldt afbud. 

1. Formanden indledte sin beretning 

med at byde velkommen, særlig til den 

ny juniorleder, Bennet Wiladsen, og ud

talte ønsket om et godt samarbejde. 

Formanden, juniorlederen og Tage 

Woltemalt havde været i Tuborg havn 

og fået overdraget de to nye Flipper-jol

ler fra Dansk Sejlunion. Formanden fore

slog, at man døber jollerne PLUS og MI

NUS, idet den ene jolle jo var en for

æring og derfor var et PLUS, hvorimod 

den anden, som foreningen selv havde 

købt, det var jo »ud af lommen«, og 

dette måtte jo være MINUS. Samtlige 

tilstedeværende syntes at forslaget var 

godt. 

Sv. Larsen havde været til benzinmøde 

i Odense, og kunne oplyse, at der til 

S.S.F. ville blive ca. 19.000,00 kroner. 

Det nye stykke bolværk på Sdr. mole 

er færdigt, det koster ca. 50.000 kr. Der 

er blevet lagt kabler i jorden, så vi kan 

få teknisk strøm på pladsen, endvidere er 

der lagt frostfrie vandledninger til Ndr. 

plads og der er lagt vand til det gamle 

klubhus. 

Der har været en del olieforurening i 

havnen, og flere bådejere som lige havde 

sat deres nyoverhalede båd i vandet, har 

fået svinet båden til med olie. Der har 

endog rejst sig røster om at søge erstat

ning, hvis man kan få lokaliseret, hvor 

olien kommer fra. Sv. Larsen udtalte, at 

det jo ikke var til at fordele en sådan 

erstatning mellem medlemmerne. Rein

hardt Hansen mente, at hvis det kom så 

vidt at foreningen fik tildelt en eventuel 

erstatning, så måtte beløbet stilles til de 

skadelidtes rådighed i form af gratis ren

gøringsmidler og gratis ophaling for 

rensning. 

Formanden omtalte den nye plads

mand og syntes det gik rigtig godt med 

ham, og sekretæren fik til opgave at ud

arbejde et kontraktforslag. 

Indsejlingsrenden til havnen skal pej

les og graves ud, da der på sine steder 

ikke var vanddybde nok, og man søger 

kommunen om støtte til opgravningen. 

Det er konstateret, at der allerede er 

sat vaskekummer op på den nye Sdr. 

bro, dette må ikke finde sted, da der jo 

ikke kan laves afløb som på den gamle 

træbro, og der vil komme til at flyde 

med kaffegrums og lignende. 

De gamle både, som henstår på plad

sen, må se at blive færdige, ellers må de 

ud. Hertil oplyste Reinh. Hansen, at han 

havde hørt at Månssons gamle røde kut

ter skulle brændes af på St. hansbålet. 

R. H. foreslog nu bestyrelsen at man i 

stedet gravede den gamle båd ned på bør

nenes legeplads, det ville blive alle tiders 

legetøj for børnene, og R. H. havde op

nået forhåndstilsagn hos Månsson. For

slaget blev vel modtaget af bestyrelsen. 

Bestyrelsen gik en rundtur på pladsen 

og beså bl. a. det nye jolleslæbested, som 

jollesejlere selv har bygget. Bestyrelsen 

udtalte sin glæde over dette fine stykke 

arbejde som her er udført. 

Sv. Larsen omtalte det store rykind af 

uvedkommende i klubhusets restauration, 

som er ved at tage overhånd, og henstil

lede til klubhusudvalget at foretage kon

trol af medlemskort en gang imellem og 

så vise uvedkommende ud. 

Endvidere henstilledes det til redak

tøren at fremhæve en omtale i medlems

bladet af den megen for hurtig kørsel på 

pladsen som finder sted. 

2. Orla With oplyste at man er i gang 

med at sætte nye numre på broerne. 

Der har været noget vrøvl om de nye 

pæle, som er rammet ned i kanalen, der 

er ikke lige lang afstand imellem dem, 

formanden svarede at man så må bytte 

lidt om på bådene. 

Man drøftede pladsmandens honorar 

for ophaling og udsætning af både, efter 

pladsforhøjelsen. Man enedes om at det 

fortsat må være 20 pet. af pladslejen, idet 

der jo har været prisstigning på alt, det 

er derfor naturligt at også pladsmandens 

honorar må stige. 

3. Frits Kleis foreslog at man tog sig 

til at opstille et program for sommerens 

arrangementer, og det blev således: tirs

dag d. 23. juni Set. hansfest i klubhuset 

og på havnen. Svagførefest lørdag den 

15. august kl. 14,00. Navigationssejlads i 

forbindelse med Amagerkredsens hoved

kapsejlads den 23. august. Mannetur af

holdes den 12.-13. september. Man vil 
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forsøge endnu en motorbådssejlads den 

20. september. Afriggergilde lørdag den 

10. oktober kl. 18,30. Fællestur til West 

søndag den 18. oktober. Efterårsgeneral-

forsamling tirsdag den 27. oktober. 

Det oplystes, at medlem Hans Olsen 

har skænket en stor sejlskibsmodel til for

eningen, den vil blive opstillet i klub

huset. 

4. Viggo Keller oplyste at der var 

stor interesse for sejlerskolen. Skolens 

elever og lærere vil samles til et møde i 

Pejsestuen den sidste fredag i hver må

ned. 

Øveballen har nu fået ny bompressen-

ning og der er bestilt en ny krydsfok. 

3. Juniorlederen oplyste at arbejdet er 

lidt handicappet i øjeblikket, da flere af 

førerne er oppe til eksamen for tiden, 

men mente dog, at det snart ville rette sig. 

Fra 3.-6. juli er der juniorstævne i 

Mullerup. Fra 27. juni til 11.-12 juli 

er der sommerferietur. 16. august sejles 

der om Kammeratskabspokalen. 

Juniorlederen glædede sig over de to 

nye Flipper-joller, men ønskede gerne 

jollevogne til disse. Vognene vil blive be

stilt snarest. 

6. Kapsejladschefen oplyste at aften

kapsejladserne vil blive påbegyndt ons

dag den 27. maj. 

7. Til eventuelt var der intet. 

Mødet slut kl. 23,10. 

Sign. Sv. Larsen 

formand 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet d. 10. august 1970 

1. Formanden bød velkommen, og sær

ligt til de to repræsentanter for jolle

sejlerne og motorbådssej lerne, som man 

havde indkaldt til bestyrelsesmødet, dels 

for at høre lidt om arbejdet i de to 

grupper og dels for at høre om der er 

problemer som trænger sig særligt på. 

Formanden ønskede Niels Peter til

lykke med de fine resultater han havde 

opnået i den sidste tid, det er jo altid 

rart at se sundbysejlere oppe i toppen. 

Niels Peter udtalte, at det nys over

ståede NM for OK-joller var gået me

get fint og resultatet havde man jo kun 

grund til at være tilfreds med. Der 

havde endvidere været afholdt DM og 

EM, begge med deltagelse fra SSF. 

Formanden udtalte, at han havde væ

ret på ferie under NM-sejladserne, men 

havde hørt at alt var gået godt, der hav

de måske nok været lidt for meget bil

kørsel på pladsen, men der var dog 

enighed i bestyrelsen om, at det ikke var 

så let at forhindre når så mange unge, 

og især udlændinge var forsamlet. 

Reinhardt Hansen udtalte at have læst 

at Niels Peter er blevet udtaget til, sam

men med Steen Kjølhede fra Vejle, at 

repræsentere Danmark ved VM for OK-

joller, som afholdes på New Zealand i 

oktober måned. Det kunne imidlertid 

komme til at knibe med det økonomi

ske, og her mente R. H. at økonomien 

ikke må kunne ødelægge chancen for 

Niels Peters deltagelse i VM. Her må 

SSF med sine 1000 medlemmer kunne 

træde til. Svend Larsen svarede at han 

skulle til overborgmesteren i anden 

anledning, og han lovede at tale Niels 

Peters sag for denne, for om muligt at 

redde lidt tilskud fra kommunens idræts-

fond. 

Der var kommet en skriftlig anmod

ning fra toldvæsenet om at få udleveret 

2 nøgler til lågerne, da toldvæsenet jo 

som bekendt skal have uhindret adgang 

til alle havneområder, hvor de skal ud

øve deres patruljetjeneste. Denne an

modning hverken vil eller kan vi mod

sætte os, så de to nøgler vil straks blive 

stillet til rådighed. 

Medens man ver ved at tale om nøg

ler til lågerne, bemærkede sekretæren, at 

mange medlemmer havde beklaget sig 

over at marketenderikøbmanden havde 

nøgle til lågerne som ellers kun besty

relsesmedlemmer samt restauratricen og 

bezinmanden måtte være i besiddelse af. 

Formanden udtalte hertil, at han havde 

udleveret nøglen til købmanden, da den

ne leverede proviant til bådene i hav

nen. 

R. H. svarede hertil, at det er i orden 

med at levere bestilte varer til bådene, 

men påpegede det forkastelige i at køb

manden kørter undt på hele området og 

forhandlede øl og snaps direkte fra sin 

varevogn. Emnet diskuteredes, og man 

kom dertil, at formanden ville henstille 

til købmanden ikke at komme med sine 

varer uden for almindelig butiksåbnings-

tid. 

Det oplystes at erstatning fra forsik

ringen efter inbrudene er blevet ud

betalt 

Endvidere fortalte Sv. Larsen at der 

havde været eftersyn af toldsedler (lyst

fartøj seer tifikat) på Hveen, og sejlere, 

som ikke havde toldsedlen med sig, blev 

idømt bøder. Der nævntes en del arran

gementer for den nærmeste tid, bl. a. 

natdistancesejlads d. 26. august, Dragørs 

motorbådsløb samtidig med Amager

kredsens hovedkapsejlads, juniorernes 

sejlads om Kammeratskabspokalen samt 

svagførefesten. 

Vi har igen fået en del asfalt, som 

er blevet lagt ud på Ndr. plads. 

Der er kommet tryksagskuverter til 

udsendelse af de nye love, og forman

den anmodede lovudvalget om at drage 

omsorg for at lovene bliver sendt ud til 

medlemmerne. 

Der står mange både på land endnu 

som overhovedet ikke er blevet rørt, dis

se bådes ejere må vi begynde at tilskrive, 

således at vi kan få bådene fjernet. 

Vinteroplæggere, som ikke fjerner de

res fartøj til den fastsatte tid, må se i 

øjnene at deres fartøj bliver taget på 

land for deres egen regning. 

Det blev foreslået at nedlægge haver

ne langs det ndr. skel, så man kan lave 

en kørevej helt ud til jollepladsen, så 

kan man undgå kørsel langs med den 

ndr. bro. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

mentarer hertil. 

3. Havneudvalget oplyste, at Måns-

sons gamle båd, som blev gravet ned 

på legepladsen til de mindre børn, er 

i færd med at blive ødelagt af de større 

drenge, der er nogle slemme vandaler 

imellem drengene. Endvidere står der 

forfærdelig meget skidt stablet op på 

den ndr. bro, dette må påtales, da det 

er i strid med havnereglementet. 

Der diskuteredes pæle, som skal fjer

nes samt skiltning ved motorkranen. 

En optagelsesbegæring om medlems

skab blev diskuteret og begæringen af

slået, da vedkommende inden optagelse 
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havde fundet sted, havde tilsidesat så 

mange af foreningens love, at man ikke 

kunne forsvare at optage manden som 

medlem. 

Fritz Kleis foreslog at opsætte el-stik-

dåser på broerne, da der tit er behov for 

at kunne få strøm fra land. Endvidere 

foresloges det at lave opslag med op

lysninger til de fremmede gæster, evt. på 

engelsk og tysk. 

For at imødegå at bådeejere uberetti

get tager en havneplads i besiddelse, blev 

det foreslået, at man, når pladslejen 

betales, får udleveret en stander eller 

et mærke til at sætte på båden, så man 

til enhver tid kan se om et fartøj er be

rettiget til at ligge på en plads. Forsla

get tages op til nærmere overvejelse. 

4. Klubhus- og festudvalget oplyste 

om programmet for svageførefesten. 

Endvidere efterlystes en ventilator til 

Skipperstuen, som det forlængst er ved

Bestyrelsesmødet d.\22. septbr. 1970 

Orla With fraværende. Redaktøren til 

stede. 

Dagsorden: 

1. beretning. 

2. protokol. 

3. havn og plads. 

4. klubhus og fester. 

5. sejlerskolen. 

6. juniorafdelingen. 

7. kapsejlads. 

8. eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til mø

det, og indledte sin beretning med at 

meddele, at foreningen har modtaget de 

5000,- kroner fra kommunen til oprens

ning af renden, som fandt sted i forsom

meren. 

Skatterne stiger, udtalte formanden, 

momsen stiger, ja, alting stiger, så jeg 

vil foreslå en kontingentforhøjelse på 

30,- kr. årligt, da vi også må til at læg

taget at lade opsætte. Også vinduesluk

kerne må snarest fornyes, da der sker 

et stort varmetab. 

5. Skolechefen oplyste at øveballen 

havde været på ferietur i Jylland i 14 

dage, samt at skolen går godt og øve

ballen sejler konstant. 

Vinterens navigationskursus vil evt. 

blive udvidet til at omfatte kystskipper-

eksamen, hvis der er interesse derfor. 

Der vil også blive oprettet et radiokur

sus, (telefoniprøven). I forbindelse her

med oplyste Holger Larsen, at et inge

niørfirma har tilbudt at opstille en base

station for walkie talkies i Sundby Sejl-

Forening på prøve. 

6. Juniorlederen omtalte Kammerat-

skabspokalen, som S.S.F. skal arrangere 

i år. Willadsen udtalte at et medlem 

havde givet 100 kr. til præmier, og to 

andre medlemmer havde givet hver 50 

kr. til sejladsen. Disse tre medlemmer 

ge penge til side til foreningens 50 års 

jubilæum. 

Reinhardt Hansen mente, at den fore

slåede forhøjelse ikke ville være dækning 

nok, da der er mange opgaver der træn

ger sig på, det er ikke nok at der lige 

bliver til lidt nyt bolværk, der må også 

være penge til vedligeholdelse af det be

stående, og foreslog derfor at hæve kon

tingentet til 150,- kr. årligt, og det vil 

endda være billigt at være medlem af 

S.S.F. 

Tage Kjær foreslog at hæve indskud

det til 200,- kr, dette kunne måske også 

virke som en lettere bremse på til gan

gen til foreningen. 

Endvidere foresloges det at hæve kon

tingentet for passive til 50,- kr. årligt, og 

Bennet Willadsen foreslog at hæve ind

skuddet for juniores til 25,- kr., og kon

tingentet til 80,- kr. årligt. Der var ikke 

nogen lang debat om de foreslåedet for

vil blive takket skriftligt for deres in

teresse for juniorarbejdet. 

Juniorerne havde, dog uden større 

held, deltaget i Øresundsugen. 

Om føreruddannelsen havde Willad

sen ønske om at pille aspiranter ud som 

særligt egnede sig, og lade dem komme 

ud med voksne instruktører. Niels Peter 

blev opfordret til at forsøge at skaffe 

et par jollesejlere, og dette lovede han. 

7. Under kapsejlads fortalte motor-

bådsrepræsentanten, Einer Skafte, at han 

var kommet i kontakt med kredsens mo-

torbådsfolk. Dragør arrangerer motor-

bådssejlads i forbindelse med Amager

kredsens hovedkapsejlads, heri kan 

S.S.F.s motorbådsfolk deltage, ligesom 

Dragør og Kastrup kan deltage i S.S.F.s 

navigationssejlads d. 20. september. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

højeiser, da der var enighed om at der 

skulle bruges penge, også i S.S.F., så de 

her foreslåede forhøjelser vil blive fore

lagt på generalforsamlingen, med virk

ning fra 1. januar 1971. 

Formanden udtalte, at det tidligere 

omtalte radioanlæg som var stillet os i 

udsigt på prøve, nu var på trapperne, end

videre at det radiotelefonikursus som 

man fra forskellige sider nu ønskede op

rettet nu ville blive en realitet. 

Sv. Larsen mente ikke, at Shoppen 

havde været passet så godt som den burde 

være passet. Der var dog overvejende 

stemning for, at den havde været passet 

godt nok, medens den var åben, men man 

mente også at den burde have været 

mere åben end tilfældet havde været, idet 

mange var gået forgæves i den senere 

tid. Shoppen havde faktisk ikke haft 

åben siden sommerferien. Formanden vil 

tale med Klaus Schlichter om sagen. 

ALTIII UGENS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

K O L O N I  A L - L A G E R E T  
(DET LILLE SUPERMARKED) 

H E S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 8  7 7 « ) 7  
\ l  E.  GILSAGER 
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Det er stadigt galt på ndr. bro, der 

står endnu en masse gammelt skidt stab

let op på broen, dette må ikke finde sted. 

Tage Kjær fik en alvorlig henstilling om 

at drage omsorg for at det bliver fjernet, 

i modsat fald vil pladsmanden få be

sked på at køre det hele i affaldskon-

taineren. 

De to juniorudvalgsmedlemmer, Leif 

Olesen og Rasmus Bech, var anmeldt til 

bestyrelsesmødet, og da de to herrer arri

verede tog man straks fat på at drøfte 

juniorafdelingen, som de to juniormed

lemmer og juniorlederen var enige om, 

ikke går så godt som den burde gøre. 

Der er for mange, som ikke vil ind

ordne sig under den disciplin som ab

solut må være tilstede. Nogle juniorer 

havde ikke deltaget i forårsarbejdet og 

ikke deltaget i sejladserne, andre havde 

overhovedet ikke betalt kontingent. Disse 

sidste er ikke noget problem, de kan slet

tes omgående. Andre vil få henstilling 

om at melde sig ud af afdelingen. Der 

var enighed om, at alt det dårlige må 

væk, og så begynde på en frisk med det 

tilbageværende materiale. Forudsætnin

gen for optagelse i juniorafdelingen må 

herefter være den, at ansøgere om op

tagelse får reglementet med hjem til gen

nemlæsning, også af forældrene, og først 

derefter, med forældrenes underskrift, 

kan optagelse finde sted. Man overvejer 

om indførelse af gradsbetegnelse på 

sweateren vil kune øge interessen hos de 

unge. 

2. Protokollen oplæstes, ingen kom

mentarer. 

3. Under havn og plads oplyste Tage 

Kjær at de igangværende arbejder snart 

er færdige, og intet nyt vil blive iværk

sat før det andet er helt færdigt. 

4. Under klubhus og fester omtaltes 

afriggergildet som er klart til at løbe af 

stabelen. 

5. Skoleschefen oplyste at der var kom

met nye bestemmelser for udstedelse af 

duelighedsbevis. Til Gaffelriggernes sej

lads havde S.S.F.s øveballe vundet en 1. 

plads. 

Skolebåden har i det hele taget været 

flittigt benyttet i år, den har sejlet hele 

sommeren. Der må imidlertid gøres noget 

alvorligt ved den til næste sæson, den 

trænger til en ordentlig overhaling. Lige

ledes må man stile efter at få elektriske 

lanterner. 

6. Juniorafdelingens problemer havde 

man drøftet tidligere, så der var ikke 

mere. 

7. Af kapsejlads er kun tilbage af af

vikle Søndagssejladsen, denne arrangeres 

af Poul Nielsen, da Karl Knutzen vil 

være bortrejst i den tid. 

8. Under eventuelt beklagede Sv. Lar

sen, at de to OK jollesejlere, Steen Kjøl-

hede og vor egen Niels Peter alligevel 

ikke kommer til VM i New Zealand, på 

grund af en havnearbejderstrejke, så jol

lerne ikke kan nå frem til tiden. Sv. Lar

sen havde samlet en pæn sum ind på 

»Manneturen«, til støtte for for Niels 

Peters deltagelse, men nu må han des

værre gå rundt og betale tilbage igen. 

Juniorlederen oplyste at han havde fået 

tilsagn om fem Bing & Grøndahl porce-

lænsfigurer, af vor ven Pløk, figurerne 

skal gå til en juniorsejlads. 

Mødet sluttedes kl. 22,40. 

Sign. Sv. Larsei., formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Forslag til generalforsamlingen 
På grund af de stadigt stigende priser, 

moms og skatter, foreslår bestyrelsen at 

forhøje: 

1. Indskud for aktive medlemmer fra 

150,- til 200,- kroner. 

2. Kontingent for aktive medlemmer 

fra 110,- til 150,- kroner årligt. 

3. Kontingent for passive medlemmer 

fra 45,- til 50,- kroner årligt, 

4. Indskud for juniorer fra 10,- til 

25,- kroner, incl. Lærebog for 

juniorer. 

5. Kontingent for juniorer fra 65,- til 

80,- kroner årligt. 

Bestyrelsen foreslår at der oprettes et ju

bilæumsfond, hvori der indsættes 10,-

kroner pr. medlem, pr. år af den forven

tede kontingentforhøjelse. 

Bestyrelsen foreslår at der indstiftes et: 

Sundby Sejl-Forenings Hæderstegn, som 

af bestyrelsen kan tildeles personer, som 

skønnes at have gjort sig fortjent til en 

sådan hædersbevisning. 

Nye medlemmer —~ w /—s 

som søger optagelse 

i SwiMq, SejÉfjOMHWQ. 

Aktive. 

Frantz Grabeuski, 

Mariendalsvej 12, F. 

N. krydser (Sekita). 

Viggo Larsen, 

Senegal Allé 8, Kastrup. 

Mb. »Poseidon«. 

Edmund Larsen, 

Fortvej 22, . 

U/bd. 

Jørgen Hansen, 

Belfastvej 14, S. 

U/bd. 

Henryk Walkusz, 

Portugalsgade 8, S. 

U/bd. 

Kurt J. Petersen, 

Bildahpark 24 st. Hellerup. 

U/bd. 

Flemming Søndergaard Jensen, 

Trægården 22, st. tv., S. 

U/bd. 

Bjarne Ottosen, 

Østrigsgade 10, S. 

Mb. »Gutten«. 

Inge Haagerup Chrishtiansen, 

Englandsvej 201 A st. tv., S. 

U/bd. 

Bo Bensby, 

Gartnergade 9 B, N. 

U/bd. 

John Nielson, 

Sneeclothsvej 9, F. 

»Stubby«. 

Eigil Scharnberg, 

Lemnosvej 2, S. 

»Nette«. 

Kenneth Olesen, 

Postparken 8 A, 2., Kastrup. 

Mb. »Tove«. 

Bent Baun, 

Torumvej 39, Herlev. 

Folkebåd »Tom Pus«. 

Kjeld Jønson, 

Stolemagerstien 7, 4., S. 

U/bd. 
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Ole Hansen, 

Syvens Allé 1, 2. th., S. 

U/bd. 

Hans Aage Hansen, 

Smørumvej 38 B, Brønshøj 

U/bd. 

Christian Sauer, 

Kiplings Allé 20, Søborg. 

U/bd. 

Niels Jensen, 

Skovduestien 13, 2., NV. 

U/bd. 

Svend Andersen, 

Bremensgade 32, 3., S. 

Mb. »Pia«. 

Jens Brineker, 

Ingolfs Allé 44, S. 

Sejljolle. 

Søren Korsbæk, 

Højdevangs Alle 5 A. 

Jolle. 

Kjeld Christensen, 

Ålbrobuen 26, Herlev. 

U/bd. 

Flemming Larsen, 

Njalsgade 22, 5., S. 

U/bd. 

Juhl Paaskesen, 

Naverland 17. 

U/bd. 

Richard Grønborg, 

Porsager 89, Albertslund. 

Spidsgatter »Niobe«. 

Fritz Jørgensen, 

Kongelundsvej 28, S. 

U/bd. 

Poul Kausing, 

Engstedet 31, 

»Bebi«. 

Poul Erik Grønning, 

Schleppegrelsgade 2, 4., N. 

Kutter »Virginia« 

Juniorers: 

Henrik Friberg, 

Skottegården 45, st., Kastrup. 

Jørgen Jensen, 

Geislersgade 4, 1., S. 

Kim Blomberg, 

Artellerivej 52, S. 

Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  
Andespil 

lørdag den 31. oktober kl. 19,00. 

Fra havneudvalget 

Ingen både kommer op før pladsman
den er blevet gjort bekendt med at 
dine klodser og bukke er lagt frem 
og mærket med bådens navn og 

mdl. nr. 

Fil maj ten 

torsdag den 19. november kl. 19,00. 

• 
Andespil 

lørdag den 5. december kl. 19,00. 

* 

julefest for medlemmernes børn 

søndag den 20. december kl. 14,00. 

Lørdag den 31. oktober og søndag den 

1. november skal vi rigge båden af, så 

jeg vil gerne se alle eleverne og lærerne 

hernede. 

• 

Husk vi fortsætter vore møder den sidste 

fredag i hver måned. 

Skoleschefen. 

Master og rundholter skal være mær
ket og helt afrigget før de anbringes 
i masteskuret. 

• 

Medlemmer som endnu ikke har 
afhentet skilt med medl. nr. til pram

me og joller bedes bringe dette i 
orden straks. 

Anbring venligst skiltet synligt. 

• 

Medlemmer som har deres ejendele 
liggende på og ved molerne bedes 
fjerne dem, da alt vil blive fjernet, 
uanset værdi. 

• 

Husk at få orden i dine fortøjninger og 
indhaler når du går på land. 

BLADETS EKSPEDITION 

Fra 15. oktober er ekspeditionens adresse 

E. Lorentzen, Samosvej 30, 2300 Kbhvn. S 

Telefon 58 46 28 
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Ikke mere morfin på kuttere 
Handelsministeriet skrider ind 

over for de mange 

narkotikatyverier på skibe 

Der må ikke længere findes morfin, am

fetamin og lignende euforiserende stof

fer i redningsflåder og redningsbåde. 

Handelsministerie udstedte forbud den 

2. oktober 1970 - og om kort tid kan lig

nende forbud ventes for den øvrige han

delsflådes vedkommende. 

I handelsministeriets bekendtgørelse 

hedder det: Som det vil være bekendt, 

har der i den senere tid fundet et stadig 

stigende antal tyverier sted af euforise

rende stoffer fra skibes gummirednings-

flåder, ofte ledsaget af ødelæggelse af 

flåderne. 

Da hærværket, der i særlig grad har 

berørt fiskeskibe, betyder en alvorlig for

ringelse af muligheden for redning af 

søfarende i nødsituationer, har handels

ministeriet med øjeblikkelig virkning 

foreskrevet, at euforiserende og smerte

stillende stoffer ikke længere må findes 

i fiskeskibes redningsflåder eller red

ningsbåde. 

- I en kommentar til AKTUELT siger 

ekspeditionssekretær S. Lunddahl, han

delsministeriet: Vi har ikke noget tal på 

tyverierne, men har kunnet konstatere, 

at de er stadig stigende. Det har navnlig 

været slemt i fiskerihavnene. Vi skrider 

ind nu, fordi vi ikke vil risikere, at et 

skib før eller siden går til havs med de

fekt redningsmateriel. 

Fiskeskipperne skal nu fjerne stofferne 

fra redningsbådene og fra kutterne. Der 

findes desværre ikke andre midler, man 

kan give fartøjerne i stedet. 

Foreløbig gælder bekendtgørelsen kun 

for fiskekuttere, men en tinlsvarende 

ordning for den øvrige handelsflåde kan 

ventes, slutter ekspeditionssekretæren. 

Hj 

Vi har modtaget 
Hr. Sv. Larsen, 
Sundby Sejl-Forening 

Dette i anledning af artiklen i 

juni-juli bladet om »Nordkaperen« 

Politiken den 28. juni 1970, 2. sek

tion side 33. 

Med venlig hilsen 

A 435 

Ib Tjørnhøj-Thomsen 

Pernille Kløvedal kommer ikke til pre

mieren i Carlton. Hun er medejer af 

skuden »Nordkaperen«, som et kollek

tiv på en snes unge mennesker har købt 

og for tiden besejler Middelhavet med 

for derfra at sætte kurs mod sommer

lejren i Thy, når den åbnes. 

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DANRIS 

Køb - Salg - Forsikring 
Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

Du er altid på rette kurs 
i en ny AUSTIN fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 
Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 

OLSSONS 

arnevogne 
ISLANDS BRYGGE 5 . TELF. SU 2701 

Klapvogne - Børnebiler - Børnemøbler 

Go-Karts - Dukkevogne - Tricykler 

Børnecykler med støttehjul m. v. 

FISKERIARTIKLER 
Stænger . Hjul . Pirke . Ruser 

+ STORT UDVALG! 

GODE PARKERINGSFORHOLD! 

PÅ GENSYN 

B. Olsson, Islands Brygge 5 - Telf. 2701 
t 10 pet. til medlemmer af S. S. F. 4 

\J3 
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HUSK 

GENERALFORSAMLINGEN 

TIRDAG DEN 27. OKTOBER KL. 1930 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

Kar l  Pov lsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V * 35 67 88 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
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  LA IMDET!  

FREM'S MARINE SERVICE 

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3—75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
RODOSVEJ 2 - TELEFON 55 73 53 
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Nyt vartegn i Sundby... 
Mange medlemmer skæver opad mod 

skorstenen på vort klubhus - vindfløjen 

har fået selskab af en stor ground anten

ne, og jeg vil da bestemt ikke påstå, at 

den pynter, men den er morderlig nyttig. 

Som tidligere omtalt ville et ingeniør

firma, Jørgen E. S. Poulsen i Glostrup, 

stille en basestation til rådighed, til af

prøvning for S.S.F. 

Dette anlæg er nu kommet, ja, vi har 

endda fået to stationer til rådighed, idet 

jeg har fået en station i båden med båd

antenne og det hele. 

Arrangementet er kommet i stand ved 

Amager Private Radioklubs mellemkomst, 

en klub som tæller flere medlemmer 

blandt Sundby-sejlerne. 

Vi har haft lejlighed til at prøve an

læggene i et par weekender, og lad mig 

sige med det samme, at jeg er ikke blevet 

skuffet over de resultater som vi har set 

indtil nu. 

Kort fortalt, så har vi ført samtaler 

med bådejere med walkie-talkie på po

sitioner nord for Hveen, ud for Lands

krona, øst for Saltholm og helt nede ved 

Falsterbro, foruden mange andre steder 

på Sundet. 

Selvfølgelig kan man ikke, på så kort 

tid, sige at det er det helt ideelle for os, 

men for mig er der ingen tvivl om at vi 

er inde på det rigtige spor i retning af 

øget sikkerhed på søen, idet man, for en 

forholdsvis ringe udgift kan få en jævn 

god WT og en god antenne, og da har 

man gode muligheder for at komme i 

kontakt med andre både eller en station 

i land. 

Ved køb af en WT vil det være klogt 

at rådføre sig med en af de mere erfarne 

WT-folk, og vi vil her i bladet komme 

med alle de oplysninger om tingene som 

vi er i stand til. 

Billederne på forsiden: til venstre, den 

nye antenne. Øverst t.h., Svend Larsen 

ved hasestationen. Og nederst th., et ek

sempel på nytten i at have en walkie-

talkie i sin båd. Denne bådejer havde fået 

motorskade ca. 3 sømil nordøst af Mid-

delgrundsfortet, uden mulighed for repa

ration på stedet. Men han fik forbindelse 

over sin WT og blev slæbt hjem, uden at 

det store dyre apparat skulle sættes i 

g^g-

Jeg håber, at det nye vartegn er kom

met for at blive. 

Reinh. Hansen. 

H U S K ! ! !  
Knallert- og cykle-
kørsel er stadig 

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

på havnen. 

Medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

først henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen
vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 

lokale postkontor, og dette er vigtigt, 

hvis du vil have medlemsbladet uden 

afbrydelser: På blanketten du får ud
leveret på posthuset skal du huske at 

skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du får tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 

og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

v. E. Lorentzen, Samosvej 30, 
telf. 58 46 28 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

J U N I O R B A L !  
Fredag den 27. november fra kl. 19.00—24.00 

Nærmere ved opslag i klubhuset! 

BRISTOL b loms te r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8  3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT! JØRGEN JOHANSEN, medlem af S S. F. 
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FM-motor 

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

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

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

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

SflKH BÅDE 
råder nu over 1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGN - 20 TONS DUNKRAFT 

LØFTE KRAN forefindes på pladsen. 

* ADGANG HELE DØGNET! { 

S.A.K.H. BÅDE 
KØB - SALG - BYTTE 

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVIM. 0 
Telefon (01) 29 57 80 & 29 52 32 

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

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

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

ho, BACHER 
JjnaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Fly de veste 
0 til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO £ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. JEffS35 
FILIAL GROIVTTORVET *9 - VAlby 338 
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SUNDBY SEJL-FORENING 

^ Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 
\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S, 

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 

Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 
Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 99 23 52 

Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20 AS 2120 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84 u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30 58 46 28 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

J 

li a§§erer 
formå siden og* 

havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver torsdag: 
kl. 10-20,30 

i klubhuset 
tlf. SU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

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

mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00. 

STORT ANDESPIL 
» » afholdes 

Vi gentager 
den store 

lørdag den 5. december kl. 19— 

S U C C E S  i klubhuset 

fra oktober! Der bortspilles 10 store fede æoder -10 lækre kyllioger 
plus eventuelle trøstpræmier 

Endvidere bortspilles ved ekstraspil: 10 store salamipølser, 1 stor fed gås 

plus 2 flasker rødvin, 1 stor fed and - 2 kyllinger og eventuelle trøstpræmier 

Der bliver lejlighed til DAIMS efter andespillet! 
F E S T U D V A L G E T  
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Formandens beretning 
Vi vil indlede beretningen med at min

des 7 af vore kammerater, der er gået 

bort siden sidste generalforsamling, nem

lig Svend Kaas, Vølker Johansen, Axel 

Nielsen, Slagter Jørgen, Reinar Svendsen, 

Poul Pedersen og Kai Hansen. 

I det nye år vil de sidste meter af føl

gende bolværksarbejder, som mangler 

hen til søndre slæbested og en stikbro 

mod klubhuset, samt ca. 60 meter kaj 

på søndre mole til plads nr. 340 blive 

udført. Endvidere vil der blive asfalteret 

en del hvor den første del af nordre vej 

vil komme med. - Mere lys vil blive op

sat såvel på molerne som på parkerings-

og bådepladsen. Vi har måttet forstærke 

jerndøren til vinkælderen betydeligt, for 

den blev brudt op ved det første tyve

besøg i år. - Jorden på parkeringsplad

sen kommer væk til foråret, såsnart der 

er penge til det, vi må jo først sørge for 

bådepladser til medlemmerne. - Bolværk 

og bro til prammene på nordre side er 

færdige og pladserne vil blive nummere

ret så prammene får faste pladser. — Så 

længe det står i lovene er cykel- og knal

lertkørsel på havneområdet forbudt, og 

jeg vil henstille at det bliver overholdt. 

- Den nye bådeplads på nordre side vil 

stadig blive forbedret, i år er der nedlagt 

EL, kontakter er opsat og der er frost

frie vandhaner - haverne langs nordre 

hegn bliver nedlagt og så hurtigt som 

muligt vil vejen blive ført igennem til 

jollepladsen, så bilerne kan køre bag om 

jollerne, ligeledes vil der blive bygget 

en række skure langs hegnet, og interes

serede medlemmer kan bestille skure hos 

bestyrelsen mod at indbetale 300,00 kr., 

vi håber at de nye skure kan stå færdige 

til april 1971. — Vi havde fået tilskud 

til opgravning af sejlrenden, efter arbej

dets udførelse skulle 4. afd. pejle om alt 

var i orden, men det viste sig, at mær

kerne havde flyttet sig under udgravnin

gen så der var kun 1 meter ved søndre 

side af renden. Jeg så i ånden tilskuddet 

forsvinde ud i den blå luft. En ompej-

ling efter mærkerne i land viste, at alt 

var i den skønneste orden og pengene 

blev udbetalt. 

Regeringen har på den kommende nye 

toldlov besluttet at stryge benzinrefusi

onsordningen på 700,00 kr., hvilket vil 

betyde et tab på 20.000 kr. for S.S.F.. 

Vi er den klub, der modtager det største 

beløb her i landet. 

Men jeg skal love for, at alt hvad 

der kan mobiliseres for at forhindre det 

vil blive gjort, for alle unioner er med

lemmer af benzinfordelingsudvalget. 

Vi har en gratis radiostation på prøve 

til 1. januar 1971 og vi håber, at den er 

kommet for at blive, vi har haft mange 

fine resultater med den. Sverige har en 

kanal 11a, en nødkanal, der stadig af

lyttes af svenske lodsstationer, og det er 

vort håb at vi kan få en række radiosta

tioner langs den danske kyst, så hvis 

man bare har en Walkie Talkie ombord 

skulle man altid kunne tilkalde hjælp, 

hvis uheldet er ude. 

Af de ca. 2.581,00 kr., som jeg har 

modtaget i provision fra Forsikringsfir-

maet Grøn & Witzke og som er indgået 

i foreningens kasse, vil de ca. 1.445,00 

kr. gå til kapsejlads-præmier og de ca. 

1.136,00 kr. til radiostationen. 

Pladsmand Erik Hansen tror jeg vi 

kan være godt tilfreds med, han kan selv 

finde ud af at holde den orden på plad

sen som vi alle ønsker. Og med hensyn 

til det rygte, at »Tom« ikke mere vil 

lave bolværker, kan jeg herfra garantere 

for det modsatte. 

Desværre kom vor dygtige jollesejler 

Niels Peder ikke med til V.M. i New 

Zealand, på grund af strejke kom hans 

båd ikke længere end til Holland. 

Amagerkredsens kapsejlads, der af

holdtes af »Kastrup Sejlklub«, gik fint 

bortset fra at der ikke var megen vind. 

Jollesejlerne kunne kun få 2 sejladser. 

- Navigationssejladsen for motorbåde 

blev en sørgelig fiasko, der var kun til

meldt 7 (syv) både, er der virkeligt ikke 

flere der tør sejle navigationssejlads? 

Opgaverne er ikke sværere end at en

hver der sejler, kunne løse dem. Selv 

store kølbåde med motor og hjælpemast 

kan også deltage. Nu vandt Lyngkær den 

fotte 1. præmie. - V't må og skal have 

flere med. 

Der har meldt sig så mange til navi-

gationskurset, at vi efter henstilling fra 

vor dygtige navigationslærer Kirsten 

Warnøe må dele eleverne i to hold. -

Tovværkskurset er også optaget, og vor 

dygtige lærer Einer Pedersen har indvil

get i at lave en undervisningsaften for 

de unge under 14 år, de får jo ikke til

skud fra AOF. - Under ledelse af to 

telegrafister fra Lyngby radio er der op

rettet et meget interessant og velbesøgt 

radiofonikursus. 

Afriggergildet var den helt store suc

ces, der var alt hvad klubhuset kunne 

rumme. Maden var i topklasse, humøret 

var enestående, og da dansen begyndte 

måtte vi tage hall'en til hjælp. — Jeg vil 

dog lige her indskyde, at medlemmer 

ikke må danse i klubhuset i utide, der 

skal indhentes tilladelse hos bestyrelsen. 

- Jeg vil gerne herfra takke bestyrelse 

og medlemmerne i motorbådsklubben 

»West« for den fine modtagelse vi fik 

derude, et eksempel til efterfølgelse. 

På grund af de stadig stigende priser 

må bestyrelsen foreslå forskellige for

højelser på kontingent, indmeldelsesge-

byr m. m. - I 1973 fylder S.S.F. 50 år 

og bestyrelsen foreslår derfor, at der af 

den forventede kontingentforhøjelse bli-

er hensat 10,00 kr. pr. medlem om året 

til jubilæet, en forening af vor størrelse 

bliver på denne dag nødt til at vise an

sigt både ind- og udadtil. - Vi kan søge 

Tuborgfondet i år, og bestyrelsen er ble

vet enige om at søge til den såkaldte 

»Yngling«, denne bådtype bliver junior

bådens afløser sammen med 6,06 jollen. 

- Vor udmærkede »øveballe« må vi sta

dig beholde, men den skal have en 

ekstra overhaling denne gang, for dækket 

er utæt, så den er temmelig våd. 

Sejlerskolen har også været godt be

søgt i denne sommer, den har sejlet så 

godt som hver dag og været på ferietur, 

den har deltaget i gaffelriggerdagen, 

hvor Hans Olsen blev nr. 1 og Hans 

Guldager nr. 2. - Gunver Guldager -

Hans Erland Olsen — Hans Guldager -

Børge Skovlund Hansen - Jens Chr. 

Holm og Frits Kleis har bestået fører

prøven og bedes komme herop og få 
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udleveret S.S.F.s certifikat. - Jes Schults 

har i år været medlem i 25 år, men på 

grund af sygdom vil han få sit jubilæ-

umsemblem overrakt i hjemmet. 

Juniorførerprøver vil blive afholdt til 

foråret, så vi kan få et skøn over, hvor 

mange førere vi har. — Juniorafdelingen 

er en skole og førerne må være til tiden 

og sørge for at de mindre ikke står på 

broen og forgæves venter på at komme 

ud at sejle. Juniorafdelingen er en skole 

der skal passes, og kan man ikke det, må 

man melde sig ud. 

Til slut vil jeg takke Kristine for den 

gode måde hun sørger for os på, den 

gode mad og hendes store og hjælpsom

me arbejde ved svagførefesten, en hjer

telig tak fra os alle. - En tak til Georg 

fordi han altid har noget til dunken og 

tanken - og tak til vore kasserere og red

aktøren for deres store arbejde de ud

fører for klubben. — En tak til bestyrel

sen, revisor og alle dem, der hjælper os 

i årets løb, så det kan gå godt her i Sund

by Sejl-Forening. Thi uden hjælp ville 

det være umuligt for mig at gøre mit 

bedste til gavn for S.S.F. 

Medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

først henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen
vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 
lokale postkontor, og dette er vigtigt, 
hvis du vil have medlemsbladet uden 

afbrydelser: På blanketten du får ud
leveret på posthuset skal du huske at 
skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du får tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 
fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 
og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

v. E. Lorentzen, Samosvej 30, 
telf. 58 46 28 

Generalforsamlingen d. 27.10. 1970 

Dagsorden: 

1. valg af dirigent 

2. protokol og formandens beretning 

3. valg til bestyrelsen 

4. lovændringsforslag 

5. andre forslag 

6. eventuelt. 

1. Formanden, Sv. Larsen, bød forsamlin

gen velkommen, og udbad sig forslag til 

en dirigent, foreslået blev Henning Jen

sen og Kaj Guldbeck, Kaj ønskede ikke 

at lade sig vælge, Henning Jensen var 

hermed valgt. 

Dirigenten takkede for valget, og kon

staterede generalforsamlingens lovlige 

indvarsling, hvorefter han gav ordet til 

sekretæren for oplæsning af protokollen 

fra det sidst afholdte bestyrelsesmøde. 

2. Sekretæren oplæste protokollen, der 

var ingen kommentarer hertil. 

Derefter fik formanden ordet til sin 

beretning (Se andet sted i bladet). 

Efter beretningen udbad dirigenten sig 

forslag til et stemmetællingsudvalg, og 

følgende tre medlemmer blev foreslået 

og valgt: Kaj Guldbeck, Vilh. Linde-

mann og Sigfred Christensen. 

Første taler i debatten om formandens 

beretning var Neumann, som ville sige 

et par ord om Manneturen. Neumann 

syntes at det var en skamplet på vor 

forening at formanden havde gået tig

gergang for at samle penge ind til fordel 

for Niels Peters deltagelse i VM for 

OK-joller i New Zealand. Neumann 

mente at der skulle skabes en fond som 

kan træde til i sådanne tilfælde. 

Neumann ankede endvidere over, at 

kørsel på området er forbudt for cykler 

og knallerter, når det samtidig er tilladt 

for biler at køre til og fra bådene. N. 

kunne ikke indse hvorfor man ikke måtte 

køre sit grej til båden på cykel eller 

knallert. 

Torben Kragh tilsluttede sig Neu

manns udtalelser om kørsel på området 

og kunne ikke se noget fornuft i for

budet mod cykelkørsel på pladsen. 

Poul Holst kunne ikke se noget for

nuft i Torben Kraghs udtalelser, og men

te, at så måtte man have indført en 

paragraf i lovene om kørsel med last 

på cyklen. 

Kaj Guldbeck: En jollesejler er kom

met på toppen, og så kniber det med det 

økonomiske, det er da klart at han bør 

støttes, og det er da lige så naturligt at 

S.S.F. må stå samlet om denne og lig

nende opgaver. Jeg anbefaler bestyrelsen 

at lægge hovederne i blød for at skabe 

en fond til støtte for sejlere der når op 

til toppen. 

Sigfred Christensen, om cykelkørsel på 

pladsen: Der står i vore love, at cykel

kørsel er forbudt, det er vedtaget på en 

generalforsamling, og så længe det står 

i lovene er det bestyrelsens opgave at 

sørge for at det bliver overholdt. 

Egon Kjeldsen: Vores formand har 

prøvet at hjælpe en ung sejler som har 

drevet det til noget, men han bliver 

hånet og generet derfor, det kan vel 

ikke være meningen. 

Vagn Preisler mente at forsamlingen 

havde fået Torben Kraghs udtalelser for

kert i halsen med hensyn til cykelkørsel 

på pladsen, det er rigtigt at det er ved

taget på en generalforsamling, men sagen 

er, at der er kommet en anden opfattelse 

af tingen, og så må man jo søge at ændre 

den. Med hensyn til formandens tigger

gang mente Vagn Preisler at den slags 

støtte må gå over en fond, som også mo-

torbådssejlere kunne få støte fra til at 

deltage i et motorrace, benzin er dyr, 

udtalte Vagn Preisler. 

Poul Holst udtalte, at han følte sig 

stolt når han læste at et medlem fra 

S.S.F. havde præsteret noget stort, og 

ville derfor gerne lægge grund til en 

støttefond med en chek på 1.000,00 

(ettusind) kroner, som vil blive tilstillet 

foreningen snarest. 

Neumann: Det er ikke let at komme 

på talerstolen efter Poul Holst, men med 

hensyn til ungdommen så mener vi det 

samme. 

4 



Kaj Guldbeck bakkede de foregående 

talere op om en støttefond, og udtalte 

at det selvfølgelig kun skulle være til 

større arrangementer som VM, EM og 

OL at støtte kan opnås. 

Send Malm: Vi har nede ved vort 

bord foretaget en hurtig indsamling, og 

vil hermed gerne overrække formanden 

120,00 kroner til fordel for en støtte

fond. 

Der blev herefter begæret afslutning 

med de indtegnede talere. 

Reinh. Hansen udtrykte sin glæde over 

de nye toner der nu var kommet ind i 

S.S.F. i det rent sportslige anliggende, 

det havde jo i mange år været så som så, 

trods foreningens størrelse, dog med 

honnør til den lille flok som til stadig

hed hentede gode placeringer hjem fra 

banerne ude omkring. R.H. mente iøv-

rigt at formandens indsats på manneturen 

var friskt gjort og vidnede om sports

ånd. Opfordrede til sidst motorbåds-

sejlerne til at slutte bedre op om navi-

gationssejladserne. 

Som sidste taler kom Hjalmar Nielsen 

frem med en forlængst overstået sag, 

nemlig vedtagelsen af de reviderede 

love. Dirigenten henviste til at lovene, 

med eller uden trykfejl var vedtaget 

af generalforsamlingen og denne sag var 

ude af verden. 

Herefter fik formanden ordet til en 

replik, og svarede: 

Til Neumann: Jeg fik at vide en må

ned før, at Niels Peter var udtaget til 

VM, så der var ikke tid til så meget, jeg 

går tiggergang så mange steder og jeg 

vil stadigvæk gå tiggergang, når det er 

nødvendigt. Niels Peter har været en 

gæv gut, han har ikke alene trænet med 

flid og opnået fine placeringer i de store 

sejladser, men han har også været første

mand i arbejdet med at bygge nyt slæ

bested. 

Til Torben Kragh: Så længe det står 

i lovene, at cyklekørsel er forbudt så skal 

bestyrelsen sørge for at det bliver over

holdt, ellers må lovene laves om. 

Formanden rettede en tak til Poul 

Holst for de 1000,00 kr. og en tak til 

Egon Kjeldsen for støtten. 

Formanden udtalte i øvrigt, at han 

aldrig var ked af at arbejde for S.S.F., 

samt at han ikke var bange for at gå tig

gergang, når det gælder om at støtte en 

god sag, og selvfølgelig vil vi også støtte 

motorbådssejlerne, når de kan opvise re

sultater, selv pralede han af at være mo

torbådsmand med hjælpemast. 

Protokol og formandens beretning to

ges herefter under afstemning og blev 

enstemmigt vedtaget. 

3. Valg til bestyrelsen: Formanden, 

Svend Larsen, genvalgtes uden modkan

didat og med akklamation. 

Kapsejladschefen, Carl Knudtzen, øn

skede ikke genvalg, og i stedet foresloges 

Viggo Hind og Poul Elgård Nielsen, 
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sidstnævnte ønskede ikke at modtage 

valg, og Viggo Hind var hermed valgt. 

Juniorlederen, Bennet Willadsen, gen

valgtes uden modkandidat og med akkla

mation. 2 repræsentanter, Holger Larsen 

og Orla With genvalgtes ligeledes uden 

modkandidater. 

Som suppleant foresloges Jens Green, 

og valgtes enstemmigt. 

1 juniorudvalgsmedlem, Rasmus Bech, 

genvalgtes med akklamation. 

4. Af lovændringsforslag var der 

ingen. 

5. Andre forslag: Dirigenten oplæste 

et forslag som blev afleveret af Holger 

Larsen, med følgende ordlyd: Der er i 

de senere år sket en stor eksplosion inden 

for vor forening. Med den opbygning 

der er sket, har vi fået et ansigt, både 

ud- og indadtil. 

Mere end nogen anden, har vor for

mand, Sv. Åge Larsen, gået i spidsen 

ved, gennem mange år, at tilsidesætte 

sin personlige frihed og sit hjemmeliv, 

ved dag som ved nat, uden form for 

tak, jeg kunne fristes til at sige tvært

imod. 

Tak er som bekendt et fattigt ord, der

for har en kreds af medlemmer henvendt 

sig til mig, for sammen med en enig 

bestyrelse at foreslå generalforsamlingen 

at udnævne Sv. Åge Larsen til æresmed

lem af S.S.F. 

Med sejlerhilsen, 583 Holger Larsen, 

bestyrelsesmedlem. 

Forsamlingen svarede med taktfaste 

håndklap, gulvtramp og piften, så der 

var ingen tvivl om, at Sv. Åge Larsen 

var udnænt til æresmedlem. 

Sv. Åge Larsen takkede rørt for ud

nævnelsen og udtalte, at det altid havde 

været en glæde for ham at arbejde for 

sin forening, som han følte han skyldte 

alt. 

Formanden motiverede de af bestyrel

sen stillede forslag om forhøjelse af ydel

serne, og anbefalede at vedtage dem, 

med omgående ikrafttrædelse. 

Der opstod nogen debat om forsla

gene, Guldbesk, Jens Andersen og Poul 

Holst kunne tilslutte sig forslagene, hvor

imod Torben Kragh stillede ændrings

forslag om forhøjelse for passive til 60,-

kr. årligt, og med den udsigt in mente, 

at myndighederne arbejder på at fratage 

sejlerfolket benzinrefusionen, foresloges 

det at forhøje kontingentet for aktive 

med 60,- kr. til 170,- kr. årligt. 

Vilh. Lindemann stillede ændrings

forslag om forhøjelse af kontingent for 

passive til 100,- kr. årligt. 

Resultatet af afstemningen blev: 

a. Bestyrelsens forslag om forhøjelse 

af indskud for aktive til 200,- kr, med 

øjeblikkelig virkning - vedtaget. 

b. Forhøjelse af kontingent for aktive 

til 150,- kr. årligt — vedtaget med en 

stemme imod. 

c. Forslag om forhøjelse af kontingent 

for passive: Lindemann frafaldt sit æn

dringsforslag. 

Torben Kraghs forslag, 60,- kr. år

ligt for passive medlemmer vedtoges med 

77 stemmer, bestyrelsens forslag om 50,-

fik 60 stemmer, der var 3 blanke. 

d. Forslag om indskud for juniorer 

forhøjes til 25,- kr., incl. lærebog for 

juniorer - vedtoges med to stemmer 

imod. 

e. Forhøjelse af juniorernes kontin

gent vedtoges med 8 stemmer imod. 

Formanden motiverede bestyrelsens 

forslag om at oprette en jubilæumsfond, 

da vor forening jo fylder 50 år om 3 år. 

Det koster jo mange penge at vise vort 

ansigt udadtil, udtalte formanden. 

Der var kun få kommentarer til forsla

get og kun i positiv retning. Poul Holst 

lovede at levere en kransekage på størrelse 

med juletræet til lejligheden. 

Forslaget, som gik ud på at hensætte 

10,- kr. årligt pr. medlem indtil jubi

læumsåret, blev enstemmigt vedtaget. 

I sin motivering af bestyrelsens sidste 

forslag, indstiftelse af Syndby Sejl-For

enings Hæderstegn, udtalte Sv. Åge Lar

sen, at der var en del mennesker, også 

uden for foreningens egne rækker som 

gjorde et stort stykke arbejde til gavn 

for S.S.F., og nævnte nogle eksempler 

herpå. 

Der var flere meningstilkendgielser til 

forslaget som gik ud på, at det var 

i orden, at mennesker som havde gjort 

sig fortjent dertil fik tildelt et hæders

tegn, det må dog ske på den måde, at 

bestyrelsen indstiller til generalforsam

lingen at hædre vedkommende. 

Vagn Preisler udtalte at det var i orden 

at man indstiftede en plakette eller en 

nål, og at Sv. Åge Larsen måtte være 

den første til at modtage denne hæders

bevisning. 

Lindemann udtalte at selvfølgelig 

skulle bestyrelsen og ingen andre kunne 

uddele hæderstegnet, der var ingen grund 

til at tro, at bestyrelsen vil begynde at 

uddele tegnet vildt i flæng. 

Forslaget kom under afstemning, og 

blev vedtaget i den form som af bestyrel

sen fremsat. 

6. Til eventuelt var der en del ind

læg: Viggo Keller udtalte, at sejlerskolen 

var gået ualmindeligt godt i år, der havde 

været dygtige lærere og der var blevet 

sejlet lige til standerstrygningen. Der 

havde været flittigt fremmøde af elever

ne helt og til 100 %, og der var en 

ekstra præmie til Hans Guldager og til 

Hans Olsen. Også de månedlige sam

menkomster vil fortsætte vinteren igen

nem. 

Frits Kleis omtalte klubaftener og be

klagede en fejlannoncering i medlems

bladet, der skulle stå torsdag d. 19. no-
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vember, kl. 19,30- Kleis efterlyste med

lemmer som har optaget film eller lys

billeder til klubaftener efter nytår. 

Willy Hansen udtalte, at nu havde 

man vedtaget en kontingentforhøjelse 

for juniorafdelingen, men han havde 

indtryk af, at denne var inde i en disci

plinkrise. W.H. havde bragt i erfaring, 

at nye juniorer der havde stået på broen 

om aftenen, ikke havde kunne komme ud 

at sejle. Mente ikke at kunne anbefale 

folk at sende deres børn til sådanne for

hold, og at det måske var bedre uden en 

juniorafdeling. 

Sigfred Christensen udtalte at om no

gen havde fortjent en hædersbevisning, da 

måtte det være Sv. Larsens kone, som 

måtte undvære sin mand og hjemmeliv 

(hørt-hørt). 

Poul Holst forespurgte om Sundbys 

nye vartegn (radioantennen på klubhus

taget) var kommet for at blive, og om 

det i bladet omtalte radiotelefonikursus 

var noget som man skulle deltage i, da 

villle han da gerne være med. 

Juniorlederen, Bennet Willadsen, ud

talte at han desværre måtte give Willy 

Hansen ret, når han talte om disciplin

krise men man var netop i juniorledelsen 

og bestyrelsen blevet enige om at sanere 

juniorarbejdet ganske radikalt. B.W. 

ville hellere arbejde med en lille flok 

som går 100 % ind for arbejdet. End

videre havde der kun været 2 førere 

hjemme i sommer, men førerproblemet 

skal nok blive løst lovede Bennet. 

Poul Holst roste iøvrigt Bennets ihær

dige indsats for juniarbejdet. 

Berndt udtalte at han, som sit bidrag 

til støttefondet ville udføre snedkerar

bejdet på det kommende nye motorhus, 

gratis, på den måde at det han ellers 

skulle have haft i arbejdsløn skal indsæt

tes på støttefondets konto. 

Hillers rettede en varm tak til Sv. 

Larsen for hans store arbejde for S.S.F., 

og udtalte at en bedre formand kunne 

man ikke få. Du er den bedste formand 

i Danmark, sagde Hillers. 

Reinhardt Hansen gav, som svar på 

Paul Holsts forespørgsel, en kort orien

tering om radioproblemet, man er endnu 

kun på forsøgsstadiet, men de hidtidige 

nåede resultater havde dog været sær

deles tilfredsstillende og at det efter hans 

egen private mening var kommet for at 

blive. 

Til slut oplyste Sv. Larsen, at der 

under forløbet af generalforsamlingen 

var blevet indsamlet 1.718,05 kroner til 

støttefondet. Han takkede endnu en gang 

for udnævnelsen til æresmedlem og ud

talte, at det var den bedste generalfor

samling vi havde haft i mange år. 

Dirigenten takkede for god ro og or

den og motiverede et leve Sundby Sejl-

Forening. 

Sign. Henning Jensen, dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Æs.h 

Juniorafdelingen oktober-november 

Der er startet et tovværkskursus for ju

niorer under 14 år. Det er ved velvillig 

hjælp fra lærer Ejner Petersen, lykkedes 

os at få startet et kursus i tovværksar-

bejde for de mange unge der gik for

gæves for at melde sig til det store 

kursus, der sorterer under AOF og der

med er underkastet aftenskoleloven, der 

siger at unge under 14 år ikke kan til

meldes til aftenskoleundervisningen. 

Der undervises søndag formiddag fra 

kl 10,00 til 11,30 på følgende datoer: 

8.11, 22.11, 6.12, 20.12, 3.1, 17.1 31.1, 

14.2, 28.2, 14.3 og 28.3. 

Undervisningen, der er gratis og eksa-

mensfri, er baseret på at give de helt 

unge kendskab til de almindeligste knob, 

samt splejsning og takling af alm. tov

værk. 

Der var til første lektion tilmeldt 12 

unge. 

Eventuelle efternølere kan tilmeldes 

på næste undervisningsdag. 

Juniorafdelingens både er nu alle 

kommet under tag og jeg vil gerne takke 

de seniormedlemmer, der villigt gav en 

hånd med ved dette arbejde, det glæder 

at mærke at der blandt de aktive også 

er positiv interesse for vor afdeling, tak. 

Efterlysning 
Skulle der mellem de aktive medlemmer 

være nogen som vil afse en aften eller 

to om ugen i ca. 5-6 uger først på sæ

sonen 

Formålet er at undervise de nye fører

aspiranter i praktisk sejlads i juniorbåd. 

Kontakt venligst formanden eller ju

niorlederen snarest. 

Der er blevet sat nye vinduer i det 

gamle klubhus, oliekaminen er i orden 

og dette betyder at vi kan fyre op 

så vi hele vinteren kan holde ud at være 

beskæftiget indendørs, dette betyder igen 

at vi har hele vinteren til at klargøre 

optimistjollerne, samt alt det løse grej 

til juniorbådene. Vi kan så helt koncen

trere os om forårsarbejdet på de 3 junior

både og få dem tidligt i vandet, så vi kan 

få en god lang sæson til næste år. 

f. S.S.F.s Juniorafdeling 

B. Willadsen. 

BRISTOL b loms te r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT! JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F. 



Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Sund&y. S^^ohenmg, 

Aktive: 

Igor Svendsen, 

Tinghøjvej 10, Søborg. 

Mb. »Amiga«. 

Paul G. Laursen, 

Landmålervej 8, Lyngby. 

U/bd. 

Johan Arnested, 

Bernstoflund Allé 68, Chrl. 

Speedbåd »Gry«. 

Per Wurtz Larsen, 

Havdrupvej 27, Brh. 

Kutter »Chila«. 

Helge Stargaard, 

Lygtemager sti en 8, S. 

»Tabola«. 

Ellen Daltorn, 

H. C. Lumbyesgade 59, 0. 

U/bd. 

Erik Beck Jensen 

Bostemose V. Stræde 11, 

Hellerup. 

U/bd. 

Svend G. Havlykke, 

Nøragersmindevej 116, 

St. Magleby. 

Spidsgatter »Riva«. 

Niels Juel Olsen, 

Peter Bangsvej 78, F. 

Hakrydser »Panatea«. 

John Hjarsø, 

Brgm. Godskersens PI. 1, F. 

Havkrydser »Kispus«. 

John Henning Uslav, 

Rumæniensgade 6, S. 

L.M. 23. 

Mogens W. Sørensen, 

Kong Georgsvej 58, F. 

U/bd. 

Arne V. Nielsen, 

V. E. Gamborgsvej 10, F. 

M.jolle »Per«. 

Christian Aaklint 

Julius Vallentinersvej 17, F. 

Mb. »Pelle«. 

Vilhelm Scharøe Petersen, 

Sønderholm Allé 21, Kastr. 

Bb. »Mici«. 

John Erleøv, 

Syvens Allé 4, S. 

Mb. »Sheila«. 

Niels Chr. Dahle Nielsen, 

Dronningensgade 11, K. 

Mb. »Gubbe«. 

Mogens Henriksen, 

Holmbladsgade 77, S. 

M.jolle »Inger«. 

Anders B. Jensen, 

Formosavej 35, S. 

»June«. 

Bent H. Hansen, 

Valbylanggade 76, Valby. 

Kutter »Gerda«. 

Poul R. Nielsen, 

Sortedam Dossering 81, 0. 

Kutter »Tar«. 

Jørgen L. Halskov, 

Vadbro 96 C, Søborg. 

Kutter »Tove«. 

Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Bådejere på sdr. mole 
Bådejere på søndre mole, der har 

pladser til og med nr. 341, skal 

hurtigst muligt bjerge deres fortøj

ninger, da der skal slåes spunds-

vægge ned til støbning af ny bro, 

det samme gælder for dem, der lig

ger ved det lille stykke træbro ved 
det søndre slæbested. 

Havneudvalget 

Tipsmidlerne 
Dansk Sejl Union har til fordeling 

modtaget 260.000 kr. 

Undskyld 
Vi har ved referatet fra svagføre

festen glemt at nævne Amager Taxa 

for deres hjælp ved gratis transport 

til og fra af de handicappede. 

Vi siger endnu engang tak, og 

undskyld forglemmelsen. 

Festudvalget. 

H U S K ! ! !  
Knallert- og cykle 
kørsel er stadig 

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

på havnen. 

ANNONCE-EKSPEDITIONENS 
nye adresse er 

E. Lorentzen, Samosvej 30, 2300 Kbhvn. S 

Telefon 58 46 28 
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Den årlige slusetur 
Atter en gang oplevede vi en dejlig tur 

til West. Selv de foregående dages tåge, 

og Afriggergildet om lørdagen formåede 

ikke at lægge en dæmper på medlemmer

nes lyst til at deltage i årets sidste arran

gement ad søvejen. 

Vi var velsignet med et efter årstiden 

meget fint sejlvejr, og turen gennem hav

nen var pragtfuld. 

Og ved ankomsten til slusen, hvor vi 

måtte vente til alle var samlet, inden 

slusen kunne åbnes, udfoldede sig det 

sædvanlige hyggelige liv, hvor man rig

tig føler at man er med i et herligt 

fællesskab - der udveksles spydige be

mærkninger og drøje vittigheder fra båd 

til båd, og der vandrer mangen kop varm 

kaffe over til nabobåden, eller eventuelt 

en lille en, da er vi alle én stor familie. 

Vel ankommet til havnen i West be

høver man ikke at se sig søgende om 

efter en fortøjningsplads til sit skiv, nej, 

der var mødt folk op på kajen som bød 

os velkommen til West og som anviste 

pladser, joh, der var service i alle ret

ninger. At der blev flaget over toppen 

er vel en overflødig bemærkning. 

Samlet om de festligt dækkede borde 

lod vi de medbragte knudepakker ve

derfares al skyldig retfærdighed og den 

flinke betjening ved buffetten blev 

skumsvedte af at holde os tørsten fra 

livet. 

Efter de sædvanlige velkomst- og tak

ketaler, tik den hele armen til et vældigt 

godt orkester, det var måske en smule 

for høj trøstet til lokaliteterne, men allige

vel, godt var det. De forstod deres ting, 

de unge mennesker. 

Men de glade timer får jo altid hurtigt 

ende, og snart måtte vi i bådene igen 

for hjemfart, og vejret viste sig at være 

blevet endnu bedre til hjemturen. 

For de medlemmer som deltog i turen, 

må det da ikke falde svært at vise gæst

frihed og hjælpsomhed, når West igen 

finder på at aflægge besøg i Sundby, de 

har da set hvordan det kan gøres. 

Personligt vil jeg rette en varm tak 

til alle vennerne derude i Sydhavnen fra 

besætningen i m/b Vera. 

630 Reinhardt Hansen. 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 

FREM'S MARINE SERVICE 

.J" 

,d *' ..c 

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3-75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
RODOSVEJ 2 - TELEFON 55 73 53 

OLSSONS 

o o arnevogne 
ISLANDS BRYGGE 5 . TELF. SU 2701 

Klapvogne - Børnebiler - Børnemøbler 

Go-Karts - Dukkevogne - Tricykler 

Børnecykler med støttehjul m. v. 

FISKERIARTIKLER 
Stænger . Hjul . Pirke . Ruser 

+ STORT UDVALG! 

GODE PARKERINGSFORHOLD! 

PÅ GENSYN 

B. Olsson. Islands Brygge 5 - Telf. 2701 
} 10 pet. til medlemmer af S. S. F. 4 
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J U L E T R Æ S F E S T  
for medlemmernes børn afholdes 

søndag den 20. december kl. 14.00 

Billetter kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. 
Festudvalget 

mm mm mm mm mm mm mm rnmms mu mu mn mm mn 

Slettede medlemmer 
pr. 1. oktober 1970 

A. 82 Ib F. Bidstrup, Øresundsej 33, S. 

A 116 Svend Å. Gudbrandsen, Englands-

vej 60, S. A 316 Jens Børgersen, Baltorp

vej 221, Ball. A 362 Niels Jensen, Na

talie Zahlesvej 3, SV. A 395 Thorvald 

I. Eriksen, Halgrensgade 4, S. A 401 

Niels Leth Nielsen, Tom Knudsensvej 1, 

Lohals. A 485 Flemming Refsgård, Vin

kelhuse 15, Kastrup. A 497 J.B. Hansen, 

Beringsgårdsvej 79 Hvidovre. A 536 

Gunnar Hansen, Amager Strandvej 384, 

Kastrup. A 597 Gustav Nielsen, Øster

hegn 44, Bags. A 632 Leif Nielsen, Vin

kelhusene 47, Kastrup. A 845 Elsebeth 

Klein Jespersen, Musvågevej 16, N. 

A 849 Magnus Nielsen, Moldaugade 1, 

S. A 856 Egon Harsdal, Milanovej 34, S. 

A 897 Kenn Bay Hansen, Overgaden o. 

andet 96, K. J 4 Linda Skovlund Han

sen, Brønderslev Allé 104, Kastrup. J 10 

Jens Herrestrup, Set. Annagade 34, K. 

J. 38 Anette Enger, Messinavej 24, S. 

J. 44 Pia Valet, Ramundsvej 18, S. A 787 

Preben Bjerg Sørensen, Sophus Falks 

Allé 31, Dragør. A 886 Jørgen Zeder-

kopff, Kong Georgsvej 68, F. A 906 

Ole Birk Nielsen, Sdr. Boulevard 90,V. 

A 4 Arne Erik Byrgesen, Asminderød

gade 14, st., N. A211 Hugo Rasmussen, 

Saltværksvej 49, Kastrup. A 352 Kaj H. 

S. Olsen, Vesterbrogade 110, V. A 440 

Willy Sørensen, Uplandsgade 36, B, S. 

A 443 Jens Lunde Precius, Korfuvej 3, 

S. A 474 Flemming 0. Mikkelsen, Sir-

græsvej 11 2., S. A 569 Willy Enger, 

Brigadegården 9, S. A 653 Kaj Ander

sen, Polensgade 5 B, S. A 642 Max Ernst 

Madsen, Østerbrogade 57, 0. A 700 

Preben Enger, Messinavej 24, S. A 737 

Poul Erik Clausen, Magleparken 148, 

Ballerup. A 752 Ehlert Jensen, Store 

Møllevej 26, S. A 785 Anders M. Ejler

sen, Wittenberggade 29, S. A811 Frank 

N. Jensen, Rodosvej 44, S. A 813 Freddy 

C. Andersen, Korsgade 29 B, N. A 820 

Otto Jørmac, Tømrergade 8, N. A 862 

Ebbe Juhl Kallenbach, Pæonvej 22, S. 

A 864 Aksel R. Pedersen, Vestergårdsvej 

30 B, NV. A 867 Ole Stryn Olsen, Te

rosevej 18, Kastrup. A 870 Gunnar An

dersen, Rosendahlsgade 12, 0. A 874 

Søren Ib Eplov, Wildersgade 60, K. 

Angående medlemsbladet 
Kbh. 8.11.70. 

Ekspeditionen af Sundby Sejl-Forenings 

Medlemsblad, har fra Avispostkontoret 

modtaget følgende: 

Bladbesørgelsen snart helt normal 

Modtagerne af mange af landets hen

ved 1.000 fagblade har i de seneste uger 

været ude for at få deres blade med nogle 

dages forsinkelse. I enkelte tilfælde, hvor 

særlig uheldige omstændigheder spillede 

ind, var forsinkelsen endog otte dage. 

Forsinkelserne er opstået i forbindelse 

med avispostkontorets flytning i forrige 

måned fra centralpostbygningen i Tiet

gensgade til nye lokaler på Kalvebod 

Brygge.Ved flytningen opstod uforud

sete tekniske vanskeligheder, bl. a. fordi 

forskellige leverancer og arbejder ikke 

var afsluttet til den lovede tid. 

Dette medførte, at kontoret ikke var 

ajour med ekspeditionen af de forelig

gende blade ved begyndelsen af dette 

kvartal, hvor der altid leveres en mængde 

nye numre. På trods af overarbejde og 

indkaldelse af ekstra mandskab lykkedes 

det ikke at afvikle forsendelsen af alle 

disse blade - det drejer sig om millioner 

- på normal tid. 

Postvæsenet er klar over, at dette i 

mange tilfælde har været til stor ulempe 

såvel for bladudgiverne som for de en

kelte bladmodtagere og beklager meget 

forsinkelserne. 

Den største del af bladene ekspederes 

nu igen fuldstændig normalt, nemlig de 

blade, der ikke af avispostkontoret skal 

forsynes med modtageradresser. Derimod 

har det knebet med at undgå forsinkelse 

af de øvrige, de såkaldte post-adresserede 

blade. 

Den seneste rapport fra avispostkon

toret går imidlertid ud på, at forsinkel

sen af de postadresserede blade nu er 

nedbragt til ca. et døgn, og at bladbe

sørgelsen i løbet af denne uge atter vil 

være helt normal. 

Venlig hilsen 

Pressetjenesten. 

Da ekspeditionen af bladet også har 

ligget i flytteroderi i samme tidsrum, vil 

vi også udtrykke vor beklagelse over even

tuelle forsinkelser af bladet. 

Ekspeditionen af S.S.F's Medlemsblad 

v. E. Lorentzen, Samosvej 30, S. 
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- Olieforureningen 
Vi har med tilladelse fra Gulf=Strømmen. 

Husorgariet for medarbejdere ved Gulf=Sel-

skabet i Danmark, sakset denne artikel, den 

er jo ret aktuel, når man ser oliesvineriet i 

vor havn her i sommer. 

(Sluttet) 
Andre steder i sin rapport fra Bre

tagne skriver Biglane, at samtlige stran

de var rene og tilsyneladende normale. 

Tidevandsområderne syntes sunde, og 

de indeholdt en stor variation af biolo

gisk liv. Franske videnskabsmænd fast

slog, at såvel flora som fauna på det 

nærmeste var tilbage i normal stand 

igen. 

En sidste konstatering af yngelens 

vækst er værd at bemærke — den drejer 

sig om orm. Da Kenneth E. Biglane fra 

U.S. Water Pollution Control Admini

stration besøgte Bretagnes kyst atten 

måneder efter »Torrey Canyon«-forure-

ningen, kunne han meddele, at der i de 

fugtige områder omkring tidevandsli-

nierne var ormegange over hektar efter 

hektar. Den særlige sandorm, Ner eis, er 

særlig værdifuld som madding, og en 

fisker fastslog, at efter »Torrey Can

yon« var der ikke alene flere orm, men 

de var også større (seks tommer i gen

nemsnit) end selv de ældste beboere 

kunne huske. 

Plymouth laboratoriet opsummerede 

undersøgelserne fra Cornwall i fire af

snit: 1. Olieforureningen, 2. Brugen af 

kemikalier til søs, 3. Brugen af kemi

kalier på kysten og 4. Virkningerne på 

kyster og strande, som ikke blev ren

sede. 

De fire afsnit kan specificeres såle

des: 

1) Forureningen fra »Torrey Can-

yon«s olie havde beskeden biologisk 

virkning bortset fra de tragiske følger 

på søfuglene. 

2) Opløsningsmidlerne, som blev 

brugt til at fjerne olien i havstokken, 

var ikke i særlig grad til skade for den 

maritime fauna undtagen nær overfla

den, hvor sardinrogn og planteplankton 

blev ramt. 

3) Den direkte behandling af de for

urenede kyststrækninger resulterede i, 

at store mængder forskellige småorga

nismer blev dræbt, ligesom virkninger

ne kunne iagttages i strøgene lige under 

overfladen. 

4) Fra kyster, som ikke blev behand

let, blev der fundet beviser for, at fauna 

og andre naturlige virkninger havde 

fjernet olien. Yderligere skete der på 

sandstrande en mikrobiologisk opæd-

ning uhindret af kemikalierne. 

Rapporten tilføjer imidlertid: Udover 

konstateringen af de øjeblikkelige virk

ninger kan der muligvis ventes langtids

virkninger. Denne tøvende understreg-

nin gaf usikkerhed må betragtes som 

rimelig i ethvert forureningstilfælde, 

hvor opløsningsmidler finder anven

delse. 

I et forsøg på ikke at overdrive usik

kerheden men holde den i et realistisk 

perspektiv understreger Plymouth-labo

ratoriet: »Beslutningen om at bruge op

løsningsmidler blev truffet under hen

syn til, at fjernelse af olien fra de re

kreative strandområder havde første 

prioritet og i det håb, at virkningen på 

den maritime fauna ikke ville vise sig 

katastrofal«. Lad det være sagt ligeud: 

Virkningen var ikke katastrofal. Men 

det vil være klogt ikke at slå sig til tåls 

med følgerne af en aktion, som stort set 

blev sat i værk uden hensyn til de mu

lige bivirkninger. 

I spørgsmålet om at anbefale meto

der til brug ved lignende store oliefor

ureninger gør det klart for videnskabs

mændene i Plymouth, at brugen af op

løsningsmidler på ingen måde hverken 

er det eneste eller bedste middel at 

behandle olien på. De anbefaler fransk

mændenes mekaniske metode til fjernel

se af olie. De strande, som kun forure

nes i beskedent omfang og som ikke 

bruges af badende, bør overlades til na

turens egne kræfter - og de bør pløjes 

for at støtte den baktereologiske ned

brydning af olien. Utilgængelige vige 

og indsøer bør overlades til sig selv, og 

drivende olieøer til havs skal så vidt 

muligt sænkes. 

Hvad angår ferieområderne synes den 

officielle britiske holdning at være in

deholdt i J. Wardley Smiths bemærk

ninger, som samtykker i, at olien bør 

blive liggende ubehandlet, fordi det 

sandsynligvis er mindre farligt end de 

kemikalier, som bruges til at fjerne den. 

Dette råd kan imidlertid næppe efter

leves, hvor kysten bruges til ferieformål 

af mange mennesker. Alle bestræbelser 

må derfor gå i retning af at få fjernet 

forureningen. Kort og godt: Kravet om 

hurtig rensning af hensyn til offentlig

heden vil i Storbritannien blive fulgt 

ved brug af kemikalier. 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  
Andespil 

lørdag den 5. december kl. 19,00. 

• 

Julefest for medlemmernes børn 

søndag den 20. december kl. 14,00. 

S -— 
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FM-motor 

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

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

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

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

SAKH BÅDE 
råder nu over 1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGIM - 20 TOIMS DUNKRAFT 

LØFTE KRAN forefindes på pladsen. 

t ADGANG HELE DØGNET! < 

S.A.K.H. BÅDE 
KØB - SALG - BYTTE 

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVIM. 0 
Telefon (01) 29 57 80 & 29 52 32 

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

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

v/Aage Hansen 
Telf. (09) 531219 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
£ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

SØMANDS GENSERE 

DUNLOP SEJLERSKO % 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
FILIAL GRØNTTORVET V 9 - TAlby 838 
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Y MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 

Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 AM 30 78 u 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S, 

og Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg: 
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S AS 26 64 
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 

Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup 99 23 52 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20 AS 2120 
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S AM 83 84u 
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30 58 46 28 
Bestyrelsesværelse SU 35 80 

J 

Konto re t  

åbner 

torsdag d. 28. januar 

1971 

KLUBHUSET ER LUKKET 

på grund af rengøring og reparationer fra mandag 

d. 4. januar til lørdag d. 23. januar, begge dage incl 

J U L E T R Æ S F E S T  
for medlemmernes børn afholdes 

søndag den 20. december kl. 14.00 

Billetter kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. 
Festudvalget 
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Bestyrelsesmødet søndag den 15. 

november 1970 

Dagsorden: 

1. rundtur på pladsen 

2. beretning 

3. klubhus og fester 

4. sej lerdagen og andre møder 

5. eventuelt. 

Man begyndte mødet med en rundtur 

på pladsen, hvor man beså de udførte 

og de igangværende arbejder. 

På sdr. plads vil der til foråret blive 

kloakeret ved hovedsporet, hvor der altid 

står fyldt med vand blot det har regnet 

en smule. 

På ndr. plads vil der blive opført en 

række skabe i forlængelse af de sidst op

førte. 

Formanden oplæste div. skrivelser som 

toges til efterretning. Der var en skrivelse 

fra Hjalmar Nielsen, denne skrivelse af

vistes imidlertid, da emnet betragtedes 

som uddebatteret på generalforsamlingen 

i oktober. 

Sv. Larsen havde, sammen med repræ

sentanter for landets sejl- og motorbåds-

unioner haft foretræde for et folketings

udvalg i anledning af regeringens planer 

om at inddrage den årlige refusion af 

benzinbeskatnnigen fra lystsejlerne, og 

over for udvalget gjort rede for sejler-

folkets syn på den himmelråbende uret

færdighed som regeringsmagten er i færd 

med at begå. 

Der var en forespørgsel fra Mirror-

kluben, om at få lov til at afholde Mirror-

sejladser fra S.S.F. næste sæson. Dette 

vil blive taget op til en drøftelse senere. 

Et medlem, som trods gentagne hen

stillinger om at ophøre med at bo i sin 

båd, som har stået på land i flere år, var 

bedt om at komme til stede ved besty

relsesmødet. 

Medlemmet blev her foreholdt besty

relsens enige beslutning om at udelukke 

medlemmet fra S.S.F. fra 1. december at 

regne. Båden vil omgående blive kørt 

ud på parkeringspladsen, da man ikke 

tør tage ansvaret for en ildløs som vil 

kunne få katastrofale følger for alle 

øvrige medlemmer af S.S.F., og 1. de

cember skal den være fjernet fra forenin

gens område. 

Sundklubmøde afholdes d. 18. novem

ber, her repræsenteres foreningen ved 

kapsejladschefen, Viggo Hind. 

25. november er der valgforsamlings-

møde i D.I.F., Københavnskreds' arbejds

udvalg, her møder Reinh. Hansen for 

Københavns Sejl Union. 

På Sejlerdagen, d. 5. december, re

præsenteres S.S.F. ved Svend Larsen, Hol

ger Larsen og Reinhardt Hansen. 

Klubhus- og festudvalget annoncerede 

programmet for vinteren og foråret, tors

dag d. 19. nov., filmaften, 5.12. er der 

andespil, 20.12. juletræsfest for medlem

mers børn. Klubhuset er lukket fra 4.1 -

23.1. 1971, begge dage incl. 

21.2. fastelavnsfest for børn, 11. febr. 

filmaften, 13.3. karneval, 25.3 filmaften 

og langfredag d. 9-4. forårsfest. 

Mødet sluttede kl. 12.20. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sektttæt. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SuncKhf, 

Aktive: 

Knud Ove Jørgensen, 

Kongedybet 16, 2., S. 

»Selco«. 

Preben Søfelt, 

Alfred Christensensvej 30, 

Nærum. 

Spg. »Tibbe«. 

John Olsen, 

Toftager vej 21, 1. Bhr. 

Bd. »Buffalo«. 

Johnny Ivan Hansen, 

St. Strandstræde 6, 2. 

Mb. »Svift«. 

Eigil Orla Bendtsen, 

Nordmarksvej 128, 

»Fant«. 

Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Tak 
Bestyrelse og medlemmer af Sundby Sejl-

Forening bringer jeg herved en hjertelig 

tak for opmærksomheden ved min 50 

års dag. Venlig hilsen 

Poul Rasmussen. 

mm smm mm swm nrns tmmv 

S tf 
Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer 

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

u mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm amu zt 
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Se j l spor t s fo l kenes  

JULEØNSKER 

BACHER opfyldes hos 

IMAK 
GUMMITØJ: 
JAKKE m/ HÆTTE 

trykknap*sluselukning ZAOO 
gul # grøn * selvlysende O" 

BUSSERONNE m/ HÆTTE 

gul s grøn - selvlysende 5650 

BENKLÆDER m/ elastik 

gul # grøn 4 1 °° 

do. selvlysende 

JOLLEBENKLÆDER 

i gult 

do. selvlysende 

Elvstrøm veste 
V o k s e n  . . . .  

Børn 

10800 

8800 

Navigara veste 
V o k s e n  . . . .  12800 

10800 

4450 

6500 

6950 

J  

•'7-,. "•••• 

Junior . . . 

Kraftig vind- og vandtæt 

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

C A L G A N - F O E R  

Beige - Oliven 

ivv= 
Æ 

jg&B* 

G A V E R N E  

leveres i smukk* 

G A V E Æ S K I  

mmmmm 

Imaks 
BØRNE-

GUMMITØJ 
GUL - ROD - GRØN - BLÅ 

f ra  4—16 år  

f .  eks.  
jakke t i l  

I68.-
LEVERANDØR TIL 

VARELOTTERIET og 

LANDBRUGSLOTTERIET 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene tilb 

J.P. BACHER 
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Vi fører alt i 
HERRELINGERI - HABITTER 

JAKKER-FRAKKER-BENKL. 

avanceret UNGMANDSTØJ 

ALTID sidste nyheder! 

W//////////Z. 

| ALT ISUNTEI | 
|| til priser fra 1985 || 

^ Permanent pres || 
H skjorter || 

3450 - 3200 I 
É  A  - - 5 0  É  

|| Flotte islandske 

H  S ø m a n d s g e n s e r e  | |  S w e a t G T S  
^ blå eller hvide | tj| ^ 

t Varme Dres-H 

|| norsk acrylpels || 
Det letteste og varmeste ^ 

Størr. 1 7800 i 

Størr. 7 5000 É i L '• eks- 4 år 75 
til børn 4—16 år ^ 

00 

I 

Let overtræks ^ HOLMENS 1 Dunlop 
Vk 

Nylonsæt |  BUKSER 

underbeklædning 

Bluse 13500 | 

Benkl. 12400 I 

• Ji il 

'  I  
gi i 

i 
Jakke og bukser | 2 $være kyaL 

i 
I 

pr. sæt 85°° É 

grønt eller blåt 6000 

4800 

w//////////////////////y/////̂  

m  

i' :*: ' og sko I 

m/ sugekopsåler 

I 
Støvler 6350 É 

I 
Sko 4050 i 

# 

KOREA HUER 215 0  

SYDVEST 1800 

A L T  I  
G U M M I S T Ø V L E R  

T R Æ S K O  

» » 

ORVEGADE 22.1.^ ?SS 

AF™x«; TORVEGADE 28, TLF. astaosm 

IAL: GRØNTTORVET r«. m VAU.V 238* 

yp Bemærk efter kl. 16.30 
•wmL gode parkeringsforhold 

ved Strandgade bag 
B. & W.s store kontor
bygning. 



Angående benzinpengene 

BRISTOL b loms te r  
L Y O N G A D E  4 - 6  -  T E L F .  5 8 3 8  7 5  

BLOMSTER SENDES OVERALT!  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 

t i julen! 
Torsdag d. 24., juleaften: 

Lukkes kl. 14 

Fredag d. 25., 1. juledag: 

Lukket hele dagen 

Lørdag d. 26., 2. juledag: 

Åbent fra kl. 9—18 

Vor formand Sv. Larsens redegørelse til 

folketingsudvalget vedr. benzinrefusions

ordningen. 

Jeg vil gerne på sejl- og motorbåds-

unionernes vegne, takke for at vi må 

fremføre vore synspunkter for udvalget 

her i dag. 

Vi ved udmærket at staten skal spare, 

hvor der kan spares. 

Men, vi kan ikke se noget rimeligt i 

at motorsejlerne skal betale 36 øre pr. 

liter benzin til vejfonden, da vi udeluk

kende færdes på søen. 

Disse penge, som kluberne hidtil har 

fået refunderet ved refusionsordningen 

har gjort gavn i kluberne, jeg kan, som 

eks., tage den forening jeg er formand 

for, Sundby Sejl-Forening, den har som 

landets næststørste, med 1053 medlem

mer, modtaget de største beløb som er 

udbetalt, det beløber sig til 18.000-

19.000 kr. pr. år. 

De udsendte og returnerede benzin

skemaer er i min formandstid, godt 8 år, 

steget i antal med 128, nemlig fra 256 

stk. til 384 stk. 

Disse benzinpenge er gået til bygning 

af bolværker, hvilket er en dyr historie 

for en klub at binde an med idag. 

Jeg kan nævne, at der i år er brugt 

beton for 25.000 kroner, spunsplanker 

for 20.000 kroner, bolte og jern for 2.000 

og 23.000 kroner til arbejdsløn. Udval

get han heraf også se, hvad vi må betale 

i moms, af hvilken afgift vi ikke får 

noget tilbagebetalt. 

Vi må endog betale moms for brug af 

slæbested m. v., som jo er bygget og 

betalt af medlemmerne, men det hedder 

sig, at medlemmerne lejer det, når det 

bruges, men det er dog deres eget grej. 

For slæbestedets vedkommende kan vi 

dog trække moms fra ved nyanskaffelser. 

Vi har en indsejlingsrende på 200 

meter som hvert år sander til for os, det 

er vor vej ind til Sundby Sejl-Forening, 

denne rende afmærkes med bøjer samt 

med fyr overet. Også udgravning i hav

nen samt nye spil presser på, så man kan, 

efter denne redegørelse, nok se, at de 36 

øre hører hjemme i klubkasserne da vi jo 

ikke slider på vejene. 

Det nye års arbejde bliver, for vort 

vedkommende, af samme størrelse som 

i år, og arbejdslønnen bliver vel nok 

heller ikke mindre. 

Vi regner med de 700.000 i år, da vi 

får pengene udbetalt bagud. Og da pen

gene først tilstilles os i det nye regnskabs

år, så kan vi let komme i klemme her 

med en måned. 

Vi har vel gjort en fejl gennem årene, 

ved at lade os nøje med afslag. I stedet 

burde vi nok havde opsøgt finansmini

steren, så han kunne være blevet orien

teret om, hvad benzinpengene går til. 

Denne vej må flyverne, også de pri

vate, være gået, da de jo ikke, som motor

sejlerne, er blevet slettet. Sv. Larsen. 

Sikkerhed til sos 
Af orlogskaptajn J. E. Undén. 

Sikkerheden til søs er gennemgået så 

mange forandringer i de sidste år, at 

man har været nødt til at revidere bogen 

om emnet. Nordisk Gummibådsfabrik, 

har levet med i udviklingen, og træbåden, 

som før var det vigtigste redningsmiddel, 

har veget pladsen for gummibåden, som 

nu har vist sig at være den ideelle form 

for redningsmateriel, når man instruerer 

mandskabet efter Undén's teorier. 

Vi kan på det bedste og på det alvor

ligste råde enhver, der har ansvar ombord 

om at sætte sig ind i Nordisk Gummi-

bådsfabriks nye udgave, som kan bestilles 

hos Nordisk Gummibådsfabrik, Esbjerg. 

A.B. 

ALTID UGENS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

K O L O N I  A L - L A G E R E T  
(DET LILLE SUPERMARKED) 

H E S S E N S G A D E ]  5 5  -  T E L E F O N  5$77 U7 
v/ K. 4-II SA<.l lt 
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Forsidebilledet 
Vestkystens barske sønner ifærd med at 

sætte redningsbåden i søen ved Lild-

strand, et lille fiskerleje som ligger mel

lem Hanstholm og Bulbjerg, og ikke 

langt fra Thorupstrand, hvor for få dage 

siden to gæve redningsmænd satte livet 

til under udøvelse af deres gerning. 

Billedet er taget en dejlig sommerdag 

under en rutinemæssig øvelse, men der 

knytter sig alligevel en sørgelig hændelse 

til stedet, idet man for kort tid siden 

kunne læse i dagspressen, at nu var den 

sidste rest af redningsstationen i Lild-

strand styrtet i havet, fordi myndighe

derne ikke har kunnet blive enige om 

at bevilge nogle få tusinde kroner til at 

bygge et par høfder for. 

Det mægtige hav som vi alle elsker 

— og frygter - har i løbet af få år ædt 

sig nærmere og nærmere, for til sidst at 

opsluge redningsstationen, alt imens der 

snakkes og snakkes, og bevilges masser af 

tusinde kroner til mindre nyttige formål, 

til eksempel: Støtte til kunstnere der pro

ducerer ting som intet menneske forstår 

noget af. 

Kan man nu forstå det??? R. H. 

Forbud mod ankring 

og fiskeri i Øresund 
I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibs

fartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørel

se nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes 

efter samråd med forsvarsministeriet her

ved følgende: 

§ 1. For at sikre den frie udsejling fra 

Københavns Lufthavns bådehavn for

bydes det at ankre samt at udøve enhver 

form for fiskeri i et ud for havnen be

liggende 85 m bredt område, der er be

grænset af 2 båkelinier og en linie gen

nem den nordligste lysbros yderrende 

parallel med kysten. Båkerne har sort/gul 

vandretstribet trekanttopbetegnelse og 

viser holt overet i pejling 43° rv. fra 

havnen. 

§ 2. Overtrædelse af denne bekendt

gørelse straffes i medfør af § 6, stk. 3, 

i lov om skibsfartens betryggelse med 

bøde. 

§ 3. bekendtgørelsen træder i kraft den 

1. november 1970. 

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 83 af 11. 

marts 1966 om forbud mod ankring og 

fiskeri i Sundet ophæves. 

Handelsministeriet, den 8. oktober 1970. 

Sakset fra Sejl og Motor 

ØNSKER DU »SKIV« 
så er det hos DANRIS 

Køb - Salg - Forsikring 
Lystfartøjer modtages i kommission! 

JØRGEN DANRIS 
Balsamvej 8 . 2770 Kastrup . Tlf. (01) 50 86 36 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

Du er altid på rette kurs 
i en ny AUSTIN fra 

MOTORAMA 
Austin Austin 
på Frederikberg i Hvidovre 
Ndr. Fasanvej 43, F Baunebakkevej 8 
Telf. GO 85 95 Telf. 75 70 68 

GÆLDER DET 

D I E S E L M O T O R E R ?  
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 LANDjET!  

7 



OLSSONS 

arnevogne 
ISLANDS BRYGGE 5 . TELF. SU 2701 

Klapvogne - Børnebiler - Børnemøbler 

Go-Karts - Dukkevogne - Tricykler 

Børnecykler med støttehjul m. v. 

FISKERIARTIKLER 
Stænger . Hjul . Pirke . Ruser 

+ STORT UDVALG! 

GODE PARKERINGSFORHOLD! 

P Å  G E N S Y N  

B. Olsson, Islands Brygge 5 - Telf. 2701 
} 10 pet. til medlemmer af S. S. F. 4 

•eB 
SflKH BÅDE 
råder nu over 1000 m2 tidligere bådebyg

geri på Islands Brygge, såvel under tag 

som på åben plads, hvilket vi lejer ud til 

selvbyggere, samt hvem der vil reparere 

sin båd, glasfiberarmere, skifte maskine 

eller lignende. 

BÅDVOGN - 20 TONS DUNKRAFT 

LØFTE KRAN forefindes på pladsen. 

t ADGANG HELE DØGNET! < 

S.A.K.H. BÅDE 
KØB - SALG - BYTTE 

LAUTRUPGADE 3 - 2100 KBHVN. 0 

Telefon (01) 29 57 80 & 29 52 32 

FREM'S MARINE SERVICE 

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

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

Alle reparationer på alle kendte mærker 

udføres med garanti 

F.  NØRMARK JENSEN 
R O D O S V E J  2  -  T E L E F O N  5 5  7 3  5 3  

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. 

Svensk kvalitet 

Fineste 
benzinøkonomi 

Motoreffekt 3—75 HK 

Konkurrencedygtige priser 

Tal bådmotor med os 

Største garanti og bedste 
service 


