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H U S K ! — Hurtig returnering af benzinskemaerne!

STOR

FASTELAVNSFEST
SØNDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 12.00 pr.
} T Ø N D E S L A G N I I M G for børn, damer og herrer! ^

Chokolade og boller samt frugt til børnene !
Fine gaver til kattekonger og -dronninger !

MOD OP / GOD TID, DA VI BEGYNDER PRÆCIS!
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NYTÅRSBETRAGTNINGER
Et godt nytår ønskes alle medlemmer og

og det er da kun i vor egen interesse at

venner af

vi har en pæn indkørsel og hele fliser.

Sundby Sejl-Forening, vore

annoncører, samt Sejl- og Motorbåds-

Angående sikkerhed til søs, kan der

klubber landet over.

ikke gøres nok, og I skal kontrollere jeres

Benzinskemaerne er udsendt for sidste

flydeveste inden sæsonen begynder, det

gang og jeg vil bede medlemmerne ud

er forsent den dag du ligger i vandet,

fylde og returnere dem hurtigst muligt,

det kan nemlig ske for den dygtigste

så vi kan få disse penge, inden vor finans

sejler med den mest søstærke båd, så

minister, Poul Møller, finder ud af, at

er det forsent at fortryde. En flydevest

disse penge har vi heller ikke til gode fra

skal

sidste år, Jo, Poul Møller har snuppet

mindst et lod på 7 ^ kg, kan den ikke

vore retmæssige penge, 700,000 kr., som

det, så er det bare at få den i den første

vi havde til deling mellem søsportsklub-

affaldsbeholder, for den tager kun plads

berne, da der som bekendt går 36 øre pr.

ombord.

liter benzin til vejfonden, dette har tid

afprøvningen).

kunne

holde

(Tal

sig

med

flydende

med

havneudvalget om

ligere finansministre kunnet se at vi ikke

Den radiostation, vi har på prøve, har

skulle betale, da vi som bekendt ikke sej

vist, at den kan blive til stor hjælp for

ler på landevejene.

sejlere, der kommer

i vanskeligheder.

Det er beskæmmende at Poul Møller

Det havde været en stor hjælp for et af

ikke lægger mærke til de store annoncer i

vore medlemmer, hvis han kunne have

dagbladene om kommanditselskaber. Har

kaldt os eller fået forbindelse med nogle,

De 6.000 kr, kan de afskrive 13,000 på

der kunne ringe os op. Det havde sparet

Formand Svend Larsen

deres skattebillet. Selv om jeg ikke skal
tale politik her,

håber

ham for et ophold i båden i 14 timer.

jeg søsportens

Vi fik ordnet mere i det gamle år, end

Han kunne intet gøre, motoren var gået

udøvere ikke vil glemme dette, når vi

jeg havde regnet med. Parkeringspladsen

1 stykker og han drev forbi havnen.

skal slå vort X næste gang. Statsministe

blev ryddet for opgravningen fra kana

Han kunne se det oplyste klubhus, der

ren sagde i sin nytårstale at ungdomsnar-

len, vi var så heldige at vi kunne komme

var endda fest den aften, og ud i sundet

komani måtte bekæmpes og det vil jeg

af med det på Prøvestenen, så derved

indtil han strandede på Saltholm. Han

give ham ret i. Det gøres kun ved at

sparede vi ca. 3.000 kr. i kørselspenge.

blev hentet af en helikopter, men båden

give nogle flere penge til sportsklubberne

Nyt kabel er nedgravet til el-forsyningen,

- den er lige til at sætte på bålet. Så vor

så ungdommen tidligt kan få en sund

da vore luftledninger var tæret op. Spuns

radiostation bliver altså permanent.

interesse, så tror jeg at narkomanien vil

planker er bestilt til det nye bolværk. Det

Jeg har hørt at »Vedbæk Sejlklub«

falde om ikke helt til jorden, så vil den

viser sig, at der er en stigning på 171/2 %

har interesse for et lignende anlæg, og

blive meget stærkt forringet.

plus 21/2 % ' moms, der er fart på pri

der kommer sikkert mange til endnu, så

Vi her i S.S.F. har gudskelov ikke de

serne, derfor må man omgående få lavet

vi håber at vi kan få dækket hele Øre

problemer at tumle med. I stedet for den

de påtænkte arbejder mens der er penge

sund. Til medlemmerne: køb nu ikke

ungdomslov vi har nu, skulle man hellere

i kassen, i dag kan det ikke betale sig at

Walkie Talkie i flæng, men henvend jer

gå en anden vej, at give klubberne et

spare penge op, da vi kun kan få det

til vor næstformand Reinhard Hansen,

tilskud for hver ung pige eller dreng som

halve lavet for den samme sum når der

hvor I får de rigtige oplysninger, og i

de beskæftiger og dette skulle gives uden

er gået et stykke tid. Der er asfalteret på

det hele taget så ordner han alt inden

ansøgning

dette

vejen, der går gennem den nye nordre

for dette område.

skete, så kunne vi gøre betydeligt mere

plads. Et stykke af parkeringspladsen er

og

betingelser.

Hvis

i vort arbejde for ungdommen. Som det
er nu, har vi kun Tuborgfondet og Køben
havns kommunes idrætsfond

eventuelt

Dansk Idræts Forbund at sætte vort håb
til.
Andet steds i bladet kan man se et

ligeledes asfalteret og i orden, men trods
dette ser man biler parkere på vor græs
plæne, til venstre for indkørselen. Jeg så
igennem fingre med dette da vi havde
fyldet liggende på parkeringspladsen. -

Af bolværksarbejder laver vi de sidste
13 meter hen til sønder slæbested samt de
2 stikbroer ved slæbestedet og på søndre
side fortsætter vi ud efter med 60 meter,
ja, — det bliver en dyr omgang - ca.
70.000 kr. På el-masterne vil der i for
bindelse med stikkontakterne til el-ma-

eksempel på kommunale tilskud i Hvid

Men nu vil det ikke blive rart at møde

skinerne blive opsat et relæ eller konden

ovre og så vidt jeg ved er der også en

mig, hvis man ikke gider gå fra parke

sator som afbryder strømmen i samme

noget lignende ordning i Lyngby Tårbæk

ringspladsen og i stedet benytter græs

øjeblik der sker en kortslutning så det

kommune.

plænen. Den hører til vort grønne område

redder brugeren fra stød der eventuelt
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kan medføre døden. Vi må stadig minde

klare store barneøjne, man vil se børnene

om, at kun godkendte maskiner og kab

more sig.

ler må benyttes. Kun gummikabler må

På en dag som denne kunne vi bruge

anvendes, vi har set at mange har an

et klubhus der var dobelt så stort, men

vendt ledninger, så det er et under, at vi

det er børnenes fest, så til næste år må vi

her i kluben er forskånet for el-ulykker

finde ud af noget, så vi undgår at lille

med dødelig udgang.

Per, bliver fulgt til fest af seks familie

Der vil også blive opsat mere lys om

medlemmer, børnene skal have plads at

kring på pladserne, så vi bedre kan få

røre sig på, og vi vil ikke rationere bil

hilst på de ubudne gæster om natten, vi

letterne.

har jo heldigvis være forskånet for tyve
og vandaler i lang tid, men vi har også
sikret os bedre på dette område (Husk

Til sidst en tak til vores altid trofaste

Juletræsfesten

hjælpere Henning »Skæg« og Annelise.
På gensyn næste år.

Juletræsfesten blev den største vi endnu

at lukke døre og porte efter jer).
Vi har fået ført frostfri vandledning
over broen og helt ud til jollepladsen med
et par stikledninger på den nye nordre
plads. Vandledningen over broen er om
viklet med en el-ledning der holder vand
røret varmt eller frostfrit og det styres af
en termostat og fra broen og ud er det

Der var fremmødt 167 børn, der fik
lige så mange godteposer.
Vi startede som sædvanlig med, at
julenissen sang og dansede med børnene
og der var hurtig en høj stemning, klub
huset genlød af sang og latter.

Ungdomsarbejdet må vi jo stadig ikke
glemme, der skal jo nogen til at føre det

uddelt godteposer, der blev lidt mere
stille, da børnene fik andet at bruge mun
den til.

at bestille en ny båd, en såkaldt »Yng
ling«, til levering 1. maj 1971. For vi
må jo have de bådtyper, som efterhånden
anvendes i andre klubber.
Mit nytårsønske skal være, at jeg stadig
kan forvente den store hjælp fra såvel
medlemmerne, bestyrelse og kommunale
myndigheder så de forskellige opgaver
kan blive løst hurtigt og effektivt i den
rækkefølge de trænger sig på. Thi uden
hjælp udefra ville det være mig umuligt
at klare alt og få det til at klappe.

fest man har været til, er den bedste,
men andre børn, som jeg har talt med,
er enige om at S.S.F.'s juletræ og jule
i år var meget bedre end de andre

der har været der.
Julemanden lavede mere sjov med bør
nene og han virkede mere som en jule
mand, som vi børn forstår det.

arbejde videre som vi og andre før os
har påbegyndt. Bestyrelsen vedtog derfor

Julefesten 1970.
Det er vel altid sådan, at den sidste jule

mand

Da julenissen trak sig tilbage, blev der

nedgravet i frostfri dybde.

Festudvalget.

har haft.

Så blev der uddelt bananer, ispinde

Så kommer vi til slikposerne, der i

og alle slags vand, medens der blev gjort

år var store, men de havde én fejl, og

klar til film, og da der nu i den følgende

det var vandpistolerne. Alle der havde

time blev kørt Anders And- og Fedt

fået en vandpistol skulle ud på toilettet

mule-film, genlød

høj

på en gang, og når de havde fyldt pisto

barnelatter, og da filmene var kørt til

len, gik de ind i salen og sprøjtede vand

ende, sluttede vi med et trefoldigt hurra

i nakken på de voksne.

huset snart af

for S.S.F., der nær havde løftet taget af
klubhuset.

Jeg syntes alligevel, det blev en god
eftermiddag, og der var meget slik og

Vi benyttede lejligheden til at takke

frugt i poserne. Mange tak.

W.

Kirstine for hendes bidrag og store ar
bejde for denne fest, endvidere en tak til
Svend Larsen tidligere shoppen, samt Jan
Rothberg, for hvert et bidrag på kr. 50,-

Godt nytår, Sv. Larsen.

der hermed kvitteres for.
Jule grisen gav kr. 50,17.
Til sidst et lille hjertesuk, og det er, at
når barnet eller børnene skal til fest,
kommer hele familien med.
Det er forståeligt, at man vil se de

BRISTOL blomster
LYONGADE 4-6 - TELF. 58 38 75
BLOMSTER SENDES OVERALT!
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JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F.

PLUK FRA SEJLERDAGEN
I Fredericia den 5. december 1970.

mærkbar

Fra årsberetningen: Der er i det forløbne

nævnte område, kan ministeriet se sig

år optaget 2 nye kluber i Dansk Sejl

nødsaget til at foretage lovmæssige ind

Ved et møde i Nordsjælland, hvor

union,

og

greb over for lystfartøjers sejlads i om
rådet.

klubberne Holbæk, Kalundborg og Ny

To klubber er opløst i samme periode,

Med henblik på at bevare de forholds

lem af motorbådsudvalget til stede - ind

disse er Esbjerg Sejlklub og Vallensbæk

vis frie forhold, som sejlsporten nyder

budt - og hørte her om en aktivitet, der

Strands Sejlklub.

godt af her i landet, benyttes lejligheden

tog sin begyndelse den 13. september,

Unionen omfatter herefter 113 kluber

herved til at henstille til samtlige klub

og som man ville fortsætte med også i

med et samlet medlemstal på ialt 25.976,

ber, at de savel ved kapsejladsarrange-

1971 — Speedbådsløb, — og der er næppe

hvilket er en fremgang på ca. 1.800 med

mener som ved den aaglige færden på

tvivl om, at denne form for motorbåds-

lemmer i forhold til sidste år.

søen indskærper deres medlemmer nød

aktivitet vil blive en af de ting, som

nemlig:

Kalovig

Bådelaug

Svaneke Sejlklub.

Ca. en trediedel af denne tilgang er
juniorer og »optimister«.

bedring

i

forholdene

i

det

der af en eller anden grund ikke skrift
ligt har besvaret skemaet.

købing Sj. var repræsenteret, var et med

vendigheden af a udvise et vidtgående

motorbådsudvalget vil komme til at be

hensyn til den erhvervsmæssige søfart.

skæftige sig med.

Sv. Aa. Larsen, S.S.F., redegjorde på

Da de sidste besvarelser på de ud

sejladsarrangører i sommerens løb, i deres

benzinrefusionsudvalgets vegne for re

sendte skemaer først fremkom så sent

sejladsprogrammer har meddelt, at der i

præsentanternes foretræde for det folke

som i slutningen af juni, er der ikke fra

forbindelse

tingsudvalg der har regeringens forslag

udvalgets side foretaget noget med hen

Det er blevet bemærket, at en del kap

med

pågældende sejladser

anvendes en særlig jury-ordning. Dette

til behandling, hvor Sv. Larsen havde

syn til forslag, der eventuelt kunne være

giver anledning til at gøre opmærksom på

givet udtryk for sejlsportsfolkenes syn på

brugt i den forløbne sæson, men det er

regel 2 (j) og 3 (b) (xvi), hvoraf det

sagen. (Dette har tidligere været referet

udvalgets opfattelse, at dets oprettelse i

fremgår, at hvis man ønsker at gøre brug

her i bladet).

sig selv, med den interesse man fra uni
onens side har givet udtryk for, har be

af en jury-ordning, skal dette meddeles

virket, at flere klubber med større ildhu

såvel i indbydelse som i sejladsbestem

Motorbad sudvalget:

melser og at skriftlig godkendelse i hvert

På det spørgeskema, der den 15. april

enkelt tilfælde skal indhentes

blev udsendt af Dansk Sejlunion på ud

fra den

nationale myndighed.

valgets foranledning, indkom der ialt 26

Interessen for deltagelse i de mindre
havkapsejladser

og distancekapsejladser

såsom Sjælland rundt, Fyn rundt, Møn
rundt,

de forskellige sejladser

besvarelser. - Heraf var 5 absolut nega
tive, og de 21 mere eller mindre positive.
Enkelte var stærkt

interesserede og

Hveen

kom med forslag og ideer, der dels var

rundt etc. etc. synes glædeligvis at være

prøvet og dels kunne prøves for at skabe

stærkt stigende. I forbindelse med afvik
lingen af nogle af de nævnte arrange
menter er der imidlertid desværre frem
ført anker fra den erhvervsmæssige sø

større aktivitet blandt motorbådsejerne.

end tidligere går ind for at få større
aktivitet blandt deres motorbåde, hvilket
bl. a. sikkert vil vise sig ved, at flere vil
møde op med »løb« for motorbåde ved
de årlige klubsejladser.
Reinhardt Hansen fremkom med et
indlæg om privatradio (walkie talkies) i
bådene og med basestationer i klubberne,
og udtalte at S.S.F. havde haft en station
på prøve et stykke tid, og en station i

Herudover har der været givet udtryk

båd. Resultatet havde været godt, og det

for positiv indstilling fra flere klubber,

var ønskeligt at høre om andre klubber

farts side. Medens denne beretning skri
ves, er der netop modtaget en skrivelse
fra Handelsministeriet, hvoraf det frem
går, at lystfartøjer og lystfiskerfartøjer

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

i betydelig grad virker generende på den
sikre afvikling af sejladsen i de fastlagte

Når du i januar modtager benzinskemaet. Så gør

ruter i Sundets N.-lige del. Sker der ikke

du dig selv og din forening en stor tjeneste, ved

Så

husker vi

omgående at sende skemaet udfyldt tilbage.
Det er for dårligt, at der er så mange medlemmer,

Juniorballet

der sløser med skemaerne.

Bestyrelsen.
fredag d. 5. februar kl. 20-24

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

havde lignende planer samt om Søspor

Børresen vil prøvesejle sin nye glas

være finskbyggede, indtil et dansk værft

tens Sikkerhedsråd havde taget den tan

fiberdrage, der ventes godkendt i 1971.

søger licens hos FS. Indtil H-båden er

ke med i sine betragtninger, da man i så

Dansk Folkebådsklub konstaterede at

godkendt som dansk klassebåd, og den

fald gerne ville udveksle erfaringer om

Folkebåden holder stand, trods den store

nationale myndighed

ideen.

konkurrence af glasfiberhavkrydsere. Der

»Danske H-Båds Sejlere« ved gensidige

har været pæn tilgang til klassen.

overenskomster sørge for klassereglernes

Knud Christensen som er sejlunionens
repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd,

Også J-Klubben har haft pæn til

udtalte at der havde været skrevet en del

gang i 1970, 14 både, og der er allerede

om emnet, og at han gerne ville have en

flere både under bygning, så der kan

samtale om sagen. Samtalen fandt sted

også ventes fin tilgang i 1971.

på et senere tidspunkt, og den refereres
andet steds i bladet.

505 klubben kan tegne sig for mange
fine resultater i den forløbne sæson.

Under debatten om kapsejladskalende

har ansvaret, vil

opretholdelse m.h.t. rig, sejl og udstyr.
Fynskredsen

havde

indsendt

forslag

som følger:
Det af

DS forlangte minimumskon-

tingent for klubber der ønsker at mod
tage tilskud og anden form for økono
misk støtte fra unionen, sættes ned til

ren udtalte Sv. Larsen, at det ville være

Snipeklassen:

ønskeligt at klubberne overholdt de ved

Snipeklassen i Danmark har igen i 1970

det forlangte, d.v.s. fra henholdsvis kr.

tagne sejladsdage, da det ville genere

opnået en stor forøgelse af den samlede

100,- og kr. 50,- til kr. 72,- og kr. 36,-.

allerede fastlagte arrangementer, når nye

tlåde, idet ca. 45 nye værftbyggede fiber

Forslaget blev dog trukket tilbage, da

sejladser

glasjoller er blevet solgt herhjemme. Det

formanden, hr. Lauritz Andersen, kunne

samlede antal

oplyse at D.I.F. agter at sætte minimums-

pludselig blev stukket ind

i

billedet.

samme beløb som det fra Idrætsforbun

registrerede sniper over

Erik Aagaard fra Skovshoved mente

hele verden er nu ca. 19.100 fordelt på

kontingenterne op. Unionen lovede til

at der var for mange kapsejladser samt

32 medlemslande af snipeorganisationen

gengæld at ville holde sig til de af D.I.F.

at man ved kapsejladser også burde sørge

S.C.I.R.A. og i 695 fleets. - Spipeklassen

i fremtiden stillede krav.

for arrangementer i land.

er stadig verdens største kapsejlende to-

Fra langtin udvalget:
Igennem udvalgets samarbejde med Sø
sportens Sikkerhedsråd lykkedes det at få
arrangeret udsendelse af vejrberetninger
med farvandsefterretninger over telefo
nen på 0054 i perioden fra 1 5 til 30/9.
Dette vil blive gentaget til næste år, og
har virket som en stor hjælp for sejlerne.

mandsklasse.

Lauritz Andersen genvalgtes med kraf

Snipeklassens organisation besluttede i
1970 med øjeblikkelig virkning at ned
sætte snipens totale vægt med 20 kg, så
ledes at miniumsvægten nu er nede på
173 kg. Dette gjorde man for at gøre
den næsten 40 år gamle jolle mere up to
date. Nogle ældre joller har haft besvær
med at smide de 20 kg, men langt de

Fra ungdomsudvalget:

fleste har ved hjælp af overflødig bal

I februar måned afholdtes juniormøde i

last kunnet komme ned på den nye vægt.

Nyborg. Man beskæftigede sig her bl. a.

Det har dog i kapsejladser sist sig, at det

med spørgsmålet glasfiberfartøjer til ju

ikke kun er de lette joller, som kan være

nioruddannelsen. Resultatet af dette blev,

med.

at man foretog prøvesejladser med fire
fartøjer.
Efter en grundig behandling af dette
materiale, vedtog man at anbefale Yng
ling og 606 som egnede fartøjer for
juniorsejlads.
Sv. Larsen kommenterede hertil at han
syntes at det var for dårligt, at udvalget
ikke havde kunnet bestemme sig for én
båd i stedet for to både, da det jo skulle
være en rettesnor for kluberne, således at
de kunne vide, hvad man bør vælge, når
der skal skiftes både ud.

Det kan vel ikke forbavse nogen, at
tig akklamation som formand for Dansk
Sejlunion, Lauritz fik dog ikke hele bi
faldet alene, for som han så kønt sagde:
Jeg kan takke min hustru for at jeg i det
hele taget kan gå helt ind for den ret
tidkrævende opgave som denne post er,
det medfører at min hustru må tage sig
af forretningen når jeg er borte. Og da
fru Lauritz Andersen var til stede i salen,
fik hun sin velfortjente del af bifaldet.
Under eventuelt var der bl. a. debat
om de nye søsportskort som agtes udgivet
af Søkortarkivet, da man fra søsportens

International folkebad.

side har efterlyst nogle mere lethåndter-

bærer nu officielt navnet IF båden, dette

lige kort.

er vedtaget på Skandinavnsk Sej lerfor

Overfartsleder Christiansen fra Korsør

bunds møde i København i oktober 1970.

gav de nye kort det glatte lag, han syntes

Der er i den forløbne sæson tilgået
klassen 25 nye både, så der er i Danmark
nu ca. 60 IF både.

hverken om formatet, målestoksforholdet
eller om prisen.
Der var dog også positive udtalelser
om kortene, og der er vel ikke tvivl om

Danske Fi-bads sejlere:

at formatet vil blive hilst velkommen af

»Danske H-Båds Sejlere« har som specialklub taget kontakt med Dansk Sejl

sejlere som ikke har så meget plads i
»skivet«.

union, og klubben har kontakt med Fin
vedrørende

Det var alt i alt en rolig Sej lerdag

Fra sepcialkli/berne:

klasseregler og tegninger. »Danske H-

som syntes at være bevis for at der arbej

Drageklubben regner med stor tilgang til

Båds Sejlere« retter sig m.h.t. klassereg

des godt i unionen og i klubberne, til

klassen i 1971, da der er stor gang i

ler efter FS, og FS har påtaget sig at

gavn for sejlsporten i Danmark.

byggeriet af nye Drager.

udstede målerbrev på skrogene, der vil
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lands Seglarforbunds

(FS)

Reinhardt Flansen.

Sprængstof i program 3
Tirsdag den 8. december bragte Dan
marks Radio pa program 3 en udsendelse

for man ikke fandt det påkrævet. Han
kunne kun anbefale folk, der ønskede at

vel Berlingske Tidende benytte billedet
som illustration.

under »Dags dato«, der udelukkende om

Når man tænker på, hvilket arbejde

handlede, som en af medarbejderne ud

der fra klubbernes side gøres for at højne

trykte sig: »Livsfarlige, svampede lyst

standarden, bl. a. ved at langt de fleste

fartøjer«.

klubber i deres love har paragraffer, som

Oplægget til denne udsendelse var en

umuliggør en defekt båds forbliven i

artikel nogle dage i forvejen i Berlingske

klubben, så virker ovennævnte artikel som

Tidende, hvor en af bladets medarbej

»en dolk i ryggen«, oven i købet fra en

dere sammen med bådebygger Jørgen V.

af søsportens egne. Dagbladsjournalistik-

Nielsen havde været ude på nogle både

kf n holder sig ikke for god til at »ramme

pladser og set på gamle vrag.

under bæltestedet«, og Danmarks Radio

Artiklen startede ligepå og hårdt med

følger trolig trop. »Dags Dato« i pro

at erklære: »Utallige gamle lystbade i

gram 3 har gennem tiden taget mange

vore havne og på badepladser er i så

emner op til debat, for at rydde lidt op i

dårlig stand, at de burde tilintetgøres«.

sagerne, men denne gang var det altså en

for mange

fuser, hvilket de udtalelser, der faldt fra

brugte lystbåde er direkte livsfarlige. De

Videre hedder det, »at alt

de »eksperter«, der var involveret i ud

sælges til ukyndige mennesker og er ofte

sendelsen, til fulde beviste. Radioen for

kassable

søgte gang på gang at fremtvinge en

på

grund

af

råddenskab

og

svamp. Vi ser meningsløse ulykker, fordi

udtalelse om, at det var absolut påkrævet,

folk ikke har haft råd til en ny båd«.

at vi fik et skibstilsyn, som i lighed med

Til illustration af artiklen var bl. a. et

biltilsynet kunne foretage »§ 13« efter

billede med teksten: »Nogle af Sydhav

syn — men det mislykkedes. Ikke én af

nens mange miserable både«. Men bil

de adspurgte kunne give radioen med

ledet viser ingen lystfartøjer, men der

hold.

imod 5 fiskekuttere, der aldrig har været
eller vil blive anvendt som lystfartøjer.
Endelig bragtes et billede, hvor Jørgen

gen af de ulykker, der er sket til søs,

Sundby

i klubben godkende, at den forblev i
klubben efter en handel, kunne man være
sikker pa, at baden var brugbar.
P. 3 medarbejdere interviewede der
efter hr. bådebygger Skjold Jensen, fir
maet SAKHbade,der hander med mans^e
brugte bade, hr. Allan Hummel, som re
præsenterede de mindre Bådelaug og den
sidste var hr. 1 age Madsen, formanden
for Søsportens Sikkerhedsråd og deres
udtalelser var på linie og i overensstem
melse med formanden for D.M.U. hr.
Ove Tørsleffs.
Sakset

fra

Motorbådsunionens

Blad

»Motorbåden«.

for D.M.U., Ove

V. Nielsen viser et hul i en motorbåd,
ved

kontakte en bådebygger eller forespørge
den klub , hvor baden lå, for kunne man

Som den første adspurgte i udsendel
sen var formanden

Tørsleff, som bl. a. kunne oplyse, at in

beliggende

sikre sig, at de ikke fik en rådden båd, at

Sejlforenings

kunne henføres til dårlige både, men

plads. Sandheden om denne båd er imid

derimod skyldes letsindighed eller ukyn

lertid, at klubben har nægtet at lade den

dighed. På spørgshmålet, om vi

blive på pladsen, men at det hidtil ikke

burde have et skibstilsyn for lystfartøjer,

ikke

har været muligt at få ejeren til at fjerne

svarede O. Tørsleff, at siden skibstilsynet

den. Jørgen V. Nielsen, der selv er med

med lystfartøjer ophørte i 1956 var der

lem af Sundby Sejlklub, er fuldstændig

sket en betydelig højnelse af standarden

klir over dette forhold, men lader allige-

inden for lystfartøjerne herhjemme, hvor

Støt
vore annoncører !
De støtter os

FREDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 19.30

FILMSAFTEN
Vi har denne aften 2 programpunkter:
1)

Gøsta Øberg viser 2 af sine dejlige og interessante farvefilm fra Gota
Kanalen og Nordsverige.

2) Nyt om Mirror jollen. Hvordan bygger man den? Hvordan sejler den?
FESTUDVALGET
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Standerhejsning
lørdag den 15. maj kl. 16,00.

Xye medlemmer
som søger optagelse
l

KLUBHUS

Simd&y

So^johoyyiyy^.

Skt. Hans aften
onsdag den 23. juni kl. 19,00.
Aktive:

OG

Grete Jensen,
Sofienhøj 5 C, S.

Svagføret/zr

FESTER

lørdag den 14. august kl. 13,00.

U/B
Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først

»Mandetur«
Junior bal

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

lørdag den 11. september

dage efter offentliggørelsen.

fredag den 5. februar kl. 20,00.

Navigations sejlad s
Film saften

søndag den 19. september.
j_k

fredag den 12. februar kl. 19,30.
Af riggergilde
lørdag den 9. oktober kl. 18,30.
Fastelavnsfest for børn

Bladets annoncepriser

søndag den 21. februar kl. 12,00.

^

tr_v,
i v

Sj

F il ///saften
fredag den 5. marts kl. 19,30.

Priser for annoncer i Sundby SejlForenings medlemsblad:
Vi

-

400,00 -

%

-

200,00 -

%

-

100,00 -

y8

-

50,00 -

Annonceekspeditionen
ved E. Lorentzen,
Samosvej 30 . Telefon 58 46 28

Karneval
lørdag den 13. marts kl. 20,00.

Filmsaften
torsdag den 25. marts kl. 19,30.

HUSK!

HUSK!

1. indbetalingsdag torsdag den 28. januar
Kontingent for 1. halvår - sidste rettidig indbeta
ling den 15. marts 1971. Der er ingen restancefrist.

Generalforsamling

Pladslejen skal være betalt inden 15. april 1971.

tirsdag den 30. marts kl. 19,30.

Kontingentet er:

Forårsfest
fredag den 9. april kl. 19,30.

Aktive

Kr. 75.00

Passive

Kr. 30.00

Junior

Kr. 40.00
Kasserersken.
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KARNEVAL 1971
Gang på gang siden det sjove karneval i 1970 lyder spørgsmålene:
„Skai vi ikke snart til karneval i S SF"?
eller „Du skal vel også med til karneval"?
eller „Vi havde det vel nok skægt til karnevallet".

Som billederne viser, var
der stemning og fest, vi
kunne bare godt have væ

Vi er optimister og

ret nogle flere.

indbyder igen til

SSF KARNEVAL 1971
LØRDAG DEN 13. MARTS KL. 20.00
Der bliver stemning og fest. Dragterne laver de fleste vel selv. Lad fantasien råde.
For mindre end 20 kr. kan et sjovt resultat opnås.

Kom og hent en præmie! (]
Nærmere om programmet ved opslag i klubhuset. - Billetter kobes hos Kristine fra d. 15. februar.
VEL MØDT!
FESTUDVALGET
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privatradioen og vi må arbejde på at få

Øget sikkerhed på søen —

andre klubber med i arbejdet, og da kan

eller er det en falsk tryghedsfølelse, når man
har en walkie-talkie med i sin båd?

vi ved fælles hjælp bygge noget op som
vil kunne spare samfundet for en masse
dyre katastrofeudrykninger.
Knud C.hristensen ville ikke bortfor

Det var hovedtemaet i min samtale
med

hr. skibsreder Knud Christensen,

som anført i referatet fra Sej lerdagen.
Knud

Jeg svarede hertil at al respekt for

klare, at den brede del af sejlsporten

Stornos produkter, jeg er fuldt overbe

også må have en chance, og lovede slutte

vist om at det er førsteklasses kram, men

lig, at han gerne ville støtte sagen gen

Christensen udtrykte som sin

det betyder dog ikke, at andre ikke også

nem sit virke i Søsportens Sikkerheds

overbevisning, at VHM radio ombord,

kan lave kvalitetsarbejde. Vi har ikke

råd.

det er det eneste sikre. De danske far

tænkt os at bilde nogen ind, at hvis de

Såvidt denne samtale, men jeg kan i

vande er fuldstændig VHF dækket, og

bare anskaffer en walkie, så er de 100 %

denne forbindelse fortælle at jeg har haft

har man en sådan installation i sit far

sikre mod alt, slet ikke, men vi vil vove

flere henvendelser om oplysninger om,

tøj er man da 100 % dækket ind, man

at påstå, at når man har en walkie, så har

hvordan vi arbejder i S.S.F. og om hvad

kan kalde direkte på kystradiostationerne.

man flere chancer for at komme i kon

det kræver o.s.v., der er ved at komme

Javel, - det måtte jeg give skibsrederen

takt med andre og dermed for at kunne

interesse for sagen.

ret i — forudsat at man har råd til at ofre

skaffe hjælp hvis man har hjælp behov.

Jeg håber, at jeg i februarnummeret

de 5-6.000 kroner som et sådant anlæg

Med hensyn til rækkevidden, kunne

af medlemsbladet kan bringe en forteg

koster. Alle vil jo gerne have radio om

jeg kun henvise til de resultater som vi

nelse over grej som er på markedet samt

bord, men for nogle er det et økonomisk

selv havde opnået under vore forsøg med

vejledende priser på samme.

spørgsmål, og for andre er det et spørgs

de to stationer som vi har fået stillet til

mål om plads til at anbringe grejet, men

rådighed, og som tidligere har været om

der er dog ingen jolle så lille at der ikke

talt her i bladet. Hertil kunne jeg føje

er plads til en walkie.

oplysninger om de erfaringer som jeg

Jeg ved da udmærket, at der er mange
der har VHF anlæg ombord og også
andre anlæg er i brug, som f. eks. S.P.

selv hårde gjort med min 2-kanals håndwalkie.
Intet er jo 100 % sikkert på søen, man

radio som også er en halvdyr spøg, det er

læser da ofte om store skibe som er

da udmærket for dem der har penge nok,

forliste, og som ikke har kunnet benytte

men det er nu min mening, at den brede

sin radio til at kalde hjælp, fordi anlæg

del af sejlsporten også må have en chance,

get af en eller anden grund er brudt

og denne chance er privatradioen.

sammen.

Knud Christensen var bange for, at det

Privatradioen har skam også sine fejl

ville være at indgyde sejlerne en falsk

og mangler, der

sikkerhedsfølelse

anbefalede

der trænger sig på, men det nytter da ikke

dem at anskaffe noget billigt skidt, han

at lægge hænderne i skødet af den grund,

hvis

X 457
(alis Sundby Sejl 630)

man

er mange problemer

mente ikke at en walkie havde række

vi må arbejde på at løse problemerne, de

vidde nok, havde selv tre stykke på sit

kan løses, de skal løses, og de vil blive

kontor og de havde været dyre, de var

løst, men vi må have mange med, jo flere

indkøbt hos Storno.

jo bedre, vi må udbrede kendskabet til

CATAMARANEN SOM HAVKRYDSER
DUR DEN!
Fredag den 5. marts kl. 19.30
Lysbilleder fra en sommertur fra Sundby til Christians 0, tilbage gennem sundet, over
Kattegat, rundt Skagen ned til Esbjerg. Retur via Limfjorden. - Ledsaget af en del snak
om, hvorledes en 11 m lang Catamaran opfører sig under forskellige vejrforhold.
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ALTID UGENS IIILLI«STE TILBUD ! !

l i O L O N 1A L - L A G E R
(DET LILLE SlIPDRMARKED)
HESSENSISADE 55 -

TELEFON 5*77!I7
V / E. UIL§AUER

Eksempel på kommunal tilskud

betale 80 % af afdrag på prioritetslån i
klubhus mod pantebrev i huset.

Hvidovre Sejlklub suset

I drift af klubhus indgår vedligehol
delse, reparation og nødvendig udskift

Kommunen ejer havn og bådeplads, der

betaler for optagning, skrubning og sø

ning af inventar

må kun benyttes lystfartøjer.

sætning optages på pladsregnskabet som

m.v.).

Kommunen betragter anlægget som

indtægt.

P. G. Hansen.

et kommunalt idrætsanlæg. Da sejlklub

Hvert år pr. 1. april indsendes et

ben er en idrætsklub med juniorafdeling,

samlet revideret regnskab for de nævnte

stiller kommunen anlægget gratis til rå

områder og de kvartalsvise a conto-ud-

dighed for sejlklubben, der har den dag

betalinger justeres.

lige administration.

Der betales altså i tilskud 80 % af

Medlemstil skud:

det samlede driftsunderskud for klub

Sejlklubben modtager årligt 50,00 kr.

hus og plads.

pr. medlem under 25 år.
Tilskud til klubhuse:
Sejlklubben modtager 80% af det sam

(borde, stole service

NB. Kommunen har vedtaget at se
bort fra medlemmernes aldersfordeling.
Ydermere har kommunen tilbudt at

lede driftsunderskud i tilskud.
Tilskud til bådeblads:
Sejlklubben modtager 80% af udgifter
til almindelige vedligeholdelser (daglige
vedligeholdelse påhviler sejlklubben).
Tilskud til lønninger:

^fedefig
og

venner

ny får
af

ønskes

åundBy

afCe

medfemmer

S e j[ f o r e n i n g ,

med

Sejlklubben ansætter en pladsmand på
årsløn (ca. 36.000 kr.) samt en med

tak

for

året

der

spandf.

hjælper i ca. 6 måneder (løn som ufag
lært arbejder i København).

T^risfine

£arsen

flesfaurafriee

Klubben modtager 80 % i tilskud her
til — dog skal de afgifter, medlemmerne

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

at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.
og bliver udsendt til alle

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
» 35 67 88

Danmarks sejlforeninger. —
E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S

Telf. 58 46 28
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Sejlsportsfolk

§£f

KØBER DEN RIGTIGE
[VGa

PÅKLÆDNING
fordelagtigst

„o, BACHER
JmaJcs
GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

^

Fabrikation af bådmotorer fra 3-24 hk.,

I

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

•

JOLLEBENKLÆDER

M

|

Motoren, alle drømmer om—fabrikeret
i over 30 år.
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Elvstrøms Flydeveste
til voksne og børn !
ORIG. ENGELSKE

J

SØMANDS GENSERE
DUIMLOP SEJLERSKO

J % |

f

#

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

J. P. BACHER, TORVEGADE 22.
FILIAL GRØNTTORVET T» - VAlby 2 3 8

ØNSKER DU »SKIV«
så er det hos DANRIS

v/Aage Hansen
Telf. (09) 531219

ret kurs i
lystfartøjsforsikring

Køb - Salg - Forsikring
Lystfartøjer modtages i kommission!

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

GÆLDER DET

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

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

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

SUNDBY SEJLFORENING

N1JM9IEK 2

i i icici aic i«»ri

DR. ALEXANDRINES BRO
(Møen-Broen)

i lO . \ I C ( . A V .

r
- SUNDBY SEJL-FORENING

K

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

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51
Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30
Bestyrelsesværelse

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u

asNerer

foniiamtan ogli ax iie ii <1 valget
træf fes

55 28 70

hier torsdag?
AS 26 64
51 18 87
99 23 52
RY 1966
SU 2566
AS 2120
AM 83 84 u
58 46 28
SU 35 80

kl. 19-S0,30
i klubhuset

t\i.

S U 3 58 ©

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

J

H U S K : Pladslejen SKAL være betalt IIMDEIM 15. april 1971
Hvis du ikke vil risikere din plads i havnen

HUSK

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

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

Følgende er på valg:
Sekretæren, Reinhard Hansen
Skolechefen, Viggo Keller
2 repr. Tage Kjær og Frits Kleis
1 suppleant Vagn Preisler
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Anni Lindqvist
Revisor Gøsta Øberg
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktøren, Martin Andreasen
2 målere Poul Elgaard og Klaus Akkermann
2 juniorudvalgsmedlemmer Rasmus Bech
og Leif Olsen
1 motorbådsrepræsentant Ejnar Skafte
1 jollerepræsentant Niels Petersen

Forslag til generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 9. marts kl. 19.30
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pladsen, så man kan færdes der uden at
skulle have waders på.

Nye medlemmer —
som søger optagelse

Man vedtog at ansøge Tuborgfondet
om 19.000,00
Yngling til

kroner til indkøb af en

i Sundby. SfyllfioAeninQ.

juniorerne. Ynglingen vil

blive bestilt til levering 1. maj.
Sv. Larsen rettede en tak til klubhusog festudvalget for den gode

julefest

Aktive:

som blev afholdt for børnene.

Erik Povelsen,

tormanden sluttede sin beretning med
Tia.

Peder Lykkesvej 85.L 703 S.

at oplyse at en tegning til et ærestegn

U/bd.

er under udarbejdelse.

Bestyrelsesmødet søndag den
3. januar 1 9 7 1
1. Formanden bød velkommen til det

2. Klubhus-

til hendes fødselsdag.
Der var kommet et brev med en hilsen

festudvalget

fremkom

Henning Ancher Hansen,
Hallandsgade 3, S.

fredag d. 5. februar kl. 20

Mb. »Lene«.

juniorbal,

torsdag d. 11. feb. kl. 19,30 filmaften,

første møde i det nye år, og takkede på
sin hustrus vegne for opmærksomheden

og

med program for foråret og sommeren:

søndag d. 21. feb.

Hans Ole Dommerby,

fastelavnsfest for børnene kl. 14, fredag

Blykoppevej 50, Kastr.

d. 5. marts kl. 19,30 filmaften, lørdag

U/bd.

d. 13. marts kl. 20 karneval, torsdag d.

fra vort medlem, Hans Dvinge, som også

25. marts kl. 19,30 filmaften, fredag d.

ønskede godt nytår, brevet var vedlagt

9. april kl. 19,30 forårsfest, lørdag d. 15.

Amager Fælledvej 6, S.

10 dollars til en »lille én« til bestyrelsen.

maj kl. 16,00 standerhejsning, 23. juni

U/bd.

Martinus Schultz,

Det oplystes, at der er lagt et nyt

skt. Hansfest, 14. august Svagføreturen,

kabel i jorden til pladsen, og der vil

lørdag d. 11.-12. september er der Man

Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems

komme en transformer på, således at den

netur og lørdag d. 9. oktober Afrigger-

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

mindste overgang vil slå et relæ ud, så

gilde.

ingen kan blive slået ihjel.

udkomne nummer af SSF. Protest skal

Generalforsamlingen er berammet til

Der er bestilt spunsplanker til det nye

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

stykke bolværk på sdr. side, plankerne er

Første aftensejlads finder sted onsdag

blevet 20 % dyrere i år, det bliver en

d.. 19. maj kl. 19,00, Amagerkredsens

fordyrelse på henved 5.000,00 kroner.
Formanden udtalte sin tilfredshed med
pladsmandens arbejde,

han

syntes det

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
dage efter offentliggørelsen.

hovedkapsejlads er søndag d. 22 august
og søndag d. 19. september er der navigationssejlads for motorbåde.

Tak!
I anledning af opmærksomheden

gik godt og roligt med arbejdet, denne

Mødet sluttede med formandens og

opfattelse deltes også af de øvrige be

klubhusudvalgets rundgang i klubhuset

ved min 50-års dag, sender jeg her

styrelsesmedlemmer.

for at tage et skøn over, hvad der skal

med bestyrelse og medlemmer i S.S.F.

Der er nu lagt en stor kloak ned ved

repareres under lukkeperioden i januar.

sdr. slæbested og der kan udbygges med

Sign. Sv. Larsen, formand.

plastrør, så vi efterhånden kan få drænet

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

min bedste tak.
ERIK
(Kent)

CATAMARANEN SOM HAVKRYDSER
DU R DEN!
Fredag den 5, marts kl. 19.30
Lysbilleder fra en sommertur fra Sundby til Christians 0, tilbage gennem sundet, over
Kattegat, rundt Skagen ned til Esbjerg. Retur via Limfjorden. - Ledsaget af en del snak
om, hvorledes en 11 m lang Catamaran opforer sig under forskellige vejrforhold.
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Transport

INDTÆGTER:
26.150,00

Indskud
Kontingenter:

96.362,75
4.501,75
3.091,25

121.860,44
103.955.75

72.715,00
18.492,00

91.207,00
7.303,00
585,00

Afgift skabe ...
Afgift haver ...
Salg af:

463,19
123,63
372,27
1.918,48

Emblemer
Klubmærker
Slips og kasketpuder
Krus

Kr.

4.932,81

116.927,63

Klubhus:

232.078,32
160,59
18.476,49

Indvundne renter
Benzinpenge

250.715,40

UDGIFTER:
Havnen:

Fornyelse og rep. af broerne
Gravearbejde i renden
Bøjer
Rep. af vandled. på broer
Isning
Jollebedding
Repr. af pæle

64.068,64

8.332,08
12.644,34
22.242,81
652,71

Bygning af skure
5.334,13
Depositum for nye skure
7.807,50
2.473,37
Flytning af både .
178,00
5-øres afgift fra
benzinmanden ..
1.000,00
Leje af Shoppen ...
1.000,00
Solgte sten
281,44

Pladslejer:

Aktive
V interoplæggere

77.988,50

El. repr
Materialer
Arbejde på pladsen
Forsikring

Ydelser fra medlemmerne:

Aktive ...
Passive .
Junior ...

REGNSKAB 1 1 t i l 3 1 / 1 2 1 9 7 0

69.488,29
5.000,00
199,88
1.879,10
365,00
2.445,37
1.700,00

Afgifter og skatter
Renter af lån
Forsikring
Repr. af køkken
Repr. af toiletter
Repr. efter indbrud
Istandsættelse af lokalerne
Nye ruder
Branddør
Fornyelse af installationer
Radiomodtager

2.230,00
7.715,44
564,00
1.134,00
6.656,94
120,38
9.860,63
534,21
630,00
1.431,73
121,84
30.999,17

Lejeafgift ....
Tilskud til
radiomodt.
Tilskud

30.383,00
1.136,49

2.000,00

33.519,49
2.520,32

Overskud

81.068,64
Tilskud til broer
Tilskud til
gravearbejde ....

Bladet:

12.000,00
5.000,00

17.000,00

Lejeafgift til kommunen
Skatter og vandafgifter
El forbrug
Løn til pladsmanden
Rotteudryddelse
Indkøbt salt og grus
Fornyelse og kørsel af
affaldsbøtter
Repr. af vogn og skinner
Fornyelse og repr. af traktor ...
Fornyelse og repr. af
hegn og låger
Fornyelse og repr. af vandrør ...
Ny motorsav
Flagmast og standere
Asfaltering

15.318,00
9.976.78
6.419,29
13.324,75
207,00
13.187,00

64.068,64

Pladsen:

Transport
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Annonceindtægt ..

29.369,90
2.764,67
952,00
699,25
6.883,34

33.785,82
6.883,34

26.902,48

Fester:

33,75
643,65
3.507,80
418,30
775,50
1.861,15
382,40
557,14

Filmaften
Forårsfest
Standerhejsning
Pinsefest
Karneval
Afriggergilde
West-turen
Juletræ

2.950,87
2.636,35
1.266,77
3.488,94
398,55
2.227,50
657,25
5.929,45
77.988,50

Trykning .
Forsendelse
Honorar ...
Ekspedition

8.179,69
Fastelavn
Andespil
64.068,64

Transport

278,65
2.182,25

2.460,90

5.718,79
211.097,22

Transport

211.097,22

Sejlerskolen:

740,00

2.882,70
740,00

Kassebeholdning
Girokonto
Bankkonto
Bankbog skolefond
Bankbog støttefond
2.142,70

Administration:

1.615,91
4.000,00
843,60
1.834,45
6.708,90
15,76
3.559,01
396,10
7.167,96
1.266,25
940,50
57,22
15,74

Telefon
Administration
Frimærker og attester
Gaver
Kontingenter
A.T.P
Kontorartikler og nye love
Generalforsamling
Krus, emblemer og standere
Møder og rejsepenge ..
Skilte til joller
Dagpengefonden
Gebyr

3,32

3,32

Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåd
Juniorbåde
Optimistjoller
Skure

1 oo
j qo
\ qq
1 qo
j qo
1,00
1,00

312.000,00
1,00
3.000,00
2.100,00

Passiver:

Prioritetsgæld saldo 1 1-70
afdrag
28.418,08

142.189,06
7.738,04

134.451,02

Lån Kbhvns. kommune
saldo 1/1-70
afdrag

2.400,00
600,00

1.800,00

Skolefond saldo 1 1-70
+ bidrag

1.620,00
11.216,10

12.836,10

Støttefond
Skyldig moms
Skyldig A.T.P
Skyldig dagpengefond
Kapitalkonto 1 1-70
+ årets overskud

2.468,28
1.111,00
221,50
40,00
4.027,50
705,45

2.000,00
331,00
„

18,00
16,72
180.603,90
3.472,61

4..057,50
745,60

4.803,10

Medlemstal: Aktive 928, passive 108, juniorer 52

Præmier
Materialer
Fortæring

Overskud til kapitalkonto

ERNA CHRISTENSEN, kassererske

3.770,63

Kapsejlads:

Startpenge
Provision

184.076,51
335.529,35

8.573,73
Solgte både og grej
Gaver

18.421,35

335.52935

Juniorafdeling:

Materialer
Forsikring
Møder
Startpenge
Flipperjolle
Kammeratskabspokal

495 09

2.206,41
12.836,10
2.000,00

Klubhus
Flagmast
Depositum Kbhvns. kommune...
Dep. Kbhvns. belysningsvæsen .

465,55

Bestyrelsesmoder:

883 75

S pi!

28.421,40
Regulering af moms

l»TO

Aktiver:

238,00
872,95
1.690,80
80,95

Forsikring ..
Undervisning
Materialer ...
Møder

Tilskud

STATUS PR. 31. I»l4l^lltl|(

1.442,00
1.615,46

3.651,60
526,02
228,45

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse

4.406,07

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

3.057,46

med foreningens bøger og bilag.

1.348,61
3.472,61
250.715,40

København, februar 1971.
GØSTA ØBERG
revisor

VAGN HOLM RASMUSSEN
revisor

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

JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F.
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Vi er anmodet om

anden ende, har man ingen garanti for at

side, idet jeg jo netop gav K.C. medhold

dette »noget« ved hvad der skal gøres

i, at VHF radio er mere sikker at arbejde

etc. Og er anlæggene af ringe række

med end privatradioer

Idet jeg refererer til X 457's indlæg i

vidde og gennemslagskraft, vil alt dette

fastholde, at det jo ikke er alle der har

sidste udgave af Sundby Sejl-Forenings

medføre, at ejerne får en falsk tryg-

rad til at investere i VHF, og når man

Blad, hvori bl. a. omtales en samtale han

hedsfølelse med ombord, der i katastrofe

ikke kan få det bedste, ja, så må man tage

og jeg havde på sejlerdagen i Fredericia,

tilfældet kan vise sig totalt uden værdi.

det næstbedste, og det er privatradioerne.

vedr. sikkerhed og privatradio, skal jeg

Et privatanlæg fra STORNO, eller et

Det er nok muligt at et Stornoanlæg

anmode Dem om at optage følgende, da

tilsvarende anlæg af samme høje stan

vil blive lige så dyrt som et VHF-anlæg,

der åbenbart er opstået et par mindre

dard og kvalitet har gennemslagskraft

det er jo ganske typisk, at alt hvad der

misforståelser.

og rækkevidde, men arbejder ikke på de

produceres herhjemme af den art er dyrt,

»offentlige«

det behøver jeg vist ikke uddybe nær

at optage følgende:

Jeg har på intet tidspunkt udtalt, at jeg

bånd.

Da

prisen

for

et

men, jeg må

havde et STORNO-anlæg på mit kontor,

sådant anlæg svarer til VHF, kan det ikke

mere. Men det er fejlagtigt at tro, at

idet dette ikke er tilfældet. Jeg har et

være rigtigt at bruge en given sum på

man ikke kan få kvalitetsvarer udefra,

andet, og væsentligt billigere anlæg, idet

noget, der ikke giver dækning, når man

og

mit behov for rækkeevne etc, er meget

for den samme sum kan få det, der yder

lille, men det er netop ud fra denne

alt m.h.t. til sikkerhed.

kendsgerninger som jeg ser beviser på
hver dag.

betydeligt

billigere,

dette

er

dog

erfaring, at jeg kan sige, at de billige

Bruges sikkerhedsargumentet i radio

anlæg ikke har den fornødne rækkeevne.

spørgsmål ikke mere som et dække for

omtale, jeg behøver kun at henvise til

løvrigt kan

jeg nok

ønsket om, via radio at have forbindeLse

egne erfaringer i denne henseende, plus

at

min

med konen, så man kan sludre med hende

mange andre som jeg kan henvise til.

kollega i Skælskør, der arbejder over ra

når man sejler, og få kartoflerne sat over

Det er rigtigt, at vi herhjemme ikke

dio på

i rette tid? Dette sidste kom jo også frem

har kystvagt og lodsstationer til at aflytte

under vor samtale.

kanal llA på 27 MHz båndet, men, her

også

jeg oplyse, hvad

nævnte under

samtalen,

langt større distancer,

har

et

STORNO-anlæg, og det har herigennem
været muligt at sammenligne. Jeg er ikke
i

K. Ch ristensen.

tvivl om, at et STORNO-anlæg er

Rækkevidden

behøver

ikke nærmere

kommer du ind i billedet Knud Chris
tensen, det var en værdig og værdifuld

fuldt så robust som det bedste og dyreste

Vor redaktør har været så elskværdig at

der kan skaffes inden for privatradio

vise mig hr. Knud Christensens indlæg,

HEDSRÅD at forsøge, at få udvirket

anlæg, og STORNO har vel den største

for at jeg kunne komme med en kommen

hos de betræffende myndigheder, at man

rækkevidde, men et sådant anlæg koster

tar til dette, og det vil jeg naturligvis

også herhjemme lader denne kanal af

jo det samme, eller endog mere end en

gerne.

lytte, dette kan ikke blive nogen særlig

VHF.

Jeg beklager at have misforstået Knud

opgave

for

SØSPORTENS

SIKKER

bekostelig historie.

Med hensyn til sikkerheden må jeg

Christensen med hensyn til, hvem der var

Det er en kendsgerning, at Sundby

fastholde, at privatradioer kan ikke skaf

ejer af et STORNO-anlæg, men det er

Sejl-Forening har lyttepost fra sæsonstar

fe hjælp på samme effektive måde som

dog ganske uvæsentlig om det er den

ten, om dagen og aftenen, Motorbåds-

et VHF-anlæg. Privatradioer har

ene eller den anden anden, STORNOs

klubben WEST arbejder også på at op

kvalitet og kapacitet er den samme.

rette en basestation, Vedbæk og flere

ikke

fast sikkerhedsvagt, der arbejdes på for
skellige bånd, og selv om man i nøds

Men det er vist også den eneste misfor

andre er meget interesseret så det må da

tilfælde skulle få fat i »noget« i den

ståelse der er sket, i hver fald fra min

være åbenbart for enhver, at stationer,

Torsdag den 25. marts kl. 20.00

FILMSAFTEN
På opfordring af en større kreds sejlere lancerede BIANCA YACHT A/S, Rudkøbing, i foråret 1970 et nyt
bygge-system, specielt beregnet for sejlere, der selv ønsker at montere og samle deres egen havkrydser.
Interessen for selvmontering af eget »skiv« er stærkt stigende og for at støtte denne interesse, er tilrette
lagt et klubaftenprogram, hvor vi behandler emnet »hvordan bygger jeg min egen havkrydser«?
PROGRAM: Kl. 20: Introduction af BB-systemet.
Kl. 20.20: Slide-film med tone (systemet i
billeder).
Kl. 20.45: Pause (spørgsmål og diskussion).
Kl. 21.30: Sejler-film i farver (Kieler
ugen m. v.)
Kl. 22.15: Slut.
Festud valget

6

Aftenkapsejladsen

Bådens vedligeholdelse

begynder 19. maj kl. 19.00.

Fogtdals Forlag A S.
Lige i øjeblikket er der måske ikke ret

¥-

KLUBHUS

mange, der tænker på vedligeholdelse af

Skt. Hans aften

de kære fortøjer, som nu står under pas

onsdag den 23. juni kl. 19,00.

sende pressenningsafdækning. Men al

OG

FESTER

•

ligevel er det måske en god idé ganske
stille at sætte sig ned og læse sig frem til

Svagføretur

hvordan-hvorfor-hvornår og hvorfor ikke,

lørdag den 14. august kl. 13,00.

saledes at man, når foråret kommer, er

•

Filmsaften
fredag den 5. marts kl. 19,30.

•

Amagerkredsens kapsejlads

afholdes af S S F den 22. august.
1. start kl. 10.

hogtdals Forlag giver bogstavelig talt,

•

idet den er særdeles vel illustreret, et

Karneval

Den nye bog i serien af håndbøger fra

godt og letfatteligt billede af, hvad der

lørdag den 13. marts kl. 20,00.
»Mandetur«

•

klar til at gribe sagen an på den rigtige
måde.

skal gøres ikke alene om foråret, men

lørdag den 11. september

af alle mulige materialer, bl. a. er afsnit

•

Juniorbal

også om efteråret. Bogen behandler både
tet om glasfiberåde meget omfattende, og

afholdes fredag d. 19. marts kl. 19.30.
•

Navigationsse jlads

det må vel i den forbindelse nævnes, at

søndag den 19. september.

fleste sejlere, at glasfiberbådene er alt

•

Filmsaften
torsdag den 25. marts kl. 19,30-

andet end vedligeholdelsesfrie. Navnlig

•Af riggergilde

til disse både er der jo i de senere år

lørdag den 9. oktober kl. 18,30.
•

det efterhånden nok er gået op for de

dukket mange nye materialer frem, og
det kan godt være svært at holde rede
på alle de forskellige ting, der findes på

Generalforsamling
tirsdag den 30. marts kl. 19,30.

markedet; men bogen giver en ganske
god forklaring.

•

I det hele taget er bogen, som utvivl
somt har værdi for hver eneste bådejer i

Forårsfest
fredag den 9. april kl. 19,30.

•

Danmark, skrevet på en særdeles letfat
telig måde. Og da bogen ligger i et
meget rimeligt prisleje, nemlig 15,- kr.,
er der vel næppe længere nogen und

S tand e rh ejsnin g

skyldning for ikke at sejle i en velholdt

lørdag den 15. maj kl. 16,00.

båd.

A.B.

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

at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.
og bliver udsendt til alle

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88

Danmarks sejlforeninger. —
E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S . Telf. 58 46 28
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Sejlsportsfolk
KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING
fordelagtigst

Aos BACHER
GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

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

•

JOLLEBENKLÆDER

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

Elvstrøms Flydeveste
til voksne og børn!
ORIG. ENGELSKE

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

•»•Strør

0

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, ^ 2 * 9 m
FI1IAL GRØNTTORVET 7 » - VAlbj 238

ØNSKER DU »SKIV«
så er det hos DANRIS

v/Aage Hansen
Telf. (09) 531219

ret kurs i
lystfartøjsforsikring

Køb - Salg - Forsikring
Lystfartøjer modtages i kommission!

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

GÆLDER DET

DIESELMOTORER?

si

Salg — Service og Reparationer
Nye og brugte - Ombygning tirmarinemotorer
Startere - Dynamoer og relæer
Teleflex fjernbetjening

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

ANSVARSHAVENDE REnAKTAR • M AKinOPACCM wvowncofifi»nc cn ah

OOOA

*KONGENSfNYTORV 6 - KØBENHAVN K
TELEFON (Ol) 12 24 36

SUNDBY SEJL-'v-, FORENING

NIINMEK 3

JIARTS !!>?!

5

30. Å IU. VM.

Foto: Reinhardt Hansen

SÅ - NU BEGYNDER DET AT KRIBLE!

r

V

• ^ . 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
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51
Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30
Bestyrelsesværelse

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u

liaviu;iiilvali>
træffes

55 28 70

liver
AS 26 64
51 18 87
99 23 52
RY 1966
SU 2566

kl.

i klubhuset
tlff. S U : * 5 S O

AS 2120
AM 83 84 u
58 46 28
SU 35 80

V

I<H20,30

H u s k p o s t g i r o e n 56516
Ved

indbetaling

opgiv

medlems-nr.

J

H U S K : Pladslejen SKAL være betalt INDEN 15. april 1971
Hvis du ikke vil risikere din plads i havnen

HUSK

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

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

2

Følgende er på valg:
Sekretæren, Reinhard Hansen
Skolechefen, Viggo Keller
2 repr. Tage Kjær og Frits Kleis
1 suppleant Vagn Preisler
Kasserer Erna Christensen
Kasserersuppleant Anni Lindqvist
Revisor Gøsta Øberg
Revisorsuppleant Erling Sørensen
Redaktøren, Martin Andreasen
2 målere Poul Elgaard og Klaus Akkermann
2 juniorudvalgsmedlemmer Rasmus Bech
og Leif Olsen
1 motorbådsrepræsentant Ejnar Skafte
1 jollerepræsentant Niels Petersen

PROTOKOLLEN
Bestyrelsesmødet søndag den 15.

øvrige medlemmer af S.S.F., og 1. de

gik godt og roligt med arbejdet, denne

november 1970

cember skal den være fjernet fra forenin

opfattelse deltes også af de øvrige be

gens område.

styrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
1. rundtur på pladsen
2. beretning
3. klubhus og fester

Sundklubmøde afholdes d. 18. novem

Der er nu lagt en stor kloak ned ved

ber, her repræsenteres foreningen ved

sdr. slæbested og der kan udbygges med

kapsejladschefen, Viggo Hind.

plastrør, så vi efterhånden kan få drænet

25. november er der valgforsamlings-

4. sej lerdagen og andre møder

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

5. eventuelt.

udvalg, her møder Reinh. Hansen for

Man begyndte mødet med en rundtur
på pladsen, hvor man beså de udførte

Københavns Sejl Union.

På sdr. plads vil der til foråret blive

Man vedtog at ansøge Tuborgfondet
om 19.000,00

På Sej lerdagen, d. 5. december, re
præsenteres S.S.F. ved Svend Larsen, Hol

og de igangværende arbejder.

pladsen, så man kan færdes der uden at
skulle have waders på.

ger Larsen og Reinhardt Hansen.

Yngling til

kroner til indkøb af en
juniorerne. Ynglingen vil

blive bestilt til levering 1. maj.
Sv. Larsen rettede en tak til klubhus-

kloakeret ved hovedsporet, hvor der altid

Klubhus- og festudvalget annoncerede

står fyldt med vand blot det har regnet

programmet for vinteren og foråret, tors

en smule.

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

Formanden sluttede sin beretning med

andespil, 20.12. juletræsfest for medlem

at oplyse at en tegning til et ærestegn

række skabe i forlængelse af de sidst op

mers børn. Klubhuset er lukket fra 4.1 -

er under udarbejdelse.

førte.

23.1. 1971, begge dage incl.

På ndr. plads vil der blive opført en

og festudvalget for den gode

julefest

som blev afholdt for børnene.

2. Klubhus-

og festudvalget

fremkom

21.2. fastelavnsfest for børn, 11. febr.

med program for foråret og sommeren:

toges til efterretning. Der var en skrivelse

filmaften, 13-3. karneval, 25.3 filmaften

fredag d. 5. februar kl. 20 juniorbal,

fra Hjalmar Nielsen, denne skrivelse af

og langfredag d. 9.4. forårsfest.

torsdag d. 11. feb. kl. 19,30 filmaften,

vistes imidlertid, da emnet betragtedes

Mødet sluttede kl. 12.20.

søndag d. 21. feb.

som uddebatteret på generalforsamlingen

Sign. Sv. Larsen, formand.

fastelavnsfest for børnene kl. 14, fredag

i oktober.

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

d. 5. marts kl. 19,30 filmaften, lørdag

Formanden oplæste div. skrivelser som

Sv. Larsen havde, sammen med repræ

d. 13. marts kl. 20 karneval, torsdag d.

sentanter for landets sejl- og motorbåds-

25. marts kl. 19,30 filmaften, fredag d.

unioner haft foretræde for et folketings

9. april kl. 19,30 forårsfest, lørdag d. 15.

udvalg i anledning af regeringens planer

maj kl. 16,00 standerhejsning, 23. juni

om at inddrage den årlige refusion af
benzinbeskatnnigen fra lystsejlerne, og
over for udvalget gjort rede for sejlerfolkets syn på den himmelråbende uret
færdighed som regeringsmagten er i færd
med at begå.
Der var en forespørgsel fra Mirrorkluben, om at få lov til at afholde Mirrorsejladser 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

Bestyrelsesmødet søndag den
3. januar 1971
1. Formanden bød velkommen til det
første møde i det nye år, og takkede på
sin hustrus vegne for opmærksomheden
til hendes fødselsdag.
Der var kommet et brev med en hilsen
fra vort medlem, Hans Dvinge, som også
ønskede godt nytår, brevet var vedlagt
10 dollars til en »lille én« til bestyrelsen.
Det oplystes, at der er lagt et nyt
kabel i

jorden til pladsen, og der vil

komme en transformer på, således at den
mindste overgang vil slå et relæ ud, så

relsesmødet.
Medlemmet blev her foreholdt besty
medlemmet fra S.S.F. fra 1. december at

stykke bolværk på sdr. side, plankerne er

regne. Båden vil omgående blive kørt

blevet 20 % dyrere i år, det bliver en

ud på parkeringspladsen, da man ikke

fordyrelse på henved 5.000,00 kroner.

få katastrofale følger

for

alle

netur og lørdag d. 9- oktober Afriggergilde.
Generalforsamlingen er berammet til
tirsdag d. 30. marts kl. 19,30.
Første aftensejlads finder sted onsdag
d.. 19. maj kl. 19,00, Amagerkredsens
hovedkapsejlads er søndag d. 22 august
og søndag d. 19. september er der navigationssejlads for motorbåde.
Mødet sluttede med formandens og
klubhusudvalgets rundgang i klubhuset
for at tage et skøn over, hvad der skal
repareres under lukkeperioden i januar.
Sign. Sv. Larsen, formand.

Der er bestilt spunsplanker til det nye

kunne

lørdag d. 11.-12. september er der Man

ingen kan blive slået ihjel.

relsens enige beslutning om at udelukke

tør tage ansvaret for en ildløs som vil

skt. Hansfest, 14. august Svagføreturen,

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

Formanden udtalte sin tilfredshed med
pladsmandens arbejde,

han syntes det
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Bestyrelsesmødet tirsdag den 16.
februar 1971

Forslag

Græsplæner og fliser vil blive rettet

Dagsorden:

til

op hvor det er tiltrængt.

1. Beretning.

Der bliver nummerede pladser til sky

2. Havn og plads.

deprammene i kanalen, og alle pramme

3. Klubhus og fester.

generalforsamlingen
København S, d. 27.2.1971.

og joller skal være forsynet med num

4. Sejlerskolen.

merskilte.

5. Juinorafdelingen.

Undetegnede foreslår generalforsamlin

Juniorlederen anmodede om at få be

6. Kapsejlads.
7. Eventuelt.
Formanden bød velkommen, og oplyste
at George Jørgensen er kommet på hos
pitalet, og at han ikke mere vil være
i stand til at passe benzintankene, som
han ellers har passet så godt i en årrække,
det er trist at konstatere, men desværre
en kendsgerning.
Der

lavet de forskellige skilte som skal vej
lede og advare rundt omkring på pladsen.

oplystes diverse skrivelser,

der

vilget materialer til klargøring af junior

nyt motorhus, til fordel for en udvidelse

bådene, endvidere er det galt med cock-

af vort klubhus.

afholdte juniorbal havde givet kr. 170,00
i overskud.
sluttede mødet kl. 21,45.

vedrø

rende ændring af ordensreglement para

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

graf 1 sidste stykke:
Kørsel med cykler er tilladt, dog und
taget

midterbroen

samt

partiet

foran

klubhuset.

Støt
vore annoncører!

•

De støtter os

Der forevistes et forslag, udarbejdet af
Fa. Heimbiirger, til det nye hæderstegn,
man enedes om at få et nyt forslag.

Forslag til generalforsamlingen

Sign. Sv. Larsen, formand.

piade Fondet.

forslaget vakte ikke udelt tilfredshed, så

København, den 4.3.1971.

Da man ikke havde mere at drøfte,

husindsamling til fordel for flygtninge

sende det frivillige kontingent til Olym

•

allerede været syet flere gange. Det sidst

mandskab til rådighed til en forestående

Endvidere en anmodning om at ind

368 H. F. Jensen.

pitpressenningerne, der er møre og har

var en anmodning fra DIF om at stille

hjælpen.

gen at man dropper byggeplanerne til et

Der bør opstilles cykelstativ på ndr. og

Nye medlemmer - - - -

sdr. mole — disse stativer skal benyttes.
743

Torben Kragh.

som søger optagelse

Der er komemt træ til bolværket, så
arbejdet med dette er i fuld gang.

i Simct&y

Da der har hersket nogen uklarhed
omkring Shoppen, og da man, grundet
Georgs fratræden som tankpasser, har
fundet det opportunt at sammenlægge
shoppen og tankanlægget,

havde man

Havne til lystbåde

Aktive:
Carl Harald Andersen Krusell,

bedt Klaus Schlichter om at komme til

Tårnby Park Alle 23.

stede ved mødet, så man kunne få talt

Havkrydser.

om tingene. Der havde været anket over
for lidt åbningstid i shoppen i den for
løbne sæson, Klaus Schlicter tog dette til

Jan Willem Norden,
Kløverprisvej 133.
Fjordbåd.

efterretning.
Med hensyn til at overtage benzin

Egevangshusene 141.

fortjenstmulighederne forinden han kun

U/bd.
Pear Richard Person,

dette akcepteredes og man afventer nær

Murergade 12.

mere.

U/bd.

Af de ca. 400 benzinskemaer som er
sendt ud til medlemmerne er der kommet

Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems

ca. 350 tilbage til foreningen, der mang

ansøgning om optagelse aftrykkes i først

ler således endnu et halvt hundrede styk

udkomne nummer af SSF. Protest skal

ker.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

Havneudvalget anmodede om at få

4

mangedoblet i løbet af få år. For at op
nå en hensigtsmæssig planlægning vil
det

kommende

dage efter offentliggørelsen.

Vandbygningstekniske

Selskab nu foretage en nøjere analyse af
behovet.

Henrik Kanstrup,

salget, ønskede Klaus at tale med OK om
ne komme med et udspil om åbningstider,

Antallet af danske lystbådehavne ventes

A L T I D UGENS B I L L I G S T E T I L B U D ! !

K O L O MIA L - L A < . • ; I C E T
(DET LILLH SUPEBJIABKED)
HESSENSGADE 55

- TELEFON
v/ E . GILSAGER

ligt i vandet og derved få en længere
sejlsæson end sidste år.
Har du forresten set til dit udstyr
fornylig? Er din svømmevest i orden?
Ellers er det tid at tænke på opsparing
til en ny. Der vil blive arrangeret prøve
af alle juniorernes veste inden vi begyn
der at sejle.
Vel mødt førstkommende lørdag.
B. Willadsen.

Medlemmer der ønsker at deltage med
skolebåden i år, bedes henvende sig på
Hvis du ikke allerede er skrevet på listen
til forårsklargøringen skal du henvende
dig til juniorlederen, så får du at vide
hvilken båd du skal være med til at
klargøre.
Alle skal

møde,

lørdag og søndag

kl. 10,00, medbring madpakke og ar
bejdstøj.
I påsken møder vi alle og giver et nap
med, så vi kan blive tidligt færdige i år.
Vi skulle gerne have trimmet og sejlet

Bladets annoncepriser
Priser for annoncer i Sundby SejlForenings medlemsblad:

kontoret torsdag aften eller til skolechefen.
Alle deltagere til skolebåden indkaldes
til et møde Skærtorsdag d. 8.4. 71 kl.

%

-

400,00 -

10,00 på kontoret, hvor også tilmelding

%

- 200,00 -

kan foregå. Efter mødet starter vi med

y*

-

100,00 -

klargøring af skolebåden.

%

-

50,00 -

Mød i arbejdstøj og husk madpakken.

Annonceekspeditionen
ved E. Lorentzen,
Samosvej 30 . Telefon 58 46 28

Eksamen i navigation finder sted 23.3.
Eksamen i radiotelefoni finder sted 22.3.
Eksamen i tovværk finder sted 17.3.
Skolechejen.

en helt masse inden sommerferieturen,
der skal gå til Smålandsfarvandet.
Ferieturen starter søndag d. 12. juli,
hjemkomst 30. juli. Nærmere oplysnin
ger om tilmelding og pris vil blive givet
i medlemsbladet samt ved opslag i klub

Grib chanchen !
nu er den der, medens bådene er

huset.
Vi er, takket være en lille kreds af
flittige juniorer, allerede langt fremme

på land, til at få sat medlemsnr. på
bukke og klodser.
Havneudvalget.

med forårsarbejdet på juniorbådene, dette
er glædeligt, idet vi så kan komme tid

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

JØRGEN JOHANSEN, medlem af S.S.F.
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FORÅRSFEST
afholdes

FREDAG DEN 9. APRIL KL.

19.30

Nærmere ved opslag i klubhuset!

Svenskerne har i masser af år haft en
anden idé, som også er ved at vinde ind

Vore farvande

pas herhjemme. Den består i at bruge et

Kattegat SV Fyrskib udskiftes.

I focus —
i bund og grund

af de træbeskyttelsesmidler på oliebasis,

Selv om det er vinter, og der er et par

som især er kendt af mange sommerhus

månder, til det egentlige forårsarbejde

ejere. Det er den klare variant, som skal

at Kattegat Sydvest Fyrskib vil blive er

Fra Fyrvæsenet er det bragt i erfaring,

på bådene begynder, er der ikke noget

bruges, og man må ikke undlade at bruge

stattet i løbet af sommeren af et grund

i vejen for, at man kan grunde træet,

den

mug og svampedræbende vædske

fast fyr på Yderflak. Det er hensigten i

hvis man f. eks. har fjernet den gamle

først, idet det er denne vædske, der sik

løbet af forsommeren at få tilendebragt

maling ved afbrænding. Det skal bare

rer en god indtrængen af den efterføl

være tørt i luften, så gør det i og for

gende træbeskyttelse. Det er herved, den

ikke noget, at det er koldt. Dog skal

gode forankring opnås — her ligger fidu

træets overflade være absolut tør, fri for

sen så at sige. Når overfladen er tør,

is og sne, men da de fleste både er godt

kan

dækket

til

med

pressenninger,

volder

dette sjældent noget problem.

de bygningsmæssige foranstaltninger, så
ledes at de nye fyr, der bliver vinkelfyr
af

nogenlunde samme type som Svin-

mellemstryg-

bådan og på følgende position: 56°05'

ningsmaling. Denne type maling er der

52" N, 11°12'18" 0, bliver klar til

også en del, der bruger som grunder, idet

igangsættelse pr 1.7. Som komplemen

man

fortsætte

med

Der er heller ikke noget problem ved

man fortynder den med linolie. Så er

at give alt træ et par gange mug- og skim-

man nået til lige så godt at kunne bruge

melhindrende vædske. Ej heller er der

oliemaling, hvad der er mange, der også

megen diskussion, når det gælder træ

gør, navnlig den syntetiske version.

tar erstattes samtidig midtfarvandsmærket på Yderflak af et lignende grundfast
vinkelfyr

i

positionen:

56°04 02"

N,

Der skal nok være mindst yderligere

11°02'26" 0 . Det tynder desværre ud i

mere, der er fremstillet til formålet, er

ti metoder, og så er spørgsmålet blot,

disse hyggelige sømærker, men vinkel

de helt rigtige som grundere.

hvilken der er bedst? Jeg tror, jeg må

fyrenes

Men når det gælder fribordet, så kan

løbe den risiko at blive uenig med en

praktiske må komme i højsædet. Det vil

der godt opstå et problem om fremgangs

del mennesker ved at hælde til den an

måden,

skuelse, at det, jeg vil kalde de engelske

under vandlinien, om at de sølvgrå pri-

for

der

er

nemlig mange at

og svenske fremgangsmåder, er de bedste

vælge imellem.

fordel er så åbenbar,

at

det

være hensigtsmæssigt allerede nu at gøre
bemærkninger i søkortet om denne væ

En af metoderne er at grunde fribor

i langt de fleste tilfælde. Og hvilken af

sentligt ændring i farvandsafmærkningen.

det på samme måde som bunden. Ideen

de to, der så er bedst, er et spørgsmål, jeg

Samtidig kan det nævnes, at Kattegat

er, at disse primere indeholder pigmen

vil lade stå åbent.

ter der er pladeformede, og som derfor
danner et meget vandtæt lag. I praksis
er det også sådan, at primerne har en

Capt. Bl'tgh.

Sakset fra »Sejl og Motor«.

Syd Fyrskib ikke i overskuelig fremtid
ventes udskiftet.
I Øresund er der kommet et nyt sø

vældig god evne til at hænge fast på

mærke, idet svenskerne har udlagt, ca. 1

træet.

sm NVN for Våsterflacket Lystønde, en

Det er

især

englænderne, som

sværger til denne fremgangsmåde, der

rødmalet lys- og fløjtetønde,

dog ikke er helt ukendt i Danmark, hvor

der viser rødt hurtigblink i positionen:

mange i årevis har brugt en anden variant
af primer nemlig blymønje. Denne maling
er dog ikke så tæt og klæbende som en af
de primere, der benyttes til bunden.
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Knolen,

55°5'12" N, 12°44'18" 0. Lystønden,
der er forsynet med radar-reflektor, af
mærker 9,5 m pullen (7-261).

Signalbog for lystsejlere
Samlet af N. E. Botfeldt, RKS, og udgivet af Sadolin & Holmblad.
Til

&

har genoplivet de tidligere så populære

Holmblad A/S udgivet en nydelig lille

brug for sejlerne har Sadolin

eskadresejladser, for den enlige langturs-

bog med vandfast omslag om flagsig

sejler, der gerne vil meddele sig til andre

nalering.

sejlere og sidst, men ikke mindst for den

»Signalbog for Lystfartøjer«, der ikke

Et specielt afsnit i bogen giver iøvrit;t

ved skriftlig henvendelse til udgiveren,

nyttig vejledning om fartøjets klargøring

fremtræder

håndbog

og vedligeholdelse efter traditionelle så

med klare, korte forklaringer for signal

vel som efter mere avancerede maleme

en

praktisk

proceduren og de udtryk og betegnelser,
der er forbundet med

toder,

FESTER
G eneralforsamling
tirsdag den 30. marts kl. 19,30.
*

Forårsfest
fredag den 9. april kl. 19,30.

flagsignalering.

»Signalbog for Lystfartøjer« skal nok

De ialt 275 gengivne signaler er sat op

finde sin selvfølgelige plads på boghyl

i en Modtagedel, der er ordnet alfabetisk,

den ombord, og det er anmelderens håb,

og en Afsendedel, ordnet efter emner.

at den også vil blive læst og flittigt be

Et-bogstavsignalerne er gengivet på et

nyttet og hermed medvirke til en lille

indhæftet foldeblad med alle signalflag

forøgelse af sikkerheden til søs. Samti

og -standere trykt i farver. Bortset fra et

dig vil en mere intensiv anvendelse af

enkelt er alle signalerne udtaget fra In

signalstellet give farve og humør over

ternational Signalbog 1931 og dens efter

sejlads og havneliv.

følger fra 1969.

OG

langtursprægede juniorsejlads.

kommer i handlen, men kan fås gratis
som

KLUBHUS

•
Standerhejsning
lørdag den 15. maj kl. 16,00.

•
Aftenkapsej ladsen

begynder 19. maj kl. 19.00.
Skt. Hans aften

onsdag den 23. juni kl. 19,00.

•

Tak til forfatter og udgiver for et

Hvis en skeptiker nu vil spørge om,
hvorfor man giver sig til at lave en ny
signalbog, når der findes hele to fine

prisværdigt initiativ.

*

Eyvind Peetz.

Sakset fra »Sejl og Motor«.

Svagføretur
lørdag den 14. august kl. 13,00.
•

værker om emnet, er forklaringen for

Amagerkredsens kapsejlads

modentlig den, at 1931-udgaven i stør

afholdes af S S F den 22. august.
1. start kl. 10.

relse og vægt kan konkurrere med en
fortovsflise og af samme grund har haft

*

liden udbredelse blandt lystsejlere. Bogen

blandt søsportsfolk, selv om den ikke

Støt
vore annoncører!

indeholder et eneste signal for sejlma

De støtter os

fra 1969 er derimod et bekvemt lille ring
bind, som nok kunne fortjene udbredelse

»/Mandetur«
lørdag den 11. september
*
Navigations sejlads
søndag den 19. september.

nøvrer.

*

Af rigger gilde

»Signalbog for Lystfartøjer« er i al

lørdag den 9. oktober kl. 18,30.

enkelthed signalbogen for de sejlere, der

Torsdag den 25. marts kl. 20.00

FILMSAFTEN
På opfordring af en større kreds sejlere lancerede BIANCA YACHT A/S, Rudkøbing, i foråret 1970 et nyt
bygge-system, specielt beregnet for sejlere, der selv ønsker at montere og samle deres egen^j havkrydser.
Interessen for selvmontering af eget »skiv« er stærkt stigende og for at støtte denne interesse, er tilrette
lagt et klubaftenprogram, hvor vi behandler emnet »hvordan bygger jeg min egen havkrydser«?
PROGRAM: Kl. 20: Introduction af BB-systemet.
Kl. 20.20: Slide-film med tone (systemet i
billeder).
Kl. 20.45: Pause (spørgsmål og diskussion).
Kl. 21.30: Sejler-film i farver (Kieler
ugen m. v.)
Kl. 22.15: Slut.
Festud valget

Sejlsportsfolk
KØBER DEN RIGTIGE

ret kurs i
lystfartøjsforsikring

PÅKLÆDNING
fordelagtigst
hos

BACHER

]males

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER
Elvstrøms Flydeveste
til voksne og børn!
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HUSK NÅR BÅDEN ER KOMMET I VANDET,
så ryd op på din plads og anbring dine mærkede bukke og klodser
efter PLADSMANDENS anvisning!

STANDERHEJSNiNG
finder sted

Lørdag den 15. maj 1971 kl. 16.00
MUSIK OG DANS I KLUBHUSET
H U S K ! Hvide huebetræk

FESTUDVALGET

play, så længe at shop og tank bliver
passet ordentlig og til de åbningstider

Nye medlemmer
som søger optagelse

som Klaus selv havde stillet forslag om.

i

Klaus udbad sig betænkningstid til

S L& ,
uwc

lj

søndag, og det tog man til efterretning.
2. Protokollen oplæstes ikke.
3. Der var indkommet følgende forslag
Aktive:

til generalforsamlingen.
1. Undertegnede foreslår generalfor

Tia.

samlingen, at man dropper byggeplaner
Bestyrelsesmødet onsdag den
10. marts 1971
Dagsorden:
1. Beretning

ne til et nyt motorhus, til fordel for en

Underskrevet 368 H. F. Jensen

2. Forslag til generalforsamlingen ved-

2. Protokol
3. Generalforsamlingen

§ 1, sidste stykke: kørsel med cykler til

4. Havn og plads

ladt, dog undtaget midterbroen samt par

5. Klubhus og fester

tiet foran klubhuset.

ndr. og sdr. mole — disse stativer skal

8. Kapsejlads

benyttes.

4. Arbejdet med fornyelse af bolvær

lyste at OK olie A/S havde været nede

kerne går godt fremad. Også pladsman

og måle op hvor meget der er i tankene,

den gør et godt stykke arbejde, flagstan

og man har fået en opgørelse over, hvad

gen bliver renset helt af.

der er betalt for det.

5. Fra klubhusudvalget intet nyt.

til stede for at forhandle med besty
relsen om vilkårene for at passe både
Shoppen og benzintanken. Klaus S. hav

Jørn Ipsen,
Strandgade 21, K.
»Kiki«.
Henning N. Lorenzen,
Kompagnistræde 16, K.
Finnjolle.

Underskrevet: 743, Torben Kragh.

1. Formanden bød velkommen, og op

Klaus Schlicter var bedt om at komme

Bent E. Rasmussen,
Landskronagade 43,0.
U/bd.

3. Der bør opstilles cykelstativer på

7. Juniorafdelingen
9. Eventuelt.

Frede B. Hansen,
Skyttegaardsvej 31, Valby.
U/bd.

udvidelse af vort klubhus.

vedrørende ændring af ordensreglements

6. Sejlerskolen

Anton B. S. Cortsen,
Markmansgade 3, S.
U/bd.

6. Skolechefen

oplyste

at

bådebygger

Bækggård havde været nede og se på
øvelsesbåden. Endvidere har man be

Bjarne Jensen,
Frankrigsgade 2, S.
U/bd.
Annelone Jensen,
Ved Linden 6, S.
U/bd.
Junior:

Poul Søndergaard,
Rolfs Plads 2A, F.

stilt et nyt storsejl til øveballen.

de udbedt sig en 5-årig kontrakt, da han
sidste år havde ofret en del penge på
istandsættelse af det gamle skur, hvor
Shoppen hidtil har haft til huse, og da
bestyrelsen nu ønskede Shoppen flyttet

Vinterens kurser nærmer sig slutnin
gen, onsdag d. 17. marts er der eksamen
i tovværksarbejde, mandag d. 22 eksa
men i radiotelefoni og tirsdag d. 23 ek

til et rum i det gamle klubhus, vis å vis
benzintanken, ville det betyde en endnu

samen i navigation. Til slut enedes man

større udgift til at sætte dette lokale i

til øveballen samt et stel juniorsejl.

stand så det bliver anvendelig til for
målet, derfor ønsket om kontrakt.

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.

om at ansøge D.S. om støtte til et storsejl

Sign. Sv. Larsen, formand.
Sign. Reinhardt Hansen, j-ekretær.

Bestyrelsen så sig ikke i stand til at
indgå nogen kontrakt, hverken på 5 år,
eller i det hele taget noget tidsrum, det
forbyder nemlig vort lejemål hos kom
munen. Men man lovede Klaus S. fair
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FORMANDENS BERETNING
Siden sidste generalforsamling har Sund
by Sejl-Forening mistet to af sine med
lemmer :

1. april 1971 hvor det nye toldlovforslag
starter. Udvalget gav tilsagn om at vi
nok skulle få de penge.

Martinus Schultz, ejer af motorbåden

Vi kunne måske havde larmet mere
op i denne sag, men jeg mener ; lad os
først få pengene i hus, så må vi ce hvad
der kan gøres, eventuelt kræve blå ben
zin, få bygget havne for vejfondens mid
ler, da vi jo vitterligt betaler til denne.

»Willemos«.
Kaj Svendsen, mangeårigt passiv

medlem.
Jeg vil bede forsamlingen sammen med
mig, mindes vore kammerater.
Træet til det nye bolværk kom i fe
bruar og Tom og hans raske mandskab
gik straks igang, så det kan blive færdigt
når bådene skal i vandet. Næste år skulle
vi være færdige med bolværksarbejdet
hele havnen rundt, og en stor udgift for
svinde. Men jeg er da ikke i tvivl om,
at der er mange ting som vi så må be
gynde på.
Vi kan være glade for, at vi selv leder
vor havn, »West« har lige fået en for
højelse på ca. 25.000 kr. Det er ca. 100
kr. pr. plads, da benzinpengene er bort
faldet er det et slemt minus for klubben.
Vor benzinmand »Georg« har på grund
af sygdom frasagt sig pasningen af tank
anlægget (han bliver svær at erstatte).
Claus Schlicter har flyttet »Shoppen«
over i det gamle klubhus (Verandaen)
og samtidig overtaget tankanlægget, som
for fremtiden vil få åbningstider så alle
kan få tanket o.s.v. selv på forskudt
arbejdstid.
Pladsmand Erik Hansen overtager den
gamle Shop til opholdsrum, Erik tror jeg
vi alle kan være tilfreds med, han finder
selv ud af hvad der skal gøres på pladsen
for at der kan være orden, jeg vil gerne
herfra sige tak for dit arbejde og din
fine afslibning af flagmasten.
I år får vi for sidste gang udbetalt
benzinpenge, det bliver en stor belast
ning for de fleste klubber, hvad jeg som
medlem af benzinudvalget påpegede ved
et møde med folketingsudvalg, det be
handler det nye toldlovforslag. Endvide
re pegede jeg på, at vi kunne komme i
klemme med en måned, da de penge vi

På Nyborg Strand blev afholdt et dis
kussionsmøde med ingeniører fra vand
bygningsvæsenet og alle sejlunionsformænd, lederen af mødet var vandbyg
ningsvæsenets souschef. Man var klar
over der manglede mange havne landet
over, man nævnede tallet 130. Så nu
håber vi bare ikke det vil blive ved
snakken. Jeg var desværre selv forhin
dret i at være til stede, men jeg regner
med at formanden for »Dragør Sejl
klub« ordnede sagerne for alle lystsej
lerne her i København.
Den 1. maj skal jeg til det sidste benzinmøde i Middelfart, hvor vi fordeler
benzinpengene for året 1970.
Forsikringer er blevet dyre, tænk jer
om, når det er en forsikringssag er det
ikke lige meget hvad forsikringen skal
betale, for I bliver selv sorteper når
præmien skal op.
Sikkerhed og redningsgrad er en god
ting at have om bord når man kommer
i knibe og sejler ude om natten. Vi
havde et medlem her i Sundby hvis motor
brød sammen lige udenfor, han kunne
se der var fest i klubhuset men drev i
det hårde vejr på grund ved Saltholm
hvor han stod i 9 timer, han havde ikke
en tør trævl på kroppen, blev reddet af
en helikopter, men båden var gået til.
Det var i december og forsikringen dæk
ker, når bådene er i vandet, kun til 15.
november. Man kan tegne en udvidet
forsikring som havde dækket i dette til
fælde.
Radiostationen er indkøbt med sigte

havde til gode for 1970 først ligge til

på sikkerhed til søs. Man har en stor

udbetaling i det nye år, det vil sige efter

chance, hvis man har Walkie Talkie til
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ca. 1.100 kr., men det er givet at en
VHF er bedre - men hvor mange har råd
til at sætte 6.000 kr. i et sådant anlæg.
Til K.S.U. møde var Amatør Sejlklub
bens formand også interesseret i sådan
et anlæg, så vi kan forvente et anlæg i
Svanemøllehavnen, og Vedbæk kommer
også nok med. Svenskerne er meget læn
gere fremme end vi. Nu mangler vi bare
at få P&T's tilladelse til en højere effekt
og det kan vor station stilles om til i
løbet af et øjeblik.
Jeg havde den glæde, at være inviteret
med til »Sundet's«, »Øst's« og »Tritons«
indvielse af deres nye bådpladser og jeg
må sige, at det er et fint arbejde, der er
udført derude og jeg vil håbe for de tre
klubber, at de ikke skal igennem den
flytning en gang til.
Jeg må bede medlemmerne tage hen
syn til den store skibstrafik i sejlrenderne
ja overalt. Lodserne har klaget om til
fælde hvor lystsejlere ikke har taget det
fornødne hensyn. I gentagelsestilfælde
vil de klage til Handelsministeriet og så
ved man jo ikke hvad der vil ske.
Expetancelisten er lang og der kom
mer stadig flere, så det må overvejes
om vi må lukke et stykke tid og kun op
tage medlemmer der vil på land for vin
teren.
De nye skure bliver færdige medio
april.
Har nogle set hvem, der har kørt ind
i hegnet på Strandvejen bedes de hen
vende sig til bestyrelsen.
Den 15. marts var det sidste frist for
indbetaling af kontingent, men der er ca.
150 aktive medlemmer, der løber en
stor risiko for at blive slettet og miste
deres rettigheder i S.S.-F., kniber det med
betalingen, så henvend jer til kassereren
før sidste frist og ikke efter I har 2l/ 2
måneds frist, så det må være sløseri fra
medlemmerne — lovene skal overholdes.
Materialer og arbejdsløn til de nye ar
bejder bliver over 80.000 kr. som vi
regner med skal ind og så kan det ikke
nytte at vi mangler ca. 11.000 kr. i
kontingentpenge.
Jeg må gøre opmærksom på, at det er

forbudt at lade skruen arbejde op mod
spunsvæggen.
Relæer er opsat i forbindelse med stik
kontakter, så vi kan undgå meningsløse
el-ulykker, men jeg henstiller at de be
handles varsomt — de er jo ikke af stål.
Vi har brug for mere plads i klubhuset
så jeg vil tilslutte mig Henning Jensens
forslag, det ville jo være dejligt om vi
kunne fejre 50 års dagen i 1973 under
eget tag.
6.000 kr. er sat ind på jubilæumkon
toen og 6.000 bliver sat ind til efteråret.
Jeg fortsætter endnu et år som for
mand for K.S.U.
S.S.-F. har bestilt en »Yngling« til
levering den 15.5 så juniorerne kan sam
arbejde med alle klubber, så har vi jo
Juniorbådene, Flipperjoller og en Yng
ling.
40 års jubilæum kan i år fejres af
følgende medlemmer:
A. Chr. Madsen
Gunner Meyer
Svend Boye Andersen
Svend Å. Larsen (formanden)

25 års jubilæum kan fejres af:
Gert Rasmussen
Verner Poulsen

Vor lærer i tovværk, hr. Einer
sen, modtog S.S.-F.s tak for gratis
visning af vore juniorer under
De blev undervist på et særligt
da AOF ikke giver tilskud til
aldersklasse.

Peder
under
14 år.
kursus
denne

Tovværks- og
Navigationskursuset
blev afsluttet med eksamener henholds
vis den 17. marts og 23. marts.
Ved klubbens første Radiofoniprøve
fik Per Knudsen, Frits Kleis og Lyng
kjær det store certifikat med engelsk, det
mellemste erhvervede Reinhardt Hansen,
Viggo Keller og Søren Bødtker, en del
medlemmer fik det lille og 2 bestod
ikke. Jeg vil anbefale, at mange deltager
til næste år i dette kursus, men vi skulle
helst kun have én lærer.

En tak til Kristine for den gode måde
hun sørger for, at vi bliver betjent godt
her i klubhuset - det tror jeg vi alle kan
være tilfredse med. Vi må heller ikke
glemme den indsats hun lægger for dagen
når vi har svagførefest. En hjertelig tak
fra os alle.
En tak til redaktør og kasserer for det
store arbejde de udfører for klubben.
En tak til bestyrelsen, revisor og alle
dem, der hjælper i årets løb så det kan
gå os godt her i Sundby Sejl-Forening.
Thi uden hjælp ville det blive svært for
mig at gøre mit bedste til gavn for S.S.-F.
Sv. Larsen.

Benzinskemaernes antal er gået lidt
ned, ca. 10 stk., vi har ialt modtaget
375 stk. Det bliver en lettelse, når nu
skemaerne ophører, for der er jo stadig
60 der skal rykkes hvert år og det giver
et stort ekstraarbejde.
John Norman blev bestyrelsen nødt til
at udelukke, da han ikke efterkom for
budet mod at sove i båden trods flere
henstillinger fra havneudvalget og mig

Hugo Svenson

selv. Den brandfare der var, fordi båden

Knud Andersen

jo skule opvarmes og den stod imellem

Aage Villardsen
Harry B. Nielsen

mange andre, kunne vi ikke se igennem

Einar Olsen

fingre med. Båden står nu på parkerings

Sv. Aa. Petersen

pladsen og skal være fjernet inden 1.

Pløck

april.

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb
Lystbådehavnen (Langelinie)
Lystbådehavnen
(Svanemøllen)
Hellerup havn
Skovshoved
Bellevue bro
Taarbæk
Strandmøllen
Vedbæk
Rungsted
Nivaa
Sletten
Humlebæk
Espergærde

3,1

Snekkersten
Helsingør, nord
4,1 Hornbæk
4,7 Gilleleje
6,1 Hundested
7,1 Rørvig
7,7 Saltholm (Barakkebro)
9,0 Saltholm (Lusebro)
11,5 Kastrup
13,8 Dragør
16,5 Drogden fyr
17,9 Køge
18,9 Stevns fyr
20,0 Rødvig

20,8
23,2
29,6
34,6
54,0
57,0
3,6
3,3
2,1
5,0
8,5
25,2
25,0
29,0

Lund
Fakse 1
Præstø
Klinthc
Hesnæ:
Bøgesti
Nyord
Stege
Kalleh;
Stubbel
Vordin
Mølle 1
Hogani
Viken

32,0
36,8
43,8
47,0
60,5
36,4
44,8
49,2
47,4
59,5
58,0
38,4
33,4
29,2

Hålsingborg

..
...
...
...
...
...
...
...
...

22,8
20,2
17,2
14,9
14,6
14,8
10,5
14,1
13,1

Limhamn
(gennem Drogden) ....... 11,7
12,1
Klagshamn
.... 16,5
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GENERALFORSAMLINGEN

op nu er ved at komme under eget tag
igen efter branden.

tirsdag den 30. marts 1971

Forslaget gik til afstemning, som blev
foretaget skriftligt. Forslaget blev ved
taget med 118 ja-stemmer, 6 nej-stem
mer og 1 ugyldig.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Valg til bestyrelsen
4. Regnskab
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt.
Formanden bød velkommen til forsam
lingen, og udbad sig forslag til en diri
gent. Traditionen tro blev Henning Jen
sen foreslået og valgt.
Henning Jensen takkede for valget, og
konstaterede generalforsamlingens lov
lige indvarsling, sam oplæste dagsorde
nen, hvorefter ordet blev givet til sekre
tæren som oplæste protokollen fra det
sidst afholdte bestyrelsesmøde. Der var
ingen kommentarer til protokollen.
Derefter fik formanden ordet til sin
beretning.
Efter formandens beretning udbad di
rigenten sig forslag til et stemmetællingsudvalg, og følgende blev foreslået og
valgt: Kaj Guldbech, V i Ih. Lindemann
og Hans Guldager.
Da ingen ønskede ordet til debat om
formandens beretning, toges protokol og
formandens beretning under afstemning,
og begge godkendtes enstemmigt.
3. Bestyrelsesvalget blev kørt igennem
med ekspresfart, idet alle de afgående
blev genvalgt uden modkandidater, med
undtagelse af 1 suppleant, den afgående
var Vagn Preisler. Vagn Preisler var ikke
til stede og i stedet blev Hans Guldager
foreslået og valgt.
4. Regnskabet havde været optrykt i med
lemsbladet og der var ingen kommentarer
fra forsamlingen, og regnskabet blev
godkendt med kraftig applaus.

5. Lovændringsforslag var der ingen af.
6 Andre forslag: Henning Jensen havde
indsendt at droppe planen om bygning
af et nyt motorhus, til fordel for en
udvidelse af klubhuset ud mod flag
masten og med en tagterrasse ovenpå.
Henning J. motiverede sit forslag med,
at kun få benytter sig af motorskuret,
hvorimod der er stort behov for mere
plads i klubhuset.
Motorbådsrepræsentanten, Ejner Skafte
udtalte hertil, at det ville være at spise
motorbådsfolkene af. Skafte foreslog al
ternativt, at man ville bruge 10 % af
det beløb man havde sat af til bygning
af nyt motorhus, til anskaffelse af bedre
grej, så det blev lettere at tage sin motor
op og køre den i skur.
Kaj Guldbech syntes at H.J.s forslag
var godt, lad os gøre klubhuset dobbelt
så bredt, sagde han, så kan der komme
mange flere til generalforsamlingerne.
Kaj var dog betænkelig med hensyn
til byggetilladelse, var bange for at det
måske kunne vare til 1975 på grund af
byggestop.
Formanden Sv. Larsen syntes også at
forslaget var godt, han så gerne klubhu
set udvidet til 1973, så vi kan fejre
foreningens 50 år jubilæum under eget
tag. Han var dog ikke klar over at der
også skulle tagterrasse på, det vil jo
blive dyrt, sagde Sv. Larsen, men vi må
jo se at SUTTE alle de kasser vi kan.
Formanden var ikke bange for bygge
tilladelsen, der er intet byggestop, og der
kan rejses penge til klubhusbyggeri, men
derimod ikke til et motorhus, formanden
henviste til Amatør sejlklubben, som net

Torben Kragh havde stillet forslag til
ændring af ordensreglementets § 1, sid
ste stykke: Kørsel med cykler tilladt, dog
undtaget midterbroen samt partiet foran
klubhuset. Endvidere foresloges opstil
let cykelstativer på ndr. og sdr. mole disse stativer skal benyttes. Torben Kragh
var ikke til stede, forslag freml. af diri
genten.
Sv. Larsen: Hvorfor skal vi ikke have
lov til at cykle på midterbroen, skal der
være forskel på medlemmerne? Nej, af
standene er ikke større end at man kan
gå ud til sin båd, og så giver det ikke
anledning til klager over støvplagen, vil
anbefale at stemme imod forslaget.
Poul Holst: Hvorfor skal vi absolut
køre, det er da bedre at lave nogle små
vogne som medlemmerne kan transpor
tere deres grej ud til bådene på.
Forslaget blev ikke vedtaget, idet der
var kun 4 stemmer for, resten imod.
Om cykelstativerne: Sv. Larsen: Der
er stativer på sdr. mole, jeg indrømmer at
der ingen er på nordre, men vi ved også
alle at de kommer.
Dirigenten: Jeg vil tillade mig at
droppe dette sidste, da det ikke kan be
tragtes som et forslag, men snarere som
en henstilling som bestyrelsen må tage
til efterretning.
7. Eevnuelt: Søe: Det er dejligt med de
kønne træer lang pladsen, men kunne de
ikke klippes ned da de giver et for
færdeligt svineri i bådene!
Reinh. Hansen kom med en oplysning
om indkøb af nødraketter m.v.
Paul Holts: Nu skal der bygges skure
igen, vil gerne vide hvor mange havne

BRISTOL blomster
LYONGADE 4-6 - TELF. 583875
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JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F.

pladser vi har da disse og skurene jo
må stå i et rimeligt forhold. Holst ud
talte endvidere at vi får aldrig en ben
zinmand som Georg, og at det vil blive
et ragnarok når alle skal tanke op inden
for de tider som er bebudet.
Reichardt efterlyste låse på badeværelsesdørene samt bedre forhold i maste
skuret. Fritz Kleis forespurgte om der
var interesse for arrangement af fællesture til sommer. Øberg: Der tales så
meget om at gøre noget for juniorafde
lingen, men det er beskæmmende når der
averteres i medlemsbladet om at junio
rerne skal møde kl. 10 til klargøring af
både, så er der hverken førere eller leder.
Poul Holts: Hvornår bliver afvandingsrenden gravet ud? den er slem,
men det var måske en idé at give med
lemmerne et par gummistøvler og en
skovl og så lade dem grave renden ud.
Bennet Willadsen, juniorleder: Jeg
har desværre ikke selv kunnet være til
stede hver gang, men førerne burde have
mødt som aftalt. Alle andre aftaler er
mig ubekendt.
Poul Rasmussen ankede over, at hans
kone ikke kunne blive passivt medlem
af foreningen.
Dirigenten svarede herpå, at det var
vedtaget på en generalforsamling at
lukke for tilgang af passive medlemmer,
og at der skal en generalforsamling til
at ændre dette forhold igen, dette kan nu
ikke ske før næste generalforsamling.
Søren Kristensen: Nu skal der ofres
på klubhuset igen, hvad med at ofre lidt
på junior-skuret?
Da der ikke var flere indlæg, fik for
manden ordet til en replik.
Til Søe: Vi må se at få kappet noget
af de træer, jeg tror at pladsmanden kan
klare den affære.
Til Poul Holst: Vi har ikke gjort så
meget ud af det med skurene, da der jo
kommer en vej, som tager et stort stykke

af pladsen, og mange af de skure som
star pa dette stykke kan ikke flyttes, da
er det godt at der er skure nok. Om
benzintanken må vi forhandle os til rette
om tiderne så alle kan få brændstof.
Til Richard: Der har været låse på
dørene, men nøglerne bliver væk. For
holdene i masteskuret vil blive bedret
så snart forholdene tillader det.
Til Kleis: Fællesture er en god idé.
Til Øberg: Bennet Willadsen har be
svaret indlægget.
Til Poul Holst: Det lyder nok så
flot: at lade medlemmerne grave renden
ud, nej, det var i gamle dage, da man
kunne hjælpe hinanden og tage et nap
for klubben, det lader sig ikke gøre i dag.
Og til Poul Rasmussen: Vi vil da være
glade for at se din kone som aktivt med
lem.
Da debatten var udtømt udbragtes et
leve for Sundby Sejl-Forening, og diri
genten takkede for god ro og orden.
Sign. Hennig Jensen, dirigent.
Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

KARNEVAL
på Amager!
Karneval i Rio kan vi jo ikke måle os
med endnu i Sundby Sejl-Forening, men
det kommer. Fremmødet af festligt ud
klædte medlemmer var over 110 % over
sidste års karneval, hvilket tyder på, at
festudvalget her har halet endnu en suc
ces i hus, til næste år må vi jo ligefrem
have adgangs-begrænsning med mindre
klubhuset bliver udvidet til det dobbelte.
Fantasien havde rigtigt blomstret, der
var Simon Spies'er i flere udgaver med
og uden leopard-sko, Miss-Foster med
hvid badedragt og blussende kinder del
tog også, hun vandt selfølgelig en præ
mie, der var en underskøn Hawai-pige
i bastskørt og ellers intet? hun stod også
til en præmie, desuden var der cowboys,
indianere, røvere og soldater. Bonde
koner, Alfer og Ole Lukøje, en skøjte
prinsesse med skøjterne på (min storetå
værker endnu) og mange andre, til næste
år må festudvalget nok hellere præmiere
alle deltagerne, sådan en fantasi var der
lagt for dagen.
Aftenen begyndte med at Kristine ser
verede en velkomstdrinks, senere fik vi
kartoffelsalat og røde pølser, saltstænger
og ships stod på alle de festligt pyntede
borde, og til musik af Kai Bruun's or
kester dansede man natten i møde. Mange
holdt ud til de små timer. Tidlige mor
genvandrere kunne måske undre sig over
de mange biler der stod på parkerings
pladsen, men det skyldes sikkert nok,
at medlemerne holder sig færdselsloven
efterrettelig og hellere tager

Amager

Bilen hjem.
Til slut! Hvem går med Tutta Rosen
bergs barm.

H. G.

ALTID UOEX'S BILLIGSTE] TILBUD ! !
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Til lykke!
25. marts var en stor dag for vo

FESTER

res eks. benzinmand.

På denne dag

fyldte Karl Hansen 80 år.

S tander-hejsning

Karl, mellem

lørdag den 15. maj kl. 16,00.

venner også

sin lille have passer han dog stadig

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 få undervisning.
Undervisningen er gratis.
Tilmelding sker hver torslag kl. 19-

og vi glæder os hver gang, vi ser dig

20,30.

»Skipper Skræk«,

•

kaldet

passede i flere år

vores benzintank, og hans lune og

Af ten kapsej lad sen

gode

begynder 19. maj kl. 19.00.

humor,

skaffede

ham

mange

venner i S. S. F. Så begyndte helbre

¥

det

Skt. Hans aften

onsdag den 23. juni kl. 19,00.

•
Svagføretur

så

han

måtte opgive at passe tanken.

og

benene

at

svigte,

Men

Skolechefen.

gå og pusle i den.

lørdag den 14. august kl. 13,00.

Vi her fra bladet sender dig

•

her

med en forsinket lykønskning:
Hjertelig til lykke Karl!

Amagerkredsens kapsejlads

afholdes af S S F den 22. august.
1. start kl. 10.
*

Renie.

Knallert- og cykle

70 år
Ejeren af »La-mer« J. W. Christi

»Mandetur«

ansen fylder tirsdag d. 4. maj 70 år.

lørdag den 11. september

HUSK!!!
kørsel er stadig

FORBUDT

*
Navigationssejlad s

Hjertelig tak

søndag den 19. september.

OVERALT

for opmærksomheden ved vort sølv
Af riggergilde

bryllup.

på havnen.

»Skurken«.

lørdag den 9. oktober kl. 18,30.

NØDFYRVÆRKERI!
Om indkob af Nodfyrværkeri, samt
priser på dette m. v.
Se udstillingen i foyeren!

Støt
vore annoncører]
De støtter os

Reinhardt Hansen.

ANNONCE-EKSPEDITIONENS
Parkering*
Undgå venligst at parkere

på

venstre side af indkørselen til klub
huset, det er medlemmerne der
skal betale de knækkede fliser og
nedkørte kantsten.

8

nye adresse er
E. Lorentzen, Samosvej 30, 2300 Kbhvn. S
Telefon 58 46 28

Radiomøde
Inden vi ca.

foreløbig udlejet til to skoler, som sejler
på ferie i England.

I. maj begyuder på

at aflytte kanal I l A på 27 MHz-båndet, vil der blive afholdt et mode

i

Sundby Sejl-Forening, hvor til inter

Fra havneudvalget

esserede

klubber

i

sundområdet

er

inviteret til at sende repræsentanter,

Der er stadig nogle, der har glemt
at få sat navn og medlemsnummer på
bukke og klodser. — Gør det nu.

for at vi sammen kan fastlægge nogle
retningslinier for arbejdet fremover.
Interesserede medlemmer af S.S.F.
er også velkommen.

•

Modet afholdes tirsdag d. 27. april

Når båden er sat i vandet, anbring
da klodser og bukke efter pladsman
dens anvisning. Husk at rydde op på
pladsen.
*

Der er kommet klager over, at
nogle fortøjninger og bøjer ligger for
langt ude i havnen, sørg venligst for
at det bliver klaret. 2 gange bådens
længde fra kajen kan klare det.
*

Efterse dit redningsudstyr, og lad
dine redningsveste eventuelt afprøve
inden sæsonen begynder.
Havneudvalget

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 Benzinøens 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.«
Københavns Politi,
den 29. maj 1969.
P. Christensen

Jyllinge-firmaet er blot et af mange
danske bådudlejningsfirmaer. Også andre
firmaer melder om travlhed. Det er der
med slået fast, at adskillige tusinde dan
skere i år holder sommerferie til søs i
lejede både.

kl. 19.30.
R.H.

Småpluk
Mange på ferie i lejede både,
så meget koster det
Tusinder af danskere holder i år ferie
til søs i lejede sejl- eller motorbåde. Man
ge foretrækker ferie i båden fremfor
camping-ferie på hjul. Interessen for fe
rie til søs er større end nogensinde tid
ligere.
- Vi sender 4—5.000 mennesker til
søs i lejede både i år, siger Jens Johanne
sen, Maritim Camping, Jyllinge. Det er
flere end nogensinde. Det er ikke mere
luksus at leje en båd og holde sommer
ferie til søs. En folkebåd med fire køje
pladser kan lejes for 880 kr. ugentlig i
skolernes sommerferie. Uden for som
merferien er prisen 770 kr. En motorbåd
til fire lejes for henholdsvis 970 kr. og
880 kr.
- Kan alle leje en båd uanset kvalifi
kationer?
- Vi kræver et rimeligt kendskab. Ud
lejeren tager med på en prøvesejlads for
at se, om føreren kan sejle. I sidste uge
blev en mand afvist. Han var ikke dyg
tig nok til at sejle. Men det sker sjældent
at en kunde afvises.
- Hvordan er bådene udstyret?
- Vi lægger mest vægt på rednings
udstyret, og folk skal blot medbringe
sengetøj og privat grej. Kogegrej og
service samt komplet navigationsudstyr
e r fast.
Jyllinge-firmaet råder over 70 sejl- og
motorbåde samt en skonnert. Den er

Bådhavn til 6,3 millioner
Helsingør Kommune har nu udbudt
stenarbejderne til den kommende store
lystbådehavn i Helsingør nordhavn i lici
tation. Det drejer sig om opførelsen af
nordre og søndre moler med molehove
der og fyr. Arbejderne ventes sat i gang
til sommer.
Der er afsat i alt 6,3 mill. kr. over fem
år på kommunens budget til havnens ud
bygning. Allerede om tre år ventes hav
nen at kunne betjene henved 900 af de
godt 1.000 både, som havnen skal kunne
rumme. Havnen er planlagt udstyret med
servicefunktioner som toiletter og cafe
teria. Havnens brugere får adgang til
egen benzintank, kranløft og et slæbe
sted for trailerbåde. Parkerings- og både
pladsen forsynes med brandbælter, så
en eventuel brand ikke breder sig til
samtlige ophalede både.
Sejlsportsfolk protesterer mod den ny toldlov
Den ny toldlov, der træder i kraft
1. april, vil bevirke, at tusinder af sejlen
de udenlandske turister ikke vil forsøge
landgang i Danmark.
Det siger skibsprovianteringshandler
Ejnar Christensen, Fredericia, medlem af
forretningsudvalget i Dansk Sejlunion.
Medens turister, der kommer fra søen,
ikke mindst fra Tyskland, hidtil har
måttet medtage en rimelig mængde vin
og spiritus til eget forbrug, bestemmer
den ny toldlov, at de ombordværende kun
må have én flaske vin eller én flaske
spiritus, uanset hvor længe lystsejlernes
ophold strækker sig.
Da fremmede lystsejlere ofte er her
tre-fire uger og besøger adskillige danske
havne, vil dette betyde, at de i stedet
søger til for eksempel Sverige eller Nor
ske, hvor disse restriktioner ikke findes.
Også Dansk Sejlunion vil nu forsøge
at få Danmarks Turistråd til at gribe ind,
så man kan slække lidt på paragraffen.
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Sejlsportsfolk

ret kurs i
lyst fartøjsforsikring

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING
fordelagtigst
h os

BACHER

]medes

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

#

JOLLEBENKLÆDER
Elvstrøms Flydeveste
til voksne og børn!
ORIG. ENGELSKE

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

0

f

r

|
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Holmens Benkl. - Færø Trøjer

KONGENS NYTORV 6 - KØBENHAVN K

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 4 A 5 ^ 35

TELEFON (Ol) 12 24 36

FILIAL GRØNTTORVET 7 9 - VAlby 2 3 8

Stanca

utryk

SENSATION

Denne nye
apterings
sektion
gør det
legende let
at samle
sin egen
havkrydser

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

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
« 35 67 88

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget

er

over 1100 eksp|.

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S . Telf. 58 46 28

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN. NYRNBERGGADE 50.

Bianca 27 leveres nu også
som byggesystem. Den nye
apteringssektion gor det
legende let for enhver at
montere de præfabrikerede
interiorelementer... og der
stilles ikke storre krav til
håndværksmæssig kunnen.
De får et fuldt færdigt
skrog, samlet og påmon
teret lønningsliste. Værftet
har klaret alt det grove ..
De kan få lov til det sjove
— og endda tjene mange
penge på Deres eget ar
bejde.
Bianca Byggesæt komplet,
excl. moms kr. 47.500,—
Bianca 27, færdigbygget
på værft, m/sejl og motor,
excl. moms kr. 76.400,—

Ring eller skriv efter
mere oplysninger

nær

WHLTBY BIANCA
"s
5900 Rudkøbing-(09) 51 19 40

AM 8384 u . TRYK: KARL POVLSEN. SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88
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Ynglingen ,,Gmger" døbes af direktør Jørgen Buch
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HUSK NÅR BÅDEN ER KOMMET I VANDET,
så ryd op på din plads og anbring bukke og klodser
efter PLADSMANDENS anvisning!

SCT. HANSAFTEN
Sejlforeningen fejrer Set. Hansaften i klubhuset med stort BAL
t Festtegn å 5 kr. incl. baltegn SKAL købes før festen! 4

Kay Bruuns orkester spiller op til dans
fra kl. 19—1.00 — Flere overraskelser!
Vi beder alle bådejere om at illuminere deres både, så vi kan få en festlig
og hyggelig aften i havnen.
Festudvalget

2

STANDERHEJSNINGEN 1971
Det betyder ingefær, og i gamle dage
brugte man ingefær til at smøre under
hestenes haler, hvis de skulle løbe stær
kere eller yde lidt ud over det alminde
lige. Så vi må jo håbe på, at vore dygtige
juniorer sejler meget »sølv« hjem, ellers
smør den lidt med ingefær i agterenden.
Da vi derefter kom ind til de festlige
smykkede borde med Kristines velkendte,
dejlige smørrebrød, var der mange taler.
Så hejste vi standeren for 48. sæson. For
manden indledte med at byde vore gæ
ster velkomne, mellem gæsterne var un
derdirektør Jørgen Buch fra Tuborgfon
det, fhv. kontorchef Hans Frederiksen,
Erik Lauersen, John

Hagemann, Erik

Laurbærrene regnede ned over forman
den, og S.S.F. Men jeg vil dog lige be
mærke, at Sv. Larsen i sin takketale til
underdirektør Jørgen Buch for Tuborg
fondets dejlige gave samtidig takkede

Aagaard, Bent Thomsen, alle med damer,

fhv. kontorchef

Hans Frederiksen, da

endvidere så vi Knud Rødgaard, Person

han som chef for Jordkontoret mange

og repræsentanter fra »Sejl og Motor«

gange havde hjulpet os, og som derfor
på klubbens vegne overrakte Hans Fre
deriksen som den første klubbens nyind
stiftede ærestegn i guld.
Frederiksen mindede i sin takketale de
gamle dage herude på lodsepladsen, hvor
klubben blev til i Regnvandsgrøften, og
det glædede ham at se den mægtige udvik'ing, der igennem årene var foregået

samt »Amagerbladet«.

herude. Han var klar over, at nu havde

Formanden omtalte de store arbejder,

vi navigationsskole, men det var ikke

der var udført på havnen, de nye bolvær

nødvendigt, da vi begyndte herude. Når

ker og kajanlæg, beklagede, at benzinpen

man skulle hjem om aftenen, så sejlede

gene var taget fra klubberne, mente, det

vi bare efter lugten.

var bedre at give tilskud til de forenin

Jo, det var i det hele taget den helt

ger, der gjorde et arbejde for ungdom

store fest, der blev råbt hurra og skålet

men (vi optager børn fra 10-års alderen).
End bagefter at ofre store beløb på Nar

#r

kohjem eller hospitaler.

for Jysk Sejlunion, Amagerkredsen og
m. m. og som en lille slutbemærkning
tror jeg, at alle deltagerne vil mindes den

Herefter udtalte underdirektør Jørgen
Buch sin glæde over, at Tuborgfondet
kunne være med til at hjælpe foreninger

ne fest, den var i alle måder meget vel
lykket og fornøjelig.
M.A.C.

ne i deres arbejde for ungdommen, hvor
efter Jørgen Buch døbte Tuborgfondets
gave til S.S.F. juniorafdeling, en såkaldt
»Yngling«. Hun fik navnet »GINGER«.

BRISTOL blomster
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JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F.
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Tia.

Bestyrelsesmødet 115 1971
DAGSORDEN:
1. Beretning.
2. Havn og plads.
3. Klubhus og fester.
4. Sejlerskolen.
5. Juniorafdelingen.
6. Kapsejlads.
7. Eventuelt.
1. Formanden indledte mødet med en
redegørelse fra det sidste benzinrefusionsfordelingsudvalgs møde i Middelfart, der
blev kr. 19.491,83 til S.S.F., det var lidt
mindre end sidste år.
Endvidere har vi modtaget kr. 3000,00
fra Dansk Sejlunion fra den årlige udde
ling af tipsmidler og tombolaoverskud.
Den nye YNGLING er kommet, og
man enedes om at give den navnet GIN
GER, såfremt Tuborgfondet blev den æd
le giver.
OK olieselskabet har ladet opstille 4
nye benzinstandere på pladsen, dog har
S.S.F. selv måttet afholde udgiften til ledningsarbejdet.
Fra sejlklubben GREVE STRAND
var der indbydelse til reception i anled
ning af indvielse af nyt klubhus.
Formanden anmodede klubhusudvalget
om at sørge for at stole og borde blev klar
og bragt på plads foran klubhuset til stan
derhejsningen.
Bolværksarbejdet på Sdr. plads er af
sluttet for i år. Der er medgået for 32.500
kr. beton, for 26.000 kr. planker og ar
bejdslønnen blev kr. 29.000, dertil kom
mer udgift til jern m. m. lait er der i år
lavet 108 meter bolværk til en pris af ca.
90.000 kr. Næste år skal der laves noget
lignende stykke bolværk, og så skulle det
være færdigt det hele.

4

Formanden omtalte nødradioen, som
nu er i drift, og der bliver lyttet på ka
nal 11A i den tid, der er åben i klubhu
set.
2. Under havn og plads diskuterede
man problemet opgravning i kanalen og
i havnen. Det kan imidlertid ikke lade
sig gøre nu, da der er kommet så mange
både i vandet.
Tage Kjær spurgte, om man ikke kun
ne bruge juniorernes åbne skur til opbe
varing af skydepramme o.lign. Man fandt
at forslaget var godt, da skuret jo allige
vel er ubenyttet i sæsonen.
Tage ønskede endvidere, at man, når
vi igen får noget beton eller asfalt, da
at lægge noget ud omkring det gamle
klubhus. Endvidere trænges der til repa
ration på legepladsen, lågernes lukkesystem volder stadigt kvaler, idet dørpum
perne bliver mishandlet. Også det grønne
område ved skurene på Ndr. plads skal
bringes i stand, så de ser ordentligt ud.
Spillet på Ndr. plads må efterses, da det
bremser for hårdt op.
3. Frits Klein foreslog, at man skulle
se at komme i gang med forberedelserne
til udvidelse af klubhuset hurtigst muligt,
og der var enighed om at afholde et ek
stra bestyrelsemøde, hvor kun klubhusud
videlsen står på dagsordenen.
4. Kapsejladschefen meddelte, at af
tensejladserne begynder onsdag den 19.
rykkede iøvrigt for at få anduvningsbøjen lagt ud.
5. Skolebåden er nu næsten færdig
med klargøring, og sejladserne begynder
den 17. maj. Skolechefen skuffet over
nogle af eleverne fra sidste års hold, de
mødte ikke til klargøring af skolebåden.
Juniorlederen kunne ønske en flipper
spiller til den ene flipperjolle. Sommer
turen er fastlagt til 12.-30. juli. Søndag
den 16. maj kl. 11,00 er der testning af
juniorerne redningsvese.
Til eventuelt var der intet.
Sign. Sv. Larsen
formand
Sign. Reinhard Hansen
sekretær

Radionyt
Ja, så lyttes der på kanal 11A så længe,
der er åben i klubhuset, og vi er Krisine
og hendes flinke damer stor tak skyldig,
fordi de vil lægge øren til og lytte efter,
om vi kommer velbeholdne hjem fra vore
sejlture.
Der kommer stadig flere privatradioejere til i vor forening, og det er en glæ
delig ting, for så er der også flere til at
lytte.
Husk, ved nødopkald at bruge en tril
lefløjte, denne lyd vil lettere kunne høres
hvis der er uro på kanalen, og en anden
ting . . . hvis restaurationspersonalet skul
le løbe til radioen hver gang, de hører
nogen sige noget, så kunne de jo ikke be
stille ande end at rende til ingen nytte . . .
derfor, kald op med trillefløjten, dens lyd
er gennemtrængende, og den forveksles
ikke med noget andet toneopkald.
Motorbådsklubben WEST skulle også
være startet i begyndelsen af maj, men
der er desværre kommet leveringstid på
ca. en måned på en station af samme slags
som den vi kører med her i S.S.F., men de
kommer.
Som nævnt andet steds i bladet, er der
nedsat et femmandsudvalg, som skal ar
bejde videre med udbredelse af sagen,
samt at søge at få bedre vilkår for brugen
af 27 MHz bånde.
Reinhardt Hansen.

Tak!
Til Sundby Sejl forening

Hermed min hjerteligste ak for de meget
smukke blomster, foreningen sendte mig
i anledning af min 70 års fødselsdag, og
samtidig tak til mange medlemmer for
diskret venlighed og medfølelse i samme
anledning.
Venlig hilsen
f.V. Christiansen.

Støt
vore annoncører!
De støtter os

Radiomøde i Sundby Sejl-Forening
den 27. april 1971
En kreds af privatradiointeresserede sej
lere havde sendt indbydelser til danske
sejlklubber i Øresundsområdet, som man
mente var interesseret i privatradio, for
at drøfte koordinering af de bestræbel
ser, der er i gang for at få oprettet radio
forbindelse mellem klubberne, og de sej
lende medlemmer i lighed med den sven
ske ordning, hvor der opretholdes lyttevagt på kanal llA i 27 MHz-båndet.
Blandt mødedeltagerne sås bl. a. for
manden for Dansk Sejlunion Lauritz An
dersen, formanden for Københavns Sejl
union, Sv. Aa. Larsen, formanden for
Dansk Motorbåds Union, samt repræsenanter og observatører fra Svanemølleklub
berne, Kastrup sejlklub, Dragør sejlklub,
Motorbådsklubben West, Slusen samt
Sundby Sejl Forening.
Reinhardt Flansen indledte med at for
tælle om privatradioanlæg (Walkie Talkies), små transportable sende/modtager
anlæg, der arbejder inden for 27 MHzbåndet og må betjenes uden specielle til
ladelser. RH indbød til en drøftelse af
muligheden for at få dækket Øresunds
områdets danske side med faste lyttevagter. Den svenske side er jo dækket.
Alle kræfter må samles om at få den
tilladte effekt for de sejlende stationer,
og klubbernes basisstationer sat op til
samme effekt, som der køres med i Sve
rige. Der er jo ikke TV-apparater ude på
sunde, der skal beskyttes.
Det hævdes, at privatradioanlæg ingen
betydning har for forøget sikkerhed til
søs, og at det eneste rigtige er en VHFsender til en 6-7.000 kr.
Hertil kan siges, at intet radioudstyr
giver 100 procent garanti for under alle
forhold at blive hørt.
Et privatradioanlæg kan købes for un
der 1.000 kr., og jo flere, der har statio
ner, des større mulighed vil der være for
at få kontakt i tilfælde af nød.
Da en dansk færge fik brand om bord,
var det første, der brændte, radioanlæg
get. Kontakt med land fik man via en
Walkie-Talkie.

Det er ikke vor mening at gøre søredningstjenesten overflødig, men kan vi i
ny og næ hjælpe en sejlsports-kammerat og så samtidig spare samfundet for de
10-20.000 kr., en sundalarm koster, er
meget nået.
Frode Madsen, M/K West, meddelte,
at man anskaffer en tilsvarende station,
som den, der er opstillet i SSF, og man vil
påbegynde lyttevagt ca. den 1. maj i sam
arbejde med »Slusen«.
»West« vil gøre, hvad man kan, for at
få gennemført specielle tilladelser til fle
re kanaler og større effekt for de sejl
sportsklubber, der går ind i dette arbej
de.
RH fortalte, at Sundby Sejl Forening
vil oprette lyttevagt, og at man vil rette
henvendelse til andre brugere af privat
radioanlæg, at de respekterer, at kanal
llA og 16 er forbeholdt maritim tjene
ste. Så mange som muligt bør lytte på
kanal llA, men almindelige samtaler skal
føres pa andre kanaler.

En repræsentant fra »West« fortalte,
at de svenske lodser kun lytter på kanal
11A de steder, hvor der fra søsportens
side eller fra leverandører er stillet anlæg
til rådighed. Der er ikke en officielt aftalt
ordning.
RH foreslog, at man som kaldesignal
skulle bruge klubbens navn og medlems
nummer, f. eks.:
SUNDBY SEJL 647 - WEST NR. 48
- SLUSEN NR. 116 DRAGØR SEJL 56
osv.
Efter diskussionen blev der nedsat et
udvalg til at arbejde videre med de frem
satte ideer.
Udvalget kom til at bestå af:
Dragør Sejlklub, West, Hvidovre Sejl
klub, Richard Hansen, Sundby Sejl For
ening, Erling Sørensen, Sundby Sejl For
ening.
Vi opfordrer til, at interesserede klub
ber og enkeltpersoner kontakter det ned
satte udvalg.
F. Kleis.

Sv. Aa. Larsen, SSF, udtalte, at han
ved afslutningen af SSF's radiotelefonistkursus havde sagt til repræsenanter for
Post- og Telegrafvæsenet, at han nu hav
de papirer på at måtte købe en stor sta
tion og sende med 250 watt. Hvorfor så
ikke give tilladelse til at sende på 5 watt
med en prisbillig station? P&T er ikke
smidig nok.
F. Kleis, SSF, foreslog, at man blev
enig om regler for den maritime brug af
privatradioerne. Så der ikke skete det, at
man flere steder i landet indarbejdede
regler, som det senere blev vanskeligt at
samordne.
F. eks. burde kanal 11A kun bruges
som nød- og kaldefrekvens. Samtaler bur
de føres på kanal 16 og andre kanaler,
der blev frigive til søsportsformål.
FM foreslog registrering af stationer
ne med kaldesignaler, der med det sam
me fortalte, hvilken klub, båden tilhørte.
Frode Madsen var bekendt med, at fle
re klubber i Jylland var interesserede og
afventede et initiativ.

„Sikkerhedsventilen"
Man får kuldegysninger, når man ser en
10 fods plastikjolle bemandet med mand
og kone, et par gode venner samt 2-3
børn, alle uden redningsvest, stå ud af
havnen.
Må jeg i denne forbindelse minde om
foreningens love, slå op på side 19, para
graf 8, andet stykke, læs det og husk det.
Og hvis der alligevel skal være så mange
i båden som ovenfor nævnt, så skal der
være en redningsvest til hver person.
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SEJLSPORT PÅ LANDJORDEN

FHliMØ.

I de senere ar har sejlsporten haft kolos
sal fremgang, men langs den jyske vest
kyst er »saltvandssejlsport« trods de fine
ste vindforhold nærmest umulig på grund
af brænding og tidevand.
Nu er der imidleretid ved at komme
gang i Strandsejl ladsen på Rømø, hvor
den 3 år gamle klub nu kan tælle adskil
lige aktive medlemmer. Det er bl. a. de
unge, friske folk fra rederiet Lindingens
færgerute, der udviser entusiastisk inter
esse. Navigatørerne har således dannet et
partsrederi med foreløbig én sejlvogn.
Også spejderne er aktive, ligesom flere
fastboende turister nu har fået egen sejl
vogn. Man må derfor forvente et større
dansk felt ved det kommende danske
stævne.

njn>n g

Havio*
R.S.C

Strand sejlernes mekka Rømø Sydstrand

(Grundlovsdagen).

Rømø

Strandsejler

Club havde allerede efter første års suc
ces satset på regattaen som en tilbageven
dende begivenhed, og indstiftet tre flotte

Stor regatta Grundlovsdag

Efter to år i træk at have benyttet Europas
strandselerelite med kæmpemæssig fin
strand samt med solskin og frisk vind, er
det blevet besluttet også i år at afholde et
internationalt dansk strandsej lerstævne på
Rømø Sydstrand i dagene 5.-6. juni

bedste kvindelige pilot (vundet af englænderinden Zoe Shelton).Desuden man
ge andre flotte præmier. Der vil desuden
såfremt vejret tillader det, blive tale om
faldskærmssvævning, en ny sport for
vovehalse. Efter en bil, trækkes en mand
op i en faldskærm til en højde af ca. 50
meter. Der vil også være musik på stran
den samt løbende orientering om regat
taen.
Alt er lagt op til et festligt weekend
stævne, også for tilskuerne, og man må
håbe, at vestkystens nye sejl:;portsstrandsejlads også i år får rigelig med rigtig og
god vind i sejlene.
Lørdag startes kl. 13,00.
Søndag startes kl. 11,00.
Søndag slut ca. kl. 15,30.

og særprægede vandrepokaler. Det drejer
sig om »St. Clemens-pokalen« til 15 m- klassen (vundet af tyskeren Uwe Schrø
der) om »Havsandpokalen« til 6,5 mklassen (vundet af danskeren Leif J. Møl
ler) og endelig »Frangdalpokalen« til

Yderligere oplysning kan fås ved hen
vendelse til Rømø Turistbureau. Telefon
(047) 5 51 30 samt Øbro 3570.

ALTID K-ilvVS BILLIGSTE TILBUD ! !

K O I . O \ IA I . - L A G E R E T
(DET LILLE SUPERMARKED)
HESSENSGADE 55 - TELEFON
v/ E . 4.II SA<.l ll
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Slettede medlemmer

Shoppen

pr. 1. april 1971
A.23 Jørgen Finn Kristoffersen, Mar
salavej 24, 2300 S. — A.26 F. N. Schytt
Petersen, Rødegård 12, 2300 S. — A74
Rudy Mathiesen, Peter Bangsvej 125,
2000 F. - A.80 Henning Rasmussen,
Gertsvej 11, 2300 S. — A.106 Carlo
Schou, Kongelundsvej 106, 2300 S. A.157 Erik Hansen, Skotlandsgade 2,
2300 S. - A.166 Niels Arne Rytsel, Bo
rups Allé 242, 2400 NV. - A.251 Pentte Mikkola, Helbovej 17, 2500 Valby. A.293 Peter Etkart Schou, Ahorngade 7,
2200 N. - A. 324 Benny Lagoni, Vester
brogade 120 B, 1620 V. — A. 326 Finn
Kårup Hansen, Stolemagerstien 24, 2300
S. - A.342 Benny Nielsen, Formosavej 6,
2300 S. - A. 367 M. Madsen, Østrigsgade 24, 2300 S. — A.386 Speddy Larking, Nygårdsvej 13, 2100 0. — A.397
John Andersen, Brydes Allé 82, 2300 S.
— A.449 Kaj Ginnerup, Zeniavej 3, 2770
Kastrup. - A.456 Carsten Lang, Delosvej 31, 2300 S. - A. 545 O. S. Jensen,
Skotlandsgade 6, 2300 S. - A.608 Niels
Madsen Johansen Sankelmarksgade 14,
V. - A. 611 Sv. Å. Nielsen, Ilfordvej 12,
2300 S. - A.660 Leif Hansen, Stadionvej
21, 2600 Glostrup. — A.713 Poul Chri
stensen, Holbergsgade 17, 1057 K. A.734 J. H. Petersen, Hedegårdsvej 21 B,
2770 Kastrup. — A.745 Otto Rybner,
Nørre Farimagsgade 82, 1364 K.- A.749
Bent Emil Lang, Delosvej 31, 2300 S. A.823 Karl Thomsen Jensen, Røde Mel
lemvej 91A, 2300 S. - A.842 Frede Niel
sen, Vølundsgade 16 A, 2200 N. - A.881
Jimmy Thomsen, Hessensgade 35, 2300
S. — A.888 Knud Juhl, Priors Allé 9,
2890 Hareskoven. - A.889 Knud Erik
Sindfeldt, Ved Kanalen 1, 1413 K.. A.894 Hans Jørgen Almind, Ruten 17,
2700 Brønshøj.

Shoppens åbningstider er for salg af
brændstof o. s. v.:
Hverdage 9-19,00.
Lørdag, søn- og helligdage 8-18,00.

Sommerferieturen
Tilmeldingslisten er opslået i klubhuset.
Afg. Sundby mandag den 12. juli tid
ligt morgen.
Hjemkomst fredag den 30. juli.

Med det samme, vi nævner Shoppen,
vil vi gerne gratulere Klaus med det fine
resultat, han har fået ud af den gamle
veranda, en fin, dejlig, stor butik, lys og
venlig, og han har så godt som alt, hvad
en sejler har brug for, og hvad han ikke
har, det skaffer han, hvis det kan frem
skaffes.
De fire nye pumper pynter svært op
på havnen og vi vil ønske dig god vind
i fremtiden.
Red.

Der må beregnes ca. 10,00-12,00 kr.
om dagen til kost, havnepenge og andre
evt. udgifter.
PS. Tilmeldingen er bindende og slutter
fredag den 2. juli.
Landgangstøj: sort eller blå genser med
klubemblem.

Testning af redningsvesten!

Ved afprøvningen af redningsveste blev
der kasseret 6 veste, disse var alle af æl
dre type og årgang. lait er der prøvet 39
veste, så der må være flere, som ikke har
fået deres veste godkendt.
Få det ordnet snarest muligt, og husk
på, at der er sejladsforbud uden afprøvet
og godkendt vest.

Til lykke!
„Klaverdodaren" bliver 50!
Jeg inviterer herigennem alle mine ven
ner og kammerater i S.S.F. til morgen
kaffe med brød på min fødselsdag tors
dag den 3- juni kl. 6,00-8,00 i Skipper
stuen »Klaverbeck«.
Henry Plambeck,

Føreraspiranter

Til aspiranter er der udtaget 5 mand, her
af har fire fået plads på skolebåden, og
vi håber i løbet af kort tid at få plads til
den sidste, således at vi til efteråret kan
have yderligere fem veluddannede føre
re.

Y nglingen

Ynglingen vil i denne sæson gå på tur
nus mellem førerne, nærmere herom på
juniormødet den 25. maj.
Øvelsessejladserne starter onsdag den
26. maj.
For juniorafd.:
Bennet Willadsen.

Anckers nye plæneklipper blev desværre
afhentet alt for hurtigt af ejermanden.
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OLYMPIADEN 1972
Da man ved forarbejdet til tidligere olym
piader inden for Sejlunionen har gjort
den erfaring, at man ikke kan komme tid
ligt nok i gang. besluttede man sig til,
umiddelbart efter afslutningen af OLsejladserne i Mexico, at oprette det ud
valg, der skulle tilrettelægge og strye OLsejladserne i Kiel i 1972.
Dette udvalg har igennem de forløbne
år holdt en række møder. Hyppigheden
er væsentligt forøget gennem det sidste
år, idet man nu holder månedlige møder,
og selve udvalgets sammensætning er lagt
ind i ganske faste rammer. Fra Sejlunio
nens forretningsudvalg deltager 2 med
lemmer og fra hver af klasseorganisatio
nerne, d. v. s. fra de 5 klasser man satser
på at deltage i, møder én repræsentant,
ialt 7 medlemmer.
Udvalget har i særdeleshed beskæftiget
sig med de økonomiske spørgsmål, men
udtagelsesproblemer, lederproblemer un
der sejladserne, ræningssejladser m. v. har
været nøje diskuteret og gennemgået, og
det forberedende arbejde er tilendebragt,
man føler nu i udvalget, at første del af

\ye medlemmer
som søger optagelse

1 samråd med de enkelte klasseorgani
enkelt klasses forberedelsesarbejde, delta
gelse i forskellige udenlandske og hjem
lige internationale sejladser, ikke mindst
Kieler-ugen og forolympiaderne, og man
har, atter i samråd med klassseorganisationerne, fået lagt den samlede organi
sation i faste rammer.
Herefter er OL-udvalget det samlende
og

administrerende

organ,

hvorimod

klasseorganisationerne selv på eget plan
disponerer over de tildelte midler, fast
lægger træningsprogram, udtalelser etc.,
dog i nøje tilknytning til udvalget gen
nem

organisationernes

repræsentanter.

Generelt vil dette sige, at man indenfor
de enkelte klasser i løbet af i år og den
tidlige forsæson til næste år vil finde
frem til de deltagere, der skal til Kiel,
dog således at man nok for en enkelt
klasses vedkommende vil afholde egent
lige udtagelsessejladsei.
Dansk Sejlunions
Ol yni piadend valg.

Testning af redningsvesten!

Standeren

Tirsdag den 8. juni kl. 18,00 afholdes

Der er nogle bådejere, der vender stan
deren forkert. Den skal sættes med den
ene spids på stjernen opad. (Se med
lemsbladets omslag.

der testning af redningsvesten. Mød op
og få kontrolleret om din vest kan bære
det, den skal, ellers kassér den.

Sæsonen er begyndt
Omkring den 9- — 10. maj havde vi det
første besøg i vor havn. Det var en finsk
folkebåd L

F 169.

Skal sænkes!!
\f3QY

VC HIjfj

„SYNK

SSCttC
11

på dine fortøjninger.
Der er for mange,
som får dem i skruen.
Havneudvalget.

8

- Sund&y, So^jDhQMuyu^

sationer har man nøje fået fastlagt hver

Aktive:

Bent Lauritsen,
Parmagade 14, S.
Flipper Jolle
Otto H. Thomsen,
Rodosvej 50 ??, S.
Jolle
Ragner V. Hummelman,
Leberiavej 4, Kastrup,
Pirat Jolle
Gøla Jensen,
Geislersgade 4, S
Optimist Jolle
Niels A. Lund
Strandlodsvej 3, S.
U/B.
John Hessing Simonsen,
Bygrænsen 54, Kastrup,
Piratjolle
Niels Peder Lauridsen,
Prøvestens Allé 15 S,
Motor Jolle
Lydia Bjerregaard Larsen,
Griffenfeldtsgade 26 A, 3 N,
U/B
Ejner Meyer,
Vester Bygade 32, Kastrup
U/B
Frede Poul Andersen,
Voltersgade5A, 2., S.
Motor Jolle
Junior:
Poul Korsholm,
GI. Kirkevej 20, Kastrup
Michael Due Jørgensen,
Chr. d. 2. Allé 10, S.
Anette Frederiksen,
Frankrigsgade 2 st. tv.,
S.
Lise Fabrisius Fabild,
Oliebladsgade 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.

Tj ermestecyk/e

KLUBHUS
OG

FESTER
Skt. Hans aften

onsdag den 23. juni kl. 19,00.

•
Svagføretur

lørdag den 14. august kl. 13,00.
Under denne rubrik, kan medlemmerne stille forespørgsler

•

til formanden eller bestyrelsen.
1ste: Hvad med en klat asfalt på vejen ved nordre mole?

Amagerkredsens kapsejlads

afholdes af S S F den 22. august.
1. start kl. 10.

•

ANNONCE-EKSPEDITIONENS

»Mandetur«

lørdag den 11. september

nye adresse er
E. Lorentzen, Samosvej 30, 2300 Kbhvn. S

•
N a vi gatio nssejlad s

søndag den 19. september.

Telefon 58 46 28

*

Afriggergilde

lørdag den 9. oktober kl. 18,30.

HUSK!!!
Bladets annoncepriser
Priser for annoncer i Sundby SejlForenings medlemsblad:
VL - 400,00 V2

-

200,00 -

Vi

-

100,00 -

%

-

50,00 -

Knaliert- og cyklekørsel er stadig

FORBUDT
OVERALT
på havnen.

Giv dine børn redningsvest på, når de leger på havnen

DET ER FOR SENT, NÅR ULYKKEN ER SKET!
9

Sej/sportsfo/k

fp|

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING jjjftrørø

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

fordelagtigst
Karl Povlsen bogtryk
»o,

BACHER Wr

SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

JOLLEBENKLÆDER

I

jlj

|

Elvstrøms Flydeveste

at annoncere i Sundby Sejl-

til voksne og børn!

Forenings medlemsblad. —

ORIG. ENGELSKE

Oplaget er over 1100 eksp|.

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

DET ER EN GOD INVESTERING

og bliver udsendt til alle

#

Danmarks sejlforeninger. —

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,™ a ^ 35
FILIAL CRONTTORTET 79 - VAlby 2 3 8

E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S . Telf. 58 46 28

FRA KLUBHUSUDVALGET
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 klubhusets område.
Medlemmer iført snavset tøj og andre, som ikke tør betro garderoben deres kasket
eller lignende henvises til Skipperstuen.
Overtøj må ikke henlægges på stole og borde i salen Det skal anbringes i garderoben.
Forældre skal påse at deres børn lægger papir og rester af ispinde o. s. v. i de der
til anbragte kurve. Det pynter ikke på gulvet, ej heller udenfor klubhuset.
Ikke medlemmer har kun adgang til klubhuset ifølge med et medlem !
Vi henstiller til medlemmerne, at de hjælper os med at klubhusreglement bliver overholdt.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: M. ANDREASEN. NYRNBERGGADE 50.

AM 8384 u . TRYK: KARL POVLSEN.

SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88

Sundby-sejler på Dalslandskanalen

r
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-> "^3^ SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96
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Giv dine børn redningsvest på, når de leger på havnen

DET ER FOR SENT, NÅR ULYKKEN ER SKET!

HUSK

SVAGFØREFESTEN
LØRDAG DEN 14. AUGUST KL. 13.°°
+ Vi mangler en del biler til transport af vore venner
samt hjælp til servering! {
Vi opfordrer de af medlemmerne, der kan synge eller på anden måde underholde
om at tilmelde sig hos
FESTUDVALGET
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længde ville ødelægge klubhusets udseen
de fra søsiden.

pa 400,— kroner til dækning af udgifterne
ved deltagelsen.

R. H. mente heller ikke, at den fore
slåede financieringsform var holdbar, så
derfor tilslutning til den af formanden
foreslåede fremgangsmåde.

Endvidere oplystes det, at benzinpen
gene er lige på trapperne, samt at der har
været afholdt møde i Amagerkredsen.
Der er blevet lagt asfalt på et stort
stykke af den ndr. mole.

Der var flere gode meninger om sagen
så som adskillelse ved foldedøre af den
store sal, toiletter m. v. Orla With o. a.
ønskede at bevare pejssalen, så man sta
dig har et sted hvor man kan hygge sig
i fred og ro.

Kapsejladschefen, Viggo Hind, var ik
ke til stede.

Til slut enedes man om et forslag som
Holger Larsen ridsede op, gående ud på
en udvidelse i et plan i husets halve læng
de (den nordlige ende) og terrasse i den
anden ende, afsluttet ved en toilettilbyg
ning med dame- og herretoiletter samt et
rum til opbevaring af stole og bordpla
der. Denne terrasse vil eventuelt senere
kunne overbygges, om det skulle blive
nødvendigt. Nærmere skitse vil blive ud
arbejdet til forelæggelse for generalfor
samlingen.

1. Formanden bød velkommen, og da
Leif Olsen var inviteret med til mødet for
at diskutere klubhusudvidelse, gik man
straks over til dette emne.

Derefter oplæstes diverse skrivelser,
der var brev fra dir. Jørgen Buch fra Tu
borgfondet som takkede for samværet ved
standerhejsningen.

Fritz Kleis redegjorde for et møde med
arkitekt og ingeniør som havde været af
holdt dagen i forvejen, og fremlagde skit
ser over ønsket udvidelse samt forslag til
financiering af planen. Skitsen gik i kort
hed ud på en udvidelse mod øst, i den
bestående bygnings halve længde gange
salens bredde, d. v. s. 6,70 m, plus en
etage ovenpå. På den anden halvdel af
husets længde skulle der være en åben
terrasse.

Monopoltilsynet havde sendt en skri
velse til Kristine angående priserne efter
spiritusskattens bortfald, med varsel om
eventuel retslig forfølgning. Foreningen
tilskrev monopolitilsynet og redegjorde
for de særlige forhold som er gældende
da S.S .F. jo er et privat område, hvortil
kun medlemmer og disses gæster har ad
gang, og hvor øllerne endnu er billigere
end andre steder. Da foreningens udgif
ter til skat og leje samt vedligeholdelse
også er steget lige som alt andet, har vi
reddet situationen på bekostning af spi
ritusskattens bortfald, ellers havde man
set sig nødsaget til at skride til en pris
forhøjelse, hvilket man nu har undgået.

Bestyrelsesmøde den 15. juni 1971

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

Beretning.
Havn og plads.
Klubhus og fester.
Sejlerskolen.
Juniorafdelingen.
Kapsejlads.
Eventuelt.

Der var delte meninger om projektets
holdbarhed. Sv. Larsen udtalte, at det vi
har brug for, er plads, og at vi er nødt
til at se strengt på pengene. Han havde
tænkt sig, at man kunne udføre udvidel
sen i 2 tempi, så vi selv kan financiere
foretagendet i størst mulig udstrækning,
så vi ikke skal betale dyre rentepenge over
en længere årrække.
Reinhardt Hansen mente som Leif Ol
sen og Fritz Kleis, at det kunne være
skønt med en etage på første sal, men
mente at det ville blive for dyrt, og mente
iøvrigt, at en udbygning i husets halve

Denne redegørelse har monopoltilsynet
taget til efterretning og der sker ikke
mere i denne sag.
En af S . S .F.s unge, Per Willum, har
vundet Amagers kredsmesterskab for op
timistjoller, og skal sejle mod de øvrige
kredsmestre ved danmarksmesterskaberne
i Thisted.
Der var enighed om at yde et tilskud

Det tynder ud i de defetkte både som
henstar pa pladsen, hvis de ikke bliver
fjernet af ejeren, bliver de fjernet ved
fogedhjælp.
Det henstilles til de fartøjsejere, som
har bådene i vandet om vinteren, at de går
på land for overhaling, så betids, at de
kan komme i vandet inden den 15. juni,
da de ellers sinker oprydningen på plad
sen.
Amagerkredsen har en pengebehold
ning på 700-800,- kr., man har vedtaget
at købe ankre il kapsejladsbøjerne for dis
se penge.
Sv. Larsen oplyste, at der har været et
nødopkald på vor radiostation, idet et
medlem en aften havde fået motorstop
ud for lossepladsen ved Tuborg Havn, og
da han ikke havde noget kædeforfang på
sit anker kunne ankeret ikke holde ham.
Sv. Larsen gik til assistance med sin båd
PUK og hentede havaristen hjem i god
behold. Havn og plads: Det er observeret,
at adskillige medlemmer er begyndt at
male navne og numre på den nye spuns
væg på sdr. mole, dette må ikke finde
sted, det ser griset ud.
Klubhusudvalget ankede over at af
faldskurvene ved indgangen til klubhuset
altid er fyldte med affald som af med
lemmerne burde være båret til de dertil
indrettede containere.
Sejlerskolen: går godt. Juniorerne:
Willadsen foreslog at sælge nr. 298, og
købe endnu en Yngling. Der var god
stemning for forslaget. Keller mente dog
at der burde tales noget mere om denne
sag, da der er mange andre opgaver som
trænger til at løses, som f. eks. er der ikke
meget vand i havnen, den trænger geval
dig til oprensning.
Efter at Keller var gjort opmærksom
på at de penge, der var til rådighed, kun
kan anvendes til indkøb af øvelsesmateriel, var der dog enighed om Willadsens
forslag. Eventuelt: Sekretæren oplyste, at
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der havde været afholdt testning af red
ningsveste, ialt blev der afprøvet 51 veste,
hvoraf de 10 blev kasseret på grund af
manglende opdrift. Det var en sorgelig
mangel på tilslutning, håber det bedrer
sig til næste gang. Bennet W., Keller og
og R. H. bemyndigedes til at påtale
manglende sikkerhedsudstyr i henhold
til foreningens reglement.
Sign. Sv. Larsen
formand
Sign. Reinhardt Hansen

sekretær

Tak
Jeg vil gerne takke alle mine venner og
kammerater samt Bestyrelsen for den sto
re opmærksomhed, de viste mig på min
50 års fødselsdag, og som gjorde dagen
uforglemmelig for mig.
En særlig tak til Kristine og hendes
damer for det smukke flygel, men jeg har
ikke fået prøvet det endnu, for de glemte
at give mig nøglen.
Hjertelig tak allesammen.
Henry Plambech.

Skal synkes!!
Vi ser stadig at der
er nogle indhalere, der
bør synkes af ejeren,
men sæt hellere bly på,
så de synker af sig selv.
De er ikke morsomme
at få i skruen.
Havneudvalget.

FLOV HISTORIE FOR S.S.-F.
Kan en kæntringsulykke finde sted lige
ud for Sundby havn, uden at nogen kom
mer til assistance en dejlig sommeraften
henad halvotte-tiden . . . Svaret er JA.
Jeg vil gerne ad denne vej delagtiggøre
alle i S.S.F. om en besynderlig oplevelse
den 1. juni 71. Det var en dejlig som
meraften med mange både ude, klokken
er henad halvotte og de fleste både er for
hjemadgående for maskinen i det stille
vejr. Vi ligger selv ca. midtvejs mellem
badeanstalten og den gamle havn ved
syrefabrikken ligeledes på vej hjemover
for påhængsmotoren, da vi observerer en
mindre sejljolle tilsyneladende lige ud for
indsejlingsrenden til Sundby havn og ca.
100 m længere ude end de yderste bøjer.
Jollen er tilsyneladende i vanskeligheder,
men da der ligger 4—5 både fra klubben i
umiddelbar nærhed, regner vi med, at de
nærmeste både nok skal klare de ærter,
hvis det bliver nødvendigt. Vi beslutter
derfor ikke at gå til ssistance, da vi ligger
temmelig langt væk. Da ingen af de nærmese både foretager sig noget, bliver vi
enige om at gå hen til jollen, skulle vor
hjælp vise sig ikke at være nødvendig
har vi i det mindste gjort hvad man kun
ne fovente. Altså fuld kraft på vores 4HK
piskeris og efter ca. 10 minutter når vi op
på siden af den kæntrede jolle. Det viser
sig at være et par 11-12 års drenge fra
ungdomsklubben ved siden af S.S.F. som
er kæntret og nu ligger og fryser i det
trods alt temmelig kolde vand så tæn
derne klaprer i munden på dem.
Vi går straks i gang med at bjerge
drengene op samt gøre forsøg på at bug
sere jollen. Midt under dette arbejde kom
mer der udefra en af de store speedbåde
i 2 etager med en anselig fart ned imod
os. Vi råber til ham og slår ud med arme
og ben for at gøre ham beribelig, at han

skal styre uden om eller sætte farten ned,
men hvad gør han, han stryger forbi i
samme fart og i en afstand af ca. 15-20
m således at hans kølvand netop som vi
havde frygtet klasker drengen, som vi nu
har halvt indenbords opad vor skibsside
samtidig med at den kæntrede jolle klemmr ham udefra, heldigvis slog han sig
ikke slemt. Da jeg i min ophidselse råber
et par velvalgte ord, som ikke egner sig
til at blive gengivet på tryk, over til
speedbåden, standser han maskinen, ser
forbavset på mig, sætter farten op igen og
forsvinder ind i vor havn, i stedet for med
sin store båd og kraftige maskine at til
byde sin assistance. Jeg kender desværre
ikke denne »sejler« personlig, men han
ved nok selv hvem det er.
Men altså til sagens kerne. Det er
vitterligt muligt, at en kæntringsulykke
kan finde sted lige ud for vor havn og
med både lige i umiddelbar nærhed af
den kæntrede uden at én eneste går til
assistance. Hjælpen skal komme fra den
årligst placerede båd som derfor er længst
tid om at nå frem.
Kære venner! DETTE ER ALT FOR

DÅRLIGT. Næste gang er det måske
dine egne unger, som trænger til hånds
rækning i en kneben situation.
Det skal bemærkes, at begge drengene
var iført reglementerde redningsveste
samt at de, som de skal, blev ved far
tøjet til hjælpen nåede frem.
O. R. Olsen, medl. 535.

Dette enestående tilfælde må være sket
på misforståelser. Allerede dagen efter gik
en af vore sejlere en nødstedt sejler til
hjælp, og over vort radioanlæg har vi
sendt både ud for at hjælpe.
Dette er den undtagelse, der bekræfter
reglen.
Red.

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

S I K K E R H E D E N TIL SØS
Kan din redningsvest bære dig?
Den i medlemsbladet averterede test
ning af redningsveste fik ikke nogen stor
tilslutning, foruden juniorernes, som i
forvejen var blevet »tvangstestet«, var der
siger og skriver 51 veste til flydeprøven,
(af de 51 veste kom undertegnede endda
selv med de 9), der blev kasseret 10 veste
på grund af manglende opdriftsevne.
Hvorfor var der ikke flere, der mødte
op og fik prøvet deres veste? Det er da
ikke meget ved at have en redningsvest,
når man ikke er sikker på, at den kan
bære det, den skal!
Nogle mener, at deres vest er sikker,
fordi der er anbragt en trykt varedeklara
tion i vesten. Dette er dog langt fra til
fældet, idet ikke alene vor egen beskedent
besøgte prøve, men også andre afholdte
prøver har vist, at mange nye og dyre red
ningsveste ikke har kunnet bære den mi
nimumsvægt, som der forlanges, for at
kan regnes for at være sikker.
Mange forældre tror, at de er fornuf
tige, når de forsyner deres barn med en
redningsvest, som de »kan vokse i«, så
de passer den i flere år, men nej, en så
dan vest kan være direkte livsfarlig for
barnet, en redningsvest skal passe til per
sonen, som skal bære den, og opdriftsmidlet skal være anbragt hensigtsmæssigt,
så den forulykkedes ansigt bliver holdt
oven vande.
Tænk på det, forældre, det er hårdt at
miste et barn, men det må være hårdere
endnu hvis det er fordi, man har villet
spare nogle få kroner.

Lidt om ankring ...
De fleste har vel et anker i deres båd, det
skal de i hvert fald have i henhold til for

eningens reglement, (se foreningens love,
side 19, paragraf 8, andet stykke).
Det er imidlertid ikke nok, at man har
et anker, det skal være i forhold til bå
dens størrelse og være forsynet med et
kædeforfang af passende længde.
Mange mener generelt, at 3-4 meter
kæde er nok, men det er ikke rigtigt, et
anker skal ligge nede pa havbunden for
at bide sig fast. Tænk dig at skulle ankre
på 10 meter vand, der skal du bruge 30
meter ankertov, du har måske flottet dig
med 30 m fint farvestrålende polyester
tov, men intet kædeforfang - det anker
kommer aldrig til at ligge ned, der er en
mægtig opdrift i et sådant tov.
Nej, sæt 10 meter kæde i først, og så
kraftig, at kædens vægt kan lægge anke
ret ned, så er du bedre rustet.
Og husk så: ikke ankre i kabelfelter, og
ikke imellem fiskernes garn . . . skulle du
alligevel, f. eks. i en nødsituation, få fat
i et kabel, da har du pligt til at rapportere
det til Post & Telegrafvæsenet. Og kom
me du i karambolage med et fiskegarn,
har du pligt til at kappe dit eget grej
først.

Lidt radionyt...
Det er nu rart at vide, at vor nødradio
station fungerer som den skal, idet et af
vore medlemmer, som har været så for
nuftig at anskaffe sig en privatradio, var
så uheldig at få motorstop ud for losse
pladsen ved Tuborghavnen. Hvad gjorde
manden? han smed selvfølgelig krogen
ud for at forsøge at udbedre skaden.
Men da han intet kædeforfang havde
på sit anker, kunne dette ikke holde båden
i den ret friske sø, så der var fare for at
drive ind på stenene.

Nå, der var jo radioen, og han kaldte
SUNDBY SEJL og blev hørt ganske klart
og tydeligt, og kort tid efter var vor for
mand, Sv. Larsen, på stedet med PUK 1,
og havaristen blev bjerget, og samfundet
blev forskånet for en udgift på indtil flere
tusinde kroner, hvis de skulle have iværk
sat en eftersøgning efter manden.
Tildragelsen fandt sted om aftenen,
hvor chancen for at blive observeret af an
dre forbisejlende ikke var alt for store.
Joh, de er nu en god ting, den radio.
Nu har også WEST og DRAGØR fået
deres stationer i drift, det hjælper altsam
men.
HUSK, hvis du skal foretage nødop
kald pa kanal llA ... brug trillefløjten,
og når du får svar på opkaldet, da opgiv
dit kaldenummer (SUNDBY SEJL og dit
medlemsnummer), opgiv din position så
nøjagtigt som muligt, samt skadens art.
Eksempel: Trillefløjten, og når der sva
res på opkaldet, da sig klart og tydeligt:
her er SUNDBY SEJL 630, SUNDBY
SEJL 630, min position er ca. 2 sømil
nordøst af Middelgrundsfortet. Har mo
torstop, kan ikke udbedre fejlen på ste
det.
Eller hvis du er på en position, hvor
du har større chancer for at blive hørt af
de svenske kystvagtstationer eller lodssta
tioner da brug opkaldet: MAY DAY,
MAY DAY, MAY DAY, her er SUND
BY SEJL NR. o. s. v. o. s. v.
Det internationale opkald: MAY DAY
bruges dog kun, hvis der er alvorlig fare
på færde for båd og besætning.
Brug så vidt muligt kun kanal llA til
nødpokald, og kanal 16 eller anden kanal
til al anden korrespondance.
I øvrigt blev vi en erfaring rigere den
aften Sv. Larsen gik ud til assistance, idet

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL:
ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47
H
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Nærmeste forretning ved havnen!
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det blev klart, at vi må have en transpor
tabel Walkie Talkie, som kan medgives
en eventuel assisterende båd, som ikke
selv har radio ombord, det er af stor be
tydning at kunne holde kontakt med den
havarerede båd undervejs, især hvis den
opgivne position ikke er særlig korrekt.
Vi må se at få råd til at anskaffe en sådan
radio med 6 kanaler, for vi er vel ikke så
heldige, at der dukker en eller anden mæ
cen op som vil ... nej, så heldige er vi
sgu ikke.
Reinhardt Hansen.

Registrering af
walkie talkie
Da vi gerne vil have registreret alle båd
ejere med privatradio eller walkie talkie
ombord, anmodes disse medlemmer om at
skrive en seddel med oplysning om med
lemmets navn og nummer, badens navn,
radioens navn samt hvilke kanaler, der
rådes over. Der gøres opmærksom på, at
disse oplysninger kun er til internt brug.
Læg sedlen i brevkassen på kontoret,
og resten går af sig selv. TAK!
R. H.

Nye medlemmer
som søger optagelse
i

SundAc/.

Aktive:

Tom E. Niebe,
Bremensgade 60, S.
U/B
Palle W. Jacobsen,
Moselgade 33, S.
U/B
Leif A. Bergenholz,
Kjeldsgaadsvej 37 C, Valby
U/B
Georg Rygaaard,
Amagerbrogade 216 A, S.
U/B
Sven Nielsen,
Nyrnberggade 16, S.
U/B
Jørn Helberg Christiansen,
Gyldenrisvej 22, S.
U/B
Aksel B. Rasmusen,
Vintergækvej 22, S.
MB. »Stryn«
Søren Overgaard,
Grønjords Kollegiet,
Værl. 6504
2300 S.
Frank Nørmark Jensen,
Rodosvej 44, S.
MB. »Saynaara«
Per Ove Bang Christensen,
Østrigsgade 17, S.
MB. »Trunte«
Sigfred Kristensen,
Flensborggade 25, V.
U/B
Torben S. Lagerquist,
Middelgrundsvej 11, S.
U/B

Kai D. Bach,
Klausdalsbrovej 480, Heri.
M/B
Henning A. Seitzberg,
Ravennavej 6, S.
M/B
Svend I. H. Larsson,
Hollænderdybet 22
U/B
Viggo Jensen,
Støvnes Allé 31, NV.
U/B
Joos M. Hansen,
Amagerbrogade 43, S.
U/B
Tommy J. J. Enoch,
Grindsted Alle 43, Kastr.
U/B
Kurt Petersen,
Funkiavej 7, 2., S.
U/B
Allan Udd,
Torben Oxes Alle 2, S.
U/B
Jørgen B. Rasmussen,
Enghavevej 200, 1., SV.
Leif Løjbert,
Istedgade 25, V.
U/B
Marius C. Berentzen,
Aalandsgade 39, S.
U/B
Jørgen Jensen,
Nørrebrogade 34, 1, N.
U/B
Niels C. M. Jordening,
Wesselgade 3, 4., N.
U/B
Kristian R. Kvien,
Øresundsvej 28, 1., SV.
U/B
Jørn B. Hatting,
Bredgade 26, K.
Sejlbåd

ALTID UGENS BILLIGSTE TILRI D ! !

KOLONIAL-LAGERET
(DET LILLE SUPERMARKED)
II E S S E N S G A D E 55 - T E L E F O N 58 7 7 5 1 7
\\
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K.

Amagerkredsens hovedkapsejlads
finder sted søndag d. 22. august
w

Axel G. Christiani
Marstrandsgade 21, 0.
(Lady)
Jørgen O. Hansen,
Geislersgade 2, 1., S.

med start kl. 10.

junior:
Reberbanegade 45/3, S.
Kai K. Nielsen,

kørsel er stadig

Rødovre

Hans K. Viuf

Steven Berentzen,

FORBUDT

Aalandsgade 39, S.

U/B
Jørgen E. Breslev,

Knallert- og cykle-

Solkær 13,

U/B
Saltværksvej 149, Kastr.

HUSK!!!

Per G. Andersen,

Anne M. Andresen,

Kastrupvej 67, 4., S.

OVERALT

Wittenberggade 14, 3-, S.

på havnen.

U/B
Irving Jensen,
Rialtovej 13, S.

Kære Sv. Aa. Larsen.

U/B
Hans D. Jørgensen,
Chr. d. 2. Alle 10,
Flipper Jolle
Marianne Nielsen,
Kanalens Kvarter 164,
Albertslund
U/B
Søren Faber,
Horserødvej 12, 1., 0.

Må jeg på min kones og egne vegne takke
Dem hjerteligt for den hyggelige efter

Rekorddeltagelse —
Sjælland rundt

middag, vi havde i Sundby Sejl-Forening.
Det var morsomt at konstatere, hvor stor

Der er anmeldt 615 både til denne, ver
dens største havkapsejlads. Her fra klub

en tilslutning, Deres forening har både

ben er anmeldt 21 både. Distancen er

af yngre og ældre.

ca. 250 sømil og rekorden blev sat for 3
år siden af Kaj Fjording fra Taarbæk i

Mange venlige hilsner. Deres hengivne

H/B

Jørgen Buch.

båden »Torrild 3« med 34 timer og 44
min.

C-H

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.

trykker

foruden

medlemsbladet

bl. a.

for

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

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ

E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S . Telf. 58 46 28
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FRA >BÅDEI\IYT< HAR VI SAKSET
joller ved Oostende i Belgien. Det var

Solo i soling
Solo i en soling er Paul Elvstrøms favorit
nummer i år. Han satser nu helt og hol
dent på solingen indtil de olympiske lege

meget hårdt vejr, og danske joller besatte
både første-, anden-, tredje- og femteplad
serne blandt 72 deltagere fra 9 nationer.

solinger må finde sig i at være baggrunds

Ved første sejlads den 30. april blæste
det 12-14 sekundmeter, og 20 joller ha

musik.

varerede på vej ud af banen. Hjælpebå-

næste år er overstået, og de øvrige danske

I påsken havde Danish International

derne fik travlt, og bl.a. de to danskere F.

Spring Championship ved Skovshoved.

Christensen og Niels Toftegård, Skovs
hoved, måtte hjælpes i land. Niels Tofte

Der var helt pæn skandinavisk deltagel

gård måtte efterlade jollen drivende, og

se, og som ventet blev det et elvstrømsk

den blev slået ind på kysten med brækket

solonummer. I fem af de syv sejladser be

mast og bom. Sejladsen, der ikke burde

satte han førstepladsen.

have været startet, blev skudt af, da kun

Soling

Ass.

arrangeret

Copenhagen

Brødrene Jens og Ole Faber besatte

20 joller var tilbage.

sammen med gasten Lars Ive andenplad

De to følgende dage blæste det 8-10

sen med Ejnar Kofoed, Norge, som nr.

sekundmeter, men nogle af bådene, bl. a.

tre Niels Bolt Jørgensen, der sidste år fik

4 danske, måtte opgive at starte efter ha

en række gode placeringer, formåede ikke

varierne første dag.

at gøre sig gældende denne gang.

Mik-Meyer foræret væk

Jan Persson/Claus Biilow, Espergærde,

HUSK!
Det er ethvert medlems pligt at
påse, at foreningens ejendele ikke li
der overlast.
Vandaler har brækket Bruseren i t u
i badeværelset, samt

fjernet

håndta

gene på cisternerne.
Pas på, vi skal alle betale.
LÅS DØRENE!

Puh ha!
Vi anmoder bådejere foran klubhu

sikrede sig tre førstepladser på rad. Da det

set

før sidste sejlads friskede til ca. 14 se

skarnkasserne og ikke i papirkurven

om

at

anbringe

deres

affald i

Paul Elvstrøm sejlede sammen med sin

kundmeter, søgte de havn, da de alligevel

foran klubhuset. Da vi har fået en

nye gast, Waldemar Bandalowski, samt

var sikre på sejren. Vinder Jan Persson/

del klager over stanken.

Niels Jensen. Begge er tidligere OK-jolle-

Claus Biilow foran Svend Christensen/

sejlere. Desuden er

Per Krarup, Århus, og Peter Rasmussen/

Flemming Jensen

engageret som gast, idet Paul Elvstrøm

Henrik Kruse, K.D.Y. På fjerdepladsen

sejler så meget og så ofte, at det kniber

lå B. Rost/B. Christenson, Sverige, og på

for gasterne at være med hver gang. Me

femtepladsen Bent Dahl/Jens Schur, Hor

steren er på Sundet hver eneste dag i

sens.

mindst to timer.

gast, men hvem det bliver, er endnu ikke
helt afklaret.

De skrappe danskere
I udlandet er danske sejlere kendt for at
være skrappe i hårdt vejr. Rygtet blev be

Joller og pramme, der endnu ikke er
mærket med medlemsnummer, skal om
Mærker med medlemsnummer kan af

Meyer er blevet »foræret« væk til Kong
i OL. Han er på jagt efter endnu en dansk

Se her -

gående mærkes.

Den gamle Elvstrøm-gast Poul MikKonstantin, der også satser på at deltage

Klubhusudvalget.

hentes på kontoret.

Angående

medlemsbladet
Udebliver medlemsladet, skal
d u forst henvende dig på lokal
postkontoret, hjælper det ikke,
skal d u henvende dig t i l bla
dets ekspedition: E Lorentzen,
Samosvej 3 0
58 46 28

Pramme der ikke bliver mærket om
gående, vil blive fjernet for ejerens reg
ning og risiko.
Fartøjsejere der søger om tilladelse til
at have deres skib liggende i vandet om
vinteren, skal overholde ordnsreglementet, der siger, at intet fartøj må ligge på
pladsen efter 15/6.
Havneudvalget.

kræftet ved Copper Snipe Cup, det syd
europæiske åbne mesterskab for snipe

Støt

vore annoncører!
De støtter os

8

Vi påtaler igen!!
Sejl langsomt gennem havnen, og indsejlingsrenden horer
med til havnen.
Havneudvalget

tjennes/e cy£/ e

KLUBHUS
OG

FESTER
Svagføretur
lørdag den 14. august kl. 13,00.

Amagerkredsens kapsejlads
afholdes af S S F den 22. august.

Under denne rubrik, kan medlemmerne stille forespørgsler

1. start kl. 10.

t i l formanden eller bestyrelsen.

»Mandetur«
Redaktionen glæder sig over, at denne rubrik synes at blive en succes.

lørdag den 11. september

I sidste nummer af bladet blev der spurgt: Hvad med en klat asfalt på den nordre
mole? Formanden svarede omgånde. Asfalten ligger der allerede. Fint klaret.
Navigationssejlads
Hvad med skilte på molehovederne med angivelse af den tilladte fart i havn og sejl

søndag den 19. september.

rende ca. 2 knob?
»Fox«.
Af riggergilde
lørdag den 9. oktober kl. 18,30.

ANNONCE-EKSPEDITIONENS
nye adresse er
E. Lorentzen, Samosvej 30, 2300 Kbhvn. S
Telefon 58 46 28

Bladets annoncepriser
Priser for annoncer i Sundby SejlForenings medlemsblad:
Vx

-

400,00 -

y2

-

200,00 -

%

-

100,00 -

tø

-

50,00 -

Annonceekspeditionen
ved E. Lorentzen,
Samosvej 30 . Telefon 58 46 28
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Sejlsportsfolk

FM-motor

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING

Æå®

fordelagtigst

/,0s BACHER ZjjET
JmcJa

I

GULE JAKKER

W

do. BENKLÆDER

•

"1
1

i

•

JOLLEBENKLÆDER

|

jllfc

Et gennemfort norsk marineprodukt. En stærk
robust opbygning sikrer lang levetid, o g den
har en rolig, lydlos gang.
FM Diesel 8 hk
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk
Fås m e d gear eller vendbart skruetøj

Elvstrøms Flydeveste
^

i

Forlang brochure o g prisliste

til voksne og børn!

V i kober Deres gamle motor

ORIG. ENGELSKE

f\ ^

|| j

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk.

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

#

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

RUDE & CO.

4^5^
i&iiiiø''

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, ™ a9 ^ 35
FILIAL GRØNTTORVET 7 9 - YAlby 2 38

Telefon Valby 4568
Permanent udstilling:
Bådehavnsgade 21—23

FRA KLUBHUSUDVALGET
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 klubhusets område.
Medlemmer iført snavset tøj og andre, som ikke tør betro garderoben deres kasket
eller lignende henvises til Skipperstuen.
Overtøj må ikke henlægges på stole og borde i salen Det skal anbringes i garderoben.
Forældre skal påse at deres børn lægger papir og rester af ispinde o. s. v. i de der
til anbragte kurve. Det pynter ikke på gulvet, ej heller udenfor klubhuset.
Ikke medlemmer har kun adgang til klubhuset ifølge med et medlem !
Vi henstiller til medlemmerne, at de hjælper os med at klubhusreglement bliver overholdt.

A N S V A R S H A V E N D E R E D A K T Ø R : M . A N D R E A S E N . N Y R N B E R G G A D E 5 0 , A M 8384 u . T R Y K : K A R L P O V L S E N .

SVANEMOSEGAARDSVEJ 4, KBH. V. TELEFON: 35 67 88

. <-• •

Foto: Reinhardt Hansen

Landskrona lystbådehavn

r

^
\r*>ypr SUNDBY SEJL-FORENING

li

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

a§§erer

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
formåmlen

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51
Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30
Bestyrelsesværelse

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u

liaviieudval^et

træffes
luer
kl. 19—20.30
i klubhuset
tlf. SU 3580

55 28 70
AS 26 64
51 18 87
99 23 52
RY 1966
SU 2566
AS 2120
AM 83 84 u
58 46 28
SU 35 80

H u s k p o s t g i r o e n 56516
Ved

indbetaling opgiv

medlems-nr.

J
ALTID K-I >S 1IILLIGSTE TllJU h ! !

K O L O N I A L - L A G EK
RE
ET
1
(DET LILLE SUPERMARKED)
••ESSENSGADE 5 5 - TELEFON 5 8 7 7 9 7
v E. GILSAGER

LØRDAG DEN 11. SEPTEMBER

Motorbåde og sejlbåde med motor meld jer til denne
spændende og fornøjelige tur (fine præmier).
Tegningsliste og nærmere oplysninger
opslås i klubhuset 8 dage før.

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby Sejl-

] TRYK
trykker

foruden

medlemsbladet

bl. a.

for

Forenings medlemsblad. —

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

Oplaget er over 1100 eksp|.

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

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ

E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S . Telf. 58 46 28

19 6 7 K B H V N . V
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det vidner om en velvillig indstilling til
at støtte en god sag, udtalte formanden.
Vi har fra Karlsson (KYTTE) mod
taget 100,- kr. som bidrag til skiltning

5. Eventuelt:

på parkeringspladsen, så bilisterne kan

med en kort redegørelse over nødop
kald på vor radiostation, samt andre til

ledes rigtigt ind på pladsen. Sv. Larsen
mente at vide, at nok et bidrag til sam
me sag er på vej.
Der har atter været indbrud i klub
huset, denne gang var det gået ud over

Ttjx

4. Under punkt »Kapsejlads« var der
intet, udover det tidligere omtalte kreds
arrangement.
Reinhardt

Hansen

kom

fælde hvor privatradioen havde gjort god
tyldest. Omtalte endvidere manglende
radiodækning af distancekapsejladserne
som Sjælland Rundt og Møen Rundt.

udstillingen i foyeren og der var stjålet

Fritz Kleis forespurgte om filmafte

Bestyrelsesmøde d. 10.8.1971

3 walkie talkies, 1 standbølgemåler og

nerne stadig skal køres efter samme li

DAGSORDEN:

et kompas.
Træbeklædningen

søge at fylde lidt oplysende stof imel

nie som hidtil, eller om man skulle for
på

klubhuset

har

1. beretning

nu fået en længe tiltrængt omgang so-

lem. Der var stemning for at filmafte

2. havn og plads

lignum.
Om klubhusudvidelsen

nerne skal være ren underholdning.

3. klubhus og fester
4. kapsejlads
5. eventuelt
Fraværende: Tage Kjær, juniorleder og

var der,

på

Da der ikke var mere på programmet,

grund af ferietiden, intet nyt.
Amagerkredsens hovedkapsejlads om

takkede formanden for god ro og orden.

taltes, den arrangeres i år af S.S.F.
Til slut oplystes det, at Ib Schultz

skolechef meldte afbud.
1. Formanden bød velkommen til dette

Sejlklub, og denne havde udtalt sin glæ

rien og indledte sin beretning med at

de over S.S.F.s medlemsblad, de andre

omtale Sjælland Rundt sejladsen, hvor

klubber lærte meget af bladet, udtalte

et af vore medlemmer blev slået over bord

nakskoviten.
2. Orla With udtalte at Kristine havde

vejr, vort medlem, John Nylands egen

klaget over, at mange af de nøgler

besætning kunne ikke bjærge ham da

udlåntes til gæstesejlere ikke blev afle-

roret var gået i stykker, men John blev,

ret igen, dette var ved at blive et føle

i bevidstløs tilstand, fisket op af en
efterfølgende båd, ført af Erik Peetz,

kræve depositum i fremtiden. Også op

KDY. Sv. Larsen foreslog, at der fra

krævning af havnepenge for gæstesejlere

S.S.F.s side skal vises den raske sejler

måtte på et eller andet tidspunkt kom

en erkendtlighed for godt sømandsskab

me på tale, det er efterhånden blevet

under

sådan, at vi må betale alle vegne, på

bjærgningsmanøvren,

dette

bi

Formanden

omtalte

endvidere

sine steder endda meget grove havne
den

nye Yngling, som juniorafdelingen fik

IMYE MEDLEMMER
som søger optagelse i
SUNDBY SEJLFORENING

der

ligt tab. Man måtte til at overveje at

faldt den øvrige bestyrelse.

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

havde talt med formanden for Nakskov

første bestyrelsesmøde efter sommerfe

af en bom i det på dette tidspunkt hårde

Sign. Sv. Larsen, formand.

penge, og de dyreste havne havde man
ge gange de dårligste faciliteter.

Aktive:
Mogens Chr. Nyholt,
Borgerbo 4, S.
U/B
Erik H. Vilhelmsen,
Dovregade 6, S.
Mb. »Bebes«.
Hans R. Tønnesen,
Peter Bangsvej 40, F.
Sb. »Habelaje«.
Claus Henriksen,
Holmbladsgade 77, S.

søsat lørdag d. 7. august. Formanden

Det yderste af midterbroen trænger

mente at de tvar det rigtige tidspunkt

til reparation, dette toges til efterretning.

den blev indkøbt på, priserne på brugte

Endvidere ankedes der over at an-

træbåde falder og priserne på glasfiber

duvningsbøjen ikke var blevet lagt ud,

Holmbladsgade 202, S.

også dette må rettes snarest.

U/B

bådene stiger, så det nemt kunne blive
dyrt at vente med indkøbet af den nye

3. Klubhus- og festudvalget oplyste, at

båd. Ynglingen fik navnet EJNAR, op

man er klar til at lade Svagførefesten

kaldt efter Ejnar Petersen (Rigger-Ej

løbe af stabelen.
Af arrangementer i den kommende

U/B
Viggo Ovesen,

Espen Th. Larsen,
Skottegården 24, Kastrup.
Spidsgatter uden navn.
Jørgen Haar,
Lillevangsvej 21,

nar) som er kendt for sit store arbejde
for ungdommen.

tid nævntes: 11.—12. september, »man

Der blev modtaget en foreløbig op

netur« til Malmøhus, søndag den 17.

Greve Strand.
U/B

tælling af de indsamlede penge til for

10. fællestur til WEST, lørdag den 30.

del for Svagførefesten, og her ønskede

oktober andespil, 19. november filmaften,

formanden at rette en varm tak til med

4. december andespil, søndag den 19-

lemmerne for den gode modtagelse ind

december er der juletræsfest for med

samlerne fik når de kom med listen.

lemmers børn.

Juniorer:
Kim Jørgensen,
Bremensgade 31, S.

Juniorafdelingen
juli—august

KLUBHUS
Ved bestyrelsesmødet før sommerferien

OG

blev det besluttet at sælge J. 298 og at
anskaffe en ny Yngling istedet.

FESTER

298 blev solgt til et af klubbens med
lemmer og Ynglingen b'ev straks be
stilt, den blev leveret først i august og

»Mandetur«

blev søsat ved

lørdag den 11. september
•
Navigationssejlad s
søndag den 19. september.

en

lille højtidelighed,

lørdag den 7. august.

Vinterkurser

Ynglingen blev døbt Einar efter »Rig

Grundet på ændringer af aftenskoleloven

ger-Ejnar« som en anerkendelse og tak

indkalder vi de medlemmer, der har in

for det store arbejde han ligger i under

teresse i at deltage i Navigations-, Kyst

visningen af såvel unge som ældre med

skipper-, Tovværks- og Radiokurser til

lemmer. En værdig fadder til et dejligt

orienterende møde. Tirsdag den 7. sep

fartøj.

tember kl. 19,30 i klubhuset.
Ifølge de nye regler, skal tilmeldin

A ft'i g gergilde

gen til kurserne foretages samme aften.

lørdag den 9. oktober kl. 18,30.

Skolechefen.

•
Tur til motorbådsklubben »West«

S
r •

søndag den 17. oktober.

•

Tak

G eneralforsamling
tirsdag den 26. oktober kl. ??.

Hermed bringer jeg min dybeste tak, til

•

medlemmer og venner i Sundby Sejl-

Andespil

Forening, for opmærksomheden ved min
kære hustrus sygdom og bortgang.

lørdag den 30. oktober kl. 20.

»Dress«.

*

Til majten
fredag den 19. november kl. 19,30.
•
Andespil
lørdag den 4. december kl. 20.

•

Einar har lovet, at han igen i år vil

Julefest for medlemmernes børn

undervise de yngste juniorer, som ikke

søndag den 19. december kl. 14.

kan deltage i

Ferierende lystsejlere ovre på Lim

i

fjordkanten har taget et - må man vist

Tovværksarbejde, elementære knob og

sige - temmeligt originalt ålefiskeri op.

splejsninger.

De smider gamle bildæk i fjordens lav

Aftenskolens kursus,

Tilmeldingsliste og oplysning om un

vande, og af en eller anden grund elsker

dervisningstiden vil blive bekendtgjort

ålene at kravle op i dem om dagen og

ved opslag i klubhuset.

gemme sig i dem. Det skal være anseelige

Juniorafdelingen har været på som

fangster, lystfiskerne kan få på denne

mertur rundt Sjælland, med en afstikker

måde: Op til 6-7 kg pr. gang. Og da vi

til Omø og Hveen, der deltog 9 juniorer

ved af sørgelig erfaring fra stamkafeen,

i 3 både, turen der varede 3 uger forløb

hvilken pris der sættes på ål, kan det jo

fint og vejret var os nogenlunde venligt

blive et helt pænt bidrag til den snaps,

stemt, bortset fra 4-5 dage i begyndelsen

den slags helst skal svømme i.

af turen.

4

Fra >Politiken<
har vi sakset:

B. Willadsen.

Jydepotten.

lidt om sejlere i SSF
i S.S.F., først og fremmest vore kapsej

år). De er ikke nemme at få råbt op til
de arrangementer som kluben laver for

lere og jollesejlere, det er dem, som skal

dem. Selv K.D.Y har måttet aflyse en

gøre S.S.F. æret og respekteret på kap
sej lingsbanerne og føre vore gamle tra

navigationstur på grund af manglende
tilslutning, og vi

ditioner videre som dygtige sejlere og

sejlet Pålidelighedsløb, Navigationsture,

Vi har mange forskellige sejlere her

har

her

i

klubben

kommer

men altid med for få deltagere. Skulle

forhåbentlig igen til at gøre sig gælden

grunden mon være den, at man skal til

de, nu da de har fået de nye bådtyper.

melde sig ca. 8-14 dage før stævnet,

præmieslugere. Vore

juniorer

Vore optimister skal bare lægge deres

og man så er bange for, at vejret ikke

træningsbaner uden for Havnehullet i

er lige det man synes om.

det kan jo også betyde »Svanemøllehav
nens Samlede Foreninger«. Og så var
der måske noget om at opsætte de af
»Fox« foreslåede skilte på molerne, ideen
er »brand«god.
Alt dette, kun for at minde jer om,
sejl langsomt i havn og rende, - sæt
synk på indhalerne, og deltag i navigationsturen.
AI.A.G.

Skum (styropor)
mod
olieforurening ?

stedet for at ligge og krydse frem og til

Navigationssejladserne er ikke sværere

bage indenfor. Så kommer de også med.

end et enhver motorsejler, der færdes på

H. Guldager bar venligst sendt os dette

vandet skal kunne klare dem, og man

klip fra bladet »Byggeri«. Var det en

lærer meget på sådan en tur.

idé for S.S.F. når vor havn forurenes af
olie.

Så er der vore langturssejlere, med de
store både med god plads o.s.v. Motor
både med

hjælpemast

(som vor

for

Så er der også en anden ting som

mands »Puk«) er særligt velegnet, for

Havneudvalget gang på gang beder mig

motoren kan jo svigte, og her i S.S.F.

gøre jer opmærksom på og det er farten

BASF) har fundet et nyt anvendelses

Styropor

(polystyren

skumplast

fra

har vi haft og har mange langturssejlere.

igennem havnen og renden, den er for

område i USA. Det er således fornylig

Den mest berømte er vel nok »Nord

nogles vedkommende for stor, (det gæl

anvendt som oliesuger.

kaperens« tur jorden rundt der tog et

der også for nogle af de små motorjoller)

par år. Vi har flere, der har sejlet gen

de joller også for hurtigt igennem, men

Francisco's havn

nem Europa til Middelhavet og andre,

det er værst med de store og kraftige

næsten 4 millioner 1 olie spredtes i San

der har taget turen gennem Sverige til

både, når de sætter farten op så snart

Francisco Bay og truede med at forurene

Norge og en masse af vore motorbåde

de har passeret molerne, så river de lidt

strande langs en 80 km lang kyststræk

har sejlet samtlige danske farvande tynde

af sandvæggene ned, og resultatet er,

ning.

på deres lange ferieture.

1 cm lavere vand i renden. Brokker

For første gang i USA anvendte man

I de seneste år er kapsejladsbådene før-

Havneudvalget sig til formanden siger

Styropor-skum. Helikoptere strøede mil

andret meget, når man tænker tilbage

han »det er ikke vores medlemmer, de

lioner af Styropor-kugler ud over olie

på de store 10 meter og så til vore dages

får bladet og ved de ikke må«. Så må

pletterne. Kuglerne sugede olien op og

glasfiberbåde, og de er kommet for at

det være fremmede både, der kommer

forhindrede en

To olietankskibe kolliderede
med

i

det resultat

yderligere

San
at

udbredelse.

blive, selv om jeg synes at de gamle

ind for at tanke, det kan tænkes, men

Senere blev kuglerne samlet sammen og

træbåde var kønnere,så er der jo store

der står som regel S.S.F. på båden, men

suget op fra vandoverfladen.

fordele ved »glasfiber-fiduserne«, de er
tættere og ikke mindst lettere at ved
ligeholde, som jeg sagde til en af vore
dygtige kapsejlere da han vaskede sin båd
af her i foråret: »Ja. sådan en båd til
taler man dovenskab« også min, replice

Kontingent

rede han omgående, og det er vel en
af grundene til deres store udbredelse

Kontingent for 2. halvår — sidste rettidige ind
betaling 15. september 1971.

inden for søsporten.

Der er I N G E N restancefrist.
Kontingentet er:

Motorbådssejlerne, der bliver flere af
dem år for år, er et mærkeligt folkefærd
(jeg har selv sejlet motorbåd i mange

Aktive

Kr. 75,00

Passive

Kr. 30,00

Juniorer

Kr. 40,00
Kasserersken.

Gustaf Dalén —
manden der tændte alverdens fyr
på alverdens have
Forfatteren, redaktør Anker Brinck, der
bl. a. har behandlet dette interessante
emne i et hørespil, som har været ud
sendt i en lang række radiofonier, har
venligst overladt os nedenstående artikel.

I begyndelsen af 1892 gik en ung svensk

landbrug, »Skråddaregården« ved Stens-

men samtidig havde han bestemt fra

bonde hjemme på sin fædrendegård og

torp, og så var det, at . . . Længere kom

rådet ham at slå ind på opfindervirk

syslede med en opfindelse, som skulle

den unge Gustaf Dalén ikke; før den

somhed uden at være i besiddelse af

sikre ham mod at blive taget ved næsen.

travle opfinder utålmodigt afbrød ham

grundige teoretiske kundskaber.

Til gården hørte nemlig et mejeri - og

og spurgte, hvad han egentlig havde i

han havde tit lagt mærke til, at den

den pakke, han så nervøst stod og kram

mælk, egnens bønder solgte til

mede mellem hænderne.

ham,

svingede stærkt med hensyn til fedtind

Pakken indeholdt naturligvis Dalén s

holdet. Da han selv måtte betale mæl

hjemmekonstruerede apparat - og næp

ken efter rummål, havde han flere af

pe havde Lavel kastet et blik på det, før

sine leverandører mistænkt for at jong

den store mands reserverede holdning

lere lidt vel dristigt med vandspandene,

afløstes af venlighed og interesse. Da

inden de afleverede mælken - og det

den unge mand ville til at forklare sit

ærgrede ham. Derfor udtænkte han et

apparats virkemåde, afviste Lavel ham

snildt lille apparat, som med stor sikker

med et smil, åbnede en skuffe og tog

hed kunne vise mælkens fedtindhold og

nogle papirer frem. Det var tegningerne

således afsløre eventuelle svindlere.

til et apparat, som Lavel netop for ganske

Hans apparat fungerede så godt, at

nylig selv havde indgivet patentansøg

han en morgen tog sit pæne blå tøj på

ning på - og apparatet var praktisk taget

og rejste til Stockholm for at vise det

i et og alt magen til den unge Dalén's.

til den berømte opfinder, de Laval, der

Grundige

teoretiske

kundskaber!

Hvorledes skulle han dog komme i be
siddelse af dem, når han havde fuldt
op at gøre med at passe gård og mejeri ?
Nogle måneder

senere sad

Gustaf

Dalén atter i toget iført sit pæneste sæt
tøj - denne gang på vej mod Goteborg,
hvor han skulle begynde sin teoretiske
undervisning ved en teknisk højskole.
Han havde taget en stor beslutning: går
den var solgt, han havde sagt farvel til
landvæsenet og begyndte nu, i en alder
af 23 år, at indhente de forsømte skolekunskaber.
I 1897, efter fem nøjsomme studieår,

Det var en stor skuffelse; men det

hvor han havde måttet klare sig med

på den tid var Sveriges største autoritet

var også en opmuntring. For han, den

lån og de beskedne beløb, han kunne

på mejeriområdet. Kun mea stort be

unge, ustuderede bonde havde jo gået

tjene ved alt muligt ekstraarbejde i sin

svær lykkedes det ham at få foretræde

derhjemme på sin gård og udtænkt nøj

fritid, stod Gustaf

for den berømte mand — og med ban

agtig den samme konstruktion som den

en fin ingeniør-uddannelse bag sig. Og

kende hjerte begyndte han den tale, han

store, berømte de Laval. Med hovedet

sammen med en anden ung svensk in

omhyggeligt havde forberedt: Undskyld,

fuldt af allehånde tanker rejste Gustaf

geniør, Arthur Hultquist begyndte den

mit navn er Gustaf Dalén; jeg har for

Dalén tilbage til sin gård. Laval havde

tidligere landmand nu sin rigtige, pro

nogle måneder siden overtaget min fars

ganske vist rost ham for hans apparat -

fessionelle opfindervirksomhed.

Dalén endelig med

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

JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F.

De to unge opfindere lånte et par tu

Højer blev af afgørende betydning for

største hemmelighed og bag tæt tiltrukne
gardiner.

sinde kroner, lejede en lille lejlighed i

den unge ingeniørs hele fremtid.

Gøteborg - og så gik de igang med at
konstruere en ny varmluftsturbine. Mens

Over hele verden brændte fyrene den

I begyndelsen prøvede han gang på

gang med petroleum og blinkene frem

gang at fremkalde blinkene ved en rote
rende skærm på samme måde som ved

praktiske altmuligmand, Dalén, fra mor

kaldtes af blanke skærme, som ved hjælp
af urværk eller ved varmen fra selve

gen til aften optaget af at file, save og

flammen drejede rundt. Men petrole-

gasflammen var ikke stærk nok. Så slog

umsfyrene var dyre i drift; og de fun

han ind på helt andre veje, og en aften

Hultquist tegnede og beregnede, var den

lodde.

petroleumsfyrene - men

varmen

fra

gerede ikke altid lige pålideligt. Derfor

havde han endelig et lille apparat fær

krævede de stadigt tilsyn af fyrpersonale
- og det satte jo ganske naturligt en be

digt. Gustaf Dalén trak omhyggeligt gar
dinerne for, åbnede for gassen og satte

op, måtte de to unge mennesker skilles.

stemt grænse for, hvor man kune tillade

en tændstik til. Det var spændende se

Men Dalén havde ikke i sinde at opgive

sig at oprette et fyr og hvor mange, der

kunder! Der lød et lille smæld - flam

sin opfindervirksomhed; derfor syslede

i det hele taget var penge til at holde

men tændtes. Den brændte klart et øje

han videre med de mest forskelligartede
ting: elektriske jernbaner, malkemaski

igang.
Højer kune se acetyléngassens mulig

den

ner, dampturbiner og meget andet fra

heder indenfor fyrvæsenet. Derfor bad

drevet af et urværk stod den dér på

Desværre holdt teorierne for varmluftsturbinen ikke, hvad de oprindeligt
havde lovet; og da pengene var brugt

flyve- til barbermaskiner.
I foråret 1901 tiltrådte han en stilling
som rådgivende ingeniør ved Svenska
Karbid och Acetylén Aktiebolaget, og
dermed kom Gustaf Dalén for første
gang i forbindelse med det stof, der på
flere måder skulle blive hans skæbne:
acetylén-gassen.
Acetylengas var på det tidspunkt en
splinterny

opfindelse,

som

blik - så slukkedes den! Et øjeblik - og
tændtes

igen! Regelmæssigt som

han Dalén om at konstruere et fyr eller

bordet og slukkedes og tændtes — sluk

en lysbøje på basis af de nye praktiske

kedes og tændtes i samme rolige rytme!

gasbeholdere.

Teorierne og beregningerne havde væ

Gustaf Daléén kastede sig med liv og

ret rigtige — )>Dalens blinkeapparat« fun

sjæl over opgaven. Om aftenen, når han

gerede for første gang! I princippet bare

var færdig med dagens arbejde, sad han

en lille dåse, forsynet med en lædermem-

hjemme i sin lejlighed og tegnede og

bram og en ventil, der kun tillod gassen

beregnede, loddede sammen og pillede

at slippe ud til brænderen i små, nøjag

fra hinanden. Det var let nok at få en

tigt afmålte portioner. Uden om bræn

acetylenflamme til at brænde konstant

deren gik en fin ledning, som stadig

teknikere

- men fyrene skulle jo blinke, og det var

holdt en lille »evighedsflamme« bræn

over hele verden ventede sig meget af.

straks meget sværere. Nat efter nat arbej

dende. Og hver gang blinkeapparatet

Og firmaet havde netop overtaget et nyt

dede han på at løse problemet. Brandlo

slap en portion gas igennem, antændtes

fransk patent på særlige stålbeholdere

vene var strenge, når det drejede sig om

den med aldrig svigtende sikkerhed af

til opbevaring af acetyléngas ved at hæl

acetylengas, derfor måtte det hele ske i

evighedsflammen.

de vand på karbid, en snavset og eks

Fortsættes i næste nr.

plosionsfarlig metode. Nu åbnedes disse
nemme og renlige stålflasker med en
patenterede »Dissous-gas« helt nye prak
tiske anvendelsesmuligheder, blandt an
det til belysning i både og køretøjer.

Hvad siger formanden?

En af dem, der først fik øjnene op for
de bekvemme »gas-akkumulatorer«s store

Under mærket »Fox« blev der i sidste nr. spurgt:

svenske lodsvæsen, John Højer. Højer

Hvad med skilte på molehovederne, med angivelse af den tilladte hastighed i havnen?
Vi kan glæde »Fox« med at skiltene er taget under alvorlig overvejelse og vil blive
sat op.

kom en dag op i firmaet for at få nær

Et nødråb fra søndre mole:

muligheder, var overingeniør ved det

mere oplysninger og blev henvist til
firmaets rådgivende ingeniør — Gustaf
Dalén. Og denne første samtale med

Hvad med at forbyde løsgående hunde på pladsen?
Det er ikke fordi vi er hundefjender, men vi er fjender af deres efterladenskaber overalt
på græsset og på vore sejl, der blvier lagt til tørre samme sted.

En kreds af medlemmer på søndre mole.

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL:
ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47
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Sej/sportsfolk
KØBER DEN RIGTIGE

S**

FM-motor

Æg|||L

PÅKLÆDNING Æffflm
fordelagtigst

BfeY

BACHER
J/naJcs

åjj 5

Bf... "

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

%

I

#

JOLLEBENKLÆDER

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk
robust opbygning sikrer lang levetid, o g den
har en rolig, lydlos gang.
FM Diesel 8 hk
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk

I

Elvstrøms Flydeveste
0

1

Fås m e d gear eller vendbart skruetøj

P

Forlang brochure o g prisliste

til voksne og børn!

V i køber Deres gamle motor

ORIG. ENGELSKE

f\ /

§1 I

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk.

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

0

"3T7«

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

RUDE & CO.
Telefon Valby 4568

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, £!& 5
F I L I A L GRØNTTORVET 79 - YAlby 238

Permanent udstilling:
Bådehavnsgade 21—23

Lørdag d. 11. september:

MANDETUR
TUREN GÅR TIL BÅTKLUBBEN »MALMOHUS«
MENU:
Gule ærter med flæsk, øl og snaps
Kaffe og likør
Der bliver afholdt flere morsomme konkurrencer, og
for evt. overskud vil der blive uddelt øl
Billetter å 30 kr. skal være afhentet inden 4. sept.
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Foto: Reinhardt Hansen
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SUNDBY SEJL-FORENING
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96
\

K

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
formanden o«

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Ciements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Frankrigsgade 84, S
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Kapsejladschef: Viggo Hind, Parkvej 77, Tåstrup
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51
Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20
Redaktor: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30
Bestyrelsesværelse

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u
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trsetf fes

55 28 70

liver torsdag
AS 26 64
51 18 87
99 23 52
RY 1966
SU 2566

kl. 10-30.30
i klubhuset
tlff. SU 3580

AS 2120
AM 83 84 u
58 46 28
SU 35 80

Husk postgiroen 56516
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
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KLUBHUSE"!

p

Fra 15. oktober til 1. april, lukkes klubhuset
mandag, tirsdag og onsdag kl 18.00.

Lørdag
den 9. oktober
kl. 18.30.

^ *1

*

AFRIGGERGILDE
Der serveres: Dyresteg - Øl - Æblekage - Vin - Kaffe
Billetter å 25,- kr. kan købes hos Restauratricen og Festudvalget.
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Vi mødes alle
til den ordinære halvårlige

GENERALFO
Dagsorden:

Tirsdag den

Følgende er på valg:
Formanden Sv. Larsen

26. oktober

1. Valg af dirigent

Kapsejladschefen Viggo Hind
Juniorlederen Bennet Willadsen

2. Protokol og beretning

2 repræsentanter Holger Larsen og

kl. 19.30
3. Valg

præcis

4. Lovændringsforslag

i klubhuset

5. Andre forslag

Orla With
1 juniorudvalgsmedlem Rasmus Beck
1 suppleant Jens Green
Forslag, der ønskes behandlet på gene
ralforsamlingen, skal være bestyrelsen

6. Eventuelt

i hænde senest den

5. oktober klokken

19.30.

N 1971
der, når de har en time til overs mellem
deres engagementer, altid møder op, når
vi kalder.
Den første der optrådte, var Raquel
Rastenni, få kan som hun rive hele salen
med, både i begejstring og tårer, når hun
synger sine sange, hun bliver bedre fra
år til år, og forsamlingen gav hende et
rigtigt sej lerhurra, så væggene var ved
at skride.
Ind imellem fik vi anledning til at

Erik Påske

Wandy Tworek

servere kaffe, dernæst is og portvin, og
så fik vi kgl. skuespiller Erik Påske på

Den årlige svagførefest forløb som sæd

tribunen; der var dødstille, da han gav

vanlig meget fint, og vi var atter heldige

sine små viser til bedste, og efter tre

te svenske skuespiller), og at han gerne

med vejret.

dundrende hurraer sang han »Manden

ville give et nummer til bedste.

Vi var i år vært for ca. 100 gæster
samt personale fra arbejdersamariterne

på risten«, og da ville bifaldet ingen
ende tage.

herre, at han var Wallenberg (den kend

Og han kom nu på tribunen, efter at
der var serveret pølser med påskebrød.

Alt imedens dette foregik, kom der en

Han lavede nogle små sketchs, der fik

traditionelle

svensk båd ind i havnen, besætningen

smørrebrød med »tilbehør«, alt medens

og Hjemmeværnets Kørselsafdeling.

kom op til klubhuset og kikkede med

vore gæster til at vride sig af latter, og
de gik særligt »ind«, da det viste sig, at

vort medlem hr. Buhl Jørgensen musi

forbavselse på, hvad der foregik. De

han talte perfekt dansk. Efter at han

cerede på klaveret.

spurgte, hvad der gik for sig, og da vi

(som de andre kunstnere) havde fået

forklarede dem sagen, sagde den ene

overrakt foreningens smukke krus, blev

Vi

begyndte

med

det

Vi vil gerne takke vore tre kunstnere,

3

han fulgt til dørs med tre hurraer, og han

bagermester

var synlig rørt. Det var fint gjort, og det

Leo Stær, Tullip Pølser, U.G. Sennep,

Kaj

Hansen,

bagermester

er sådan noget, der styrker venskabet

Påskebrød, Arno Nielsen, Løjtehus Re

med vort broderfolk.

staurant, Høeg Lakrids, Håndklædeman

Nu blev der uddelt ugeblade og ser

den,

Københavns Tobaksdepot, Svend

veret forfriskninger, og så kom Wandy

Røg, Øresundsvej 114, Autoklinikken,

Tvorek ind, og i løbet af få minutter

Dagøgade, v/ Chr. Skovgaard, samt alle

havde han salen i sin hule hånd; han

bidragyderne, der i år var særlig gav

fortalte små historier, alt medens han

milde; det gjorde, at vi i år kunne lave
et særligt stort traktement.

ledsagede sig selv på violinen, han holdt
alle i ånde i en halv time, og bifaldet

En særlig tak til vore flinke hjælpere

ville ingen ende tage, da han spillede

samt til Kristine, uden hvis hjælp dette

»Kanariefuglen«.

ikke kunne lade sig gennemføre, og vi

Men når det går bedst, må man altid

håber, at man til næste år atter vil tage

slutte, dette måtte vi også her, nu var

Raquel Rastenni

godt imod vore indsamlere.

vore gæster synligt trætte.

Til sidst en særlig tak til dem, vi har

Flere af forsamlingen holdt en lille

tale og takkede for den dejlige dag, der

glemt at takke.

havde været årets lyspunkt, og efter for
samlingens opfordring motiverede man
et leve for S.S.F. samt formanden Sv.
Larsen, og ikke mindst »Pløk«, der for
mange år siden startede disse arrange
menter.
Vi takker endnu en gang de tre strå
lende kunstnere, en tak til vore »leve
randører« Tuborg, Carlsberg, Ceres, Pre
miere Is, Chokoladecentralen Ved Stads
graven, blomsterhandler Hjalmar Ander
Tryllekunstneren Emesto

sen, Kastrupvej 49, bagermester Kyndi,

Skuespiller W' allenberg, Sverige

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL:
ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47
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En tak!

Jeg beundrer foreningen, med

for

manden i spidsen, festudvalget, og tak

nes om, og det er listen med »slettede
medlemmer«.

ker alle dem, som hjælper til, og til dem,

Hvis man er ked af at komme og

Så oprandt atter den store dag, en årlig

som støtter festen økonomisk. I er så

ikke ønsker at være i foreningen, så sig

begivenhed i Sundby Sejlforening, til

rare og hjælpsomme alle sammen, og I

det eller skriv et kort derned, det vil

stor glæde for vore handicappede gæster,

ved jo godt, at jeg er så glad for jer alle

spare foreningen for meget arbejde.

det er en dag, som bliver imødeset med

sammen, når jeg tænker på den store

Og hermed vil jeg slutte med mange

stor spænding, for selvfølgelig kan vi

forening, som jeg kender så godt, og jeg

gode ønsker for Sundby Sejlforening og

ikke invitere alle, vi må skifte lidt, så

ved, hvad arbejde der bliver gjort!

endnu en gang TAK!

det er ikke de samme hver gang, men

Og jeg bringer en hjertelig tak fra

der er nogle imellem, som kun kommer

mine kammerater i Samaritterforeningen,

på gaden de 3-4 gange om året, vi kom

fordi I er så flinke mod dem.

mer og henter dem, og så vil jeg gerne

En kort bemærkning: Jeg er kun et

bemærke, at de kan godt være handi

menneske, jeg kan også komme til at

cappede uden at køre i rullestol, og det

gøre noget forkert. Lindskyld Henning.

vil jeg gerne svare på, en dag jeg kom
mer ned i foreningen.
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Nu er jeg i gang med at skrive, så er
der noget i medlemsbladet, jeg ikke sy

Anna Nielsen.

Nye medlemmer

~~~~

Per Arne Nielsen,
Toldbyvej 80, Kastr.

som søger optagelse

SutwlAy.

Kragejolle Kis.
Irma Rolandsen,
Tuxensvej 32 A, Brh.
U/B
Finn C. Justesen,
c/o. Nielsen,

Aktive:

Jægersborggade 12, st.

Holger Hemmingsen,

U/B

Kornskyldvej 95, S.

Villy Lykkegaard,

U/B

Keplersgade 22, 4., S.
Charles E. Sørensen,

U/B

Lemberggade 22, 1., S.
Arne Borgvad Christensen,

Kutter Mea.

Rosenhaven 14, Valby.
Sv. Aage Sørensen,
V. Kløvermarken 12, 3., S.
Silver Star Mussi.

U/B

Deltagerne, der har
meldt sig til
NAVIGATIONSUNDERVISNINGEN

Finn Kaaber,
Gartnervej 13, Tåstrup.

bedes møde

U/B

Torben A. Petersen,

MANDAG den 4. OKT.

Nattergalevej 44, 2., NV.
Motorjolle Trold.

kl. 19.

G. Chr. Wenckens,
Præstefælledvej 58, Kastr.
U/B
Aage Mortensen,
Peder Skramsgade 12, 5., K.

Jørgen Frederiksen,

U/B
Carsten Kallehauge,
Øresundsvej 54, 2., S.
Jolle.

E^on Esbirk,
Fallcsvej 35, S.

ty

Parmagade 34, st., S.
Johnny A. Jørgensen,
Maltagade 4, 4., S.

Tovværk- og radiokurser
begynder
onsdag d. 6. okt. kl. 1 9.

Niels Bo Elmbæk,

Skolechefen

Ulrik Birchs Allé 30, S.
Jacob Mydtskov,

lian: N. Kristensen,
Gladiolusvej 4, S.
Flipper.

Rysensteensgade 6, V.
Lars Buhl,
Ingolfs Allé 37, S.
Hanne B. Thomsen,

Dorthe Kempf,
Vinhaven 49, Vanl.
U/B

Poppelhøj 40, Hellerup.
Kirsten Brorsen,

Jørn V. Storm Nielsen,
Hadsten Allé 26, Kastr.
Jolle.

juniores:

Tordenskjoldsgade 19, 3-, K.
Jette Langbak Jensen,
Hjertegræsvej 12, Kastr.

ALTIII UGENS BILLIGSTE TILBUD ! !

K O L O N I A L- L A l i E K E T
(DET IJI.I.I-: SlIPEltMAHKEI>>
II ESSENS« A DE 5 5 - TELEFON » 8 7 7 9 7
v

K. 4 j»ILSACifcilt

5

Jtidt
pfi

KLUBHUS

(TIM fimWHC

J^ U V M C M

Haver på Havnen. — Ja, de sejlere, der

OG

endnu ikke har besøgt S.S.F., undrer sig
måske over, at vi her i S.S.F. har haver

FESTER

på havnen, det er kun naturligt, da der
i de fleste sejlklubber er mangel på plads.
1 sin tid da S.S.F. blev stiftet, lejede

Afrigger gilde

vore fremsynede ledere et stort område

lørdag den 9. oktober kl. 18,30.

af

Københavns kommune med skrald

opfyldte strandarealer, som nu er blevet

•

til en af Nordeuropas største privatejede
lystbådehavne med store grønne områder,

Tur til motorbådsklubben »West«
søndag den 17. oktober.

et klubhus med alle moderne faciliteter,

Fra

toiletter, bad o.s.v., som vore gæster får
udleveret nøgler til. Det kan hænde, at

•

Havneudvalget:

Generalforsamling
tirsdag den 26. oktober kl. 19,30.

Nu er tiden inde til at bådene skal på
Derfor skal vi have ryddet op i masteHusk! Masterne skal være afrigget.

lørdag den 30. oktober kl. 20.

Alt grej uden navn og medlems-nr.
vil blive fjernet senest 15. oktober.

•

I motorskuret findes der en del mo
torer og motordele uden navn og med

Filmaften

lems-nr., disse vil ligeledes blive fjernet

fredag den 19. november kl. 19,30.

modes om at sørge for at der holdes
orden og gøres rent efter nedt arbejde,

Andespil

det samme gælder efter benyttelse af

lørdag den 4. december kl. 20.

•
Julefest for medlemmernes børn

om. Vi har haver både på nordre og
krigen, da en amatørarkæolog fandt ud
af, at der måtte være koks i undergrun
den, og så kan det nok være, der blev
gravet på livet løs, der var foruden koks
mange andre ting, der nu pludselig var
penge i, desværre var der ikke en arkæo
log fra Nationalmuseet, som interessere

samtidigt.
Medlemmer som benytter skurene, an

•

- det er en anden historie.

søndre side af havnen. De blev til under

og motorskur.
Andespil

og da der ikke betales havnepenge — nå
Det var haverne, jeg ville skrive lidt

land (kedeligt nok).

•

gæsterne glemmer at aflevere nøglerne,

de sig for potte- og glasskår, dem har vi
stadig i overflod af. Så fandt et andet
lyst hoved ud af, at de gennemgravede
arealer kunne bruges til nyttehaver, og
ru opstod der snart en havekoloni med

tømmerværkstedet.
Ellers må der ansættes en pladsmand
yderligere, dette vil selvfølgelig med
virke til en forhøjelse af årskontingentet.

masser af blomster og køkkenurter. Det
pyntede svært op på havnen.
S.S.F. er en sejlforening, og efterhån
den som det er nødvendigt at skaffe

søndag den 19. december kl. 14.

mere plads til skure og bådene på land,
må vi selvfølgelig finde os i, at haverne
sløjfes, og der er da også kun en lille del

£
i

En slem »brøler«

tilbage på nordre mole, men vi, der end

Ved en fejltagelse kom jeg til at sætte

Selv om vi ikke har andet end små læ

samme dato både for mandeturen og navi-

skure, bliver haverne sommeren igennem

gationsseljadsen, den rigtige dato for na-

benyttet lige så meget som den berømte

nu har dem, er mægtig glade for dem.

vigationssej ladsen var den 19- septem

haveforening »Vennelyst«. Vi, som nu

ber (det stod rigtigt i humørspalten).

har dem, er ældre medlemmer og pen

Det var absolut ikke min mening at af

sionister, som nu, hvor båden er solgt,

folke mandeturen.

stadig har et tilholdssted i vor gamle
M.A.C.

6

klub, et sted, hvor vi kan gå og rode i

jorden, sludre »Skiv« og berette om alle
de ture og orkaner, vi har været ude i
(de tager stadig til i styrke) hver gang.
De sejlere, der ligger ved midterbroen,
har ikke de fordele at have grønne om
råder lige bag broen til sejltørring og
solbad, men de har noget, de har udsig
ten til haverne og alt det grønne.
For mit vedkommende har jeg skiftet

Sundby sejl,
Sundby sejl!
Her er . . .

have alle gode gange tre, og det er mit
Nu, da sæsonen lakker mod enden, er

To motorbåde fra S.S.F. på ferietur

lille plet jord - nå, jord er så meget sagt,

vel tiden inde til at se lidt på, hvad pri
vatradioen og vor klubstation har betydet

løb under et uvejr på grund et sted i
Smålandsfarvandet, den ene havde pri

det meste er slagger, men der kan da

for os i den forløbne del af sommeren.

vatradio og fik på kanal 3 forbindelse

læskur bestemt ikke blevet kønnere af,
men vi er trods alt meget glade for vor

vokse blomster, af grøntsager har jeg

Hvis man havde ventet sig en tjeneste

med en walkie-mand nær Maribo, og

kun haft held med tomater, sidste år

journal, der er spækket med dramatiske

denne mand skaffede kontakt med lod

lagde jeg 5 kg kartofler, høsten kunne

beretninger og nødprocedurer og rednin

seriet, som lovede at hente de uheldige.

jeg bære hjem i bukselommerne. En dag

ger, ja, så bliver man skuffet - heldigvis,

Disse kom imidlertid flot ved egen hjælp,

jeg gravede, sprang haven op i hovedet

thi det tyder jo på, at de ulykkelige hæn

men hjælpen havde været ved hånden,

på mig, jeg havde punkteret en madras

delsers antal ikke har været så stort. Det

om det var blevet nødvendigt.

et stykke nede, jeg såede også en masse

er jo heller ikke meningen, at vi skal

blomsterfrø med poserne pænt sat på

»samle«

ulykkernes

motorstop ude i Østersøen, han kaldte

pinde, så jeg ikke trak det op som ukrudt.

skyld men for at konstatere, om privat

op på sin PR og fik forbindelse med et

på

ulykkerne for

Endnu en Sundbyer på ferietur fik

Vi ventede og ventede, men pludselig

radioen nu også har nogen værdi for sø

besætningsmedlem på Gedser Rev fyr

begyndte pinden at skyde, blomsterne

sporten, nar uheldet er ude - OG DET

skib, og tyve minutter efter opkaldet var

kom ikke op. Megen forstand på have

MENER JEG GANSKE AFGJORT, AT

redningsbåden fra Gedser hos havaristen.

brug har jeg ikke, så jeg har sikkert

DEN HAR! Her nogle konkrete eks

vendt frøene den forkerte vej, så det er

empler :

»Mao«, der går og falder over mine gule
rødder
med

o.s.v. Solen,

luften,

kammeraterne dernede

En aften, med lidt frisk vejr, fik et

samværet

medlem motorstop ud for Svanemølle

nyder

havnen. Ankeret kunne ikke holde bå

vi

Der kunne berettes om flere »lettere«
tilfælde med anmodning om at give be
sked hjem til pårørende o.s.v., men jeg
kan vel ikke beslaglægge hele bladet.
Dog skal det nævnes, at vi eftersøgte

fuldt ud, så vi vil meget nødig af med

den

kædeforfang

en speedbåd fra S.S.F., der var sejlet til

den lille plet. Vi har det dejligt.

(der var den igen, den med kædeforfan-

Rønne. På hjemturen måtte de på grund

grundet

manglende

I de små haver på den søndre side er

get, det er nødvendigt), og der var fare

af vejret gå ind til Ystad, hvorfra en af

det forbudt at så græskar, da, hvis de

for at drive ind på stenene på »Tippen«.

deltagerne kontaktede en bekendt i nær

bliver til noget, de vil spærre vejen til

- Nødopkald på kanal llA, som blev

heden af hjemmet og bad denne om at

Kajakklubben, og alt hvad der gror på

hørt af SUNDBY SEJL, og Sv. Larsen

underette de pårørende om, at man var

den side skal være på langs af haven.

m. fl. gik straks ud med PUK 1 og

gået til Ystad. Dette lovede bekendten

Alt dette for at gøre rette vedkom

hentede den nødstedte. Her gjorde man

men gav bare ikke beskeden videre med

mende opmærksom på, at alt det grønne

den erfaring, at man manglede en walkie

det resultat, at konerne derhjemme hele

og blomsterne er med til at gøre S.S.F.'s

talkie til at medgive en assisterende båd,

dagen forsøgte at komme i kontakt med

havn til den kønneste og i forvejen den

som ikke selv har radio ombord, det er

deres mænd, men uden held, indtil vi

mest rolige havn i Øresund fra Dragør

en fordel at kunne holde kontakt med

her fra Sundby fik kontakt med kyst

til Gilleleje.

havaristen undervejs. Med undertegne

vagtstationen i Skanør og bad radiovag

des »Nødopkald« i medlemsbladet om

ten der om at forespørge på stationerne

Vi vil håbe det varer længe, før »Grav
koen« æder vor sidste tomat.
ergo bibamus Ai.A.C.

sagen og to rare medlemmer, som havde

i farvandet, om båden var observeret der.

opfanget »Nødråbet« samt lidt good will

En halv time efter blev vi kaldt op fra

fra radioforhandleren, er det lykkedes

Skanør med besked om, at båden lå i god

at få en fin 6 kanals walkie til slige op

behold i Ystad, og vi kunne give beske

gaver.

den videre til rette vedkommende, og

En lystfisker ude på Sundet var løbet

alarmen kunne afblæses, der var ellers

tør for brændstof, han kaldte SUNDBY

alarm over hele »båndet«, da det først

SEJL på kanal 16, han blev hørt af Karl

blev kendt, at der var noget i gære. Der

Knutzen, der lå i havnen. Den uheldige

blev søgt og spurgt over hele Sjælland.

lystfisker blev slæbt i havn.

Også en sejler, der var i nød syd for
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Amager, fik hjælp via walkien, i dette

Et rimeligt krav til P. & T. må være:

tilfælde med hjælp af et par andre sta

Flere kanaler fri til søsporten (og kun

tioner, lidt besværligt på grund af den

til søsporten), og højere sendeeffekt til

ringe effekt, men hjælpen var der i tide.

ladt på søsportskanalerne i lighed med,

Jeg kan heller ikke lade være med at

hvad man har i Sverige. Jeg har ikke

%

- 400,00 -

tænke på havkapsejladsen SJÆLLAND

hørt nogen fornuftig forklaring på, hvor

y2

-

200,00 -

Bladets annoncepriser
Priser for annoncer i Sundby SejlForenings medlemsblad:

RUNDT — da John Nyeland mistede ro

for man ikke må sende med 5 watt på

y4

-

100,00 -

ret og blev slået over bord af bommen

søen, jeg kan forstå vanskeligheden på

%

-

50,00 -

og lå og flød bevidstløs rundt, uden at

landjorden, hvor man kan genere fjern

hans kammerater havde mindst chance

synet, men det kan man jo ikke på søen.

for at komme ham til hjælp. De havde

Reinhardt Hansen.

Annonceekspeditionen
ved E. Lorentzen,
Samosvej 30 . Telefon 58 46 28

en walkie talkie ombord og prøvede via
denne at få at vide, om John var blevet
samlet op af andre, de vidste ikke hvil

Fortsat fra forrige nummer:

ken kanal, de sendte på, og da sejladsen
ikke var radiodækket, sådan som det var
tilfældet med f. eks. YANKIEBARRA-

Gustaf Dalén -

CET, ja, så måtte gutterne opleve stun
der i uhyggelig uvished om deres kam

manden der tændte

merats skæbne. Tænk, hvis der var flere
klubstationer langs kysterne, og tænk,

alverdens fyr

hvis en walkie var standardudstyr i et

på alverdens have

hvert lystfartøj, så ville man under di
stancesejladserne kunne pålægge sejlerne
at rapportere til kyststationerne, når disse

Men foreløbig var alt dette kun teori;

passeredes, og alt ville være under kon

Daléns nye konstruktioner måtte først

trol.

vise deres pålidelighed ude i den hårde

Også under sejladsen MØEN RUNDT

virkelighed. Een for een blev bøjer, for

ville det have været rart med nærmere

synet med Dalén's blinkeapparat, lagt

kontakt

mellem

bådene

og

ud rundt om de svenske farvande - og

stationer

langs kysten.
Det er jo nok utopi at drømme om, at
vore betræffende myndigheder skal kom
me os til hjælp med f. eks. tilladelse til
højere sendeeffekt på flere søsportskanaler, som man har det i Sverige, eller
med at etablere aflytning af kanal 11A
på 27MHz-båndet fra f. eks. marinesta
tionerne o. 1.
Vi har jo VHF, og der er fuld dæk
ning i alle danske farvande o.s.v.
Javel, men det er for dyrt for den stør
ste del af bådejerne - vi har et middel,

Dalén lod gennem nogle uger appa

efterhånden seom tiden gik, fik de i

ratet stå derhjemme i lejligheden og

praksis lov til at bevise deres store hård

blinke bag de tæt sammentrukne gar

førhed og stabilitet.

diner. Derved opdagede han, at blin

Snart blinkede de nye fyr langs alle

kene ændrede sig, efterhånden som tryk

svenske kyster; og Dalén's firma, der i

ket i gasbeholderen ændrede sig, efter

mellemtiden havde taget navneforandring

hånden som trykket i gasbeholderen gik

til Aktiebolaget Gas Accumulator, vok

ned. Men også denne vanskelighed over

sede og voksede under de bestillinger,

vandt han; og da han endelig præsente

som efterhånden strømmede ind fra hele

rede sin opfindelse for Hojer, havde han

verden.

ikke alene selv blinkeapparatet, men og

Men Gustaf Dalén, der nu havde fået

så en genial trykregulator gennemkon-

fast stilling som firmets overingeniør,

strueret og omhyggeligt afprøvet.
Naturligvis blev Hojer begejstret, for

var ikke helt tilfreds med sine fyr. Gan
ske vist betød blinkeapparatet en gasbe

som alle kan klare, men vi må ikke bruge

med

blinkeapparatet kunne gasforbru

sparelse på 90 % - men fyrene stod jo

det under forhold, som ville gøre det

get nedsættes til en tiendedel af den

og blinkede døgnet rundt og således også

fuldt så godt som noget andet middel.

mængde, det ville kræves til et stedse-

om dagen, hvor de ingen nytte gjorde.

Man vil hellere bekoste de dyre efter

brændende fyr, og en enkelt gasbeholder

Hvad om man kunne lave et apparat,

søgninger, som jo bliver resultatet, når

var derfor tilstrækkeligt til e t helt års

der var i stand til at slukke fyrene ved

vi ikke selv kan komme hinanden til

forbrug. Nu kunne man anbringe fyr

dagens komme - og tænde dem igen,

hjælp, når det kniber, thi det er jo mange

og bøjer på steder, hvor man på grund af

når mørket brød frem?

gange kun bagateller, som udløser de

naturforholdene kun kunne nå ud een

John Hojer og mange andre fagfolk

store eftersøgninger, og det kunne jo

gang om året, nemlig sommeren. Og hvad

rystede på hovedet, da de hørte om denne

spares, når bare vi kan komme i kontakt

dette betyder alene i personalebesparel

med hinanden.

se, var let at overse.

idé. Men Dalén kastede sig ufortrødent
ud i den tilsyneladende håbløse opgave.
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Han satte sig ved tegne bordet og be
gyndte - på papiret — sin konstruktion

fik fremtiden lov at vise. Ordrerne strøm
mede ind fra hele verden, og AGA, som

udfra den kendsgerning, at mørke lege

Dalén's firma nu kaldte sig, måtte gang

brænder i hans tøj; ansigtet er blodigt

mer opsuger mere lys, end hvide. Hans

på gang udvide virksomheden. Men Da

idé var at lave et ventilsystem i forbin

lén interesserede sig ikke for det forret

og ganske kulsort, oversprøjtet af den
frygtelige koghede masse fra stålbehol
derens indre. Det ene øje er revet ud, og
det andet er helt forkullet. Han er ved

delse med en sort og en hvid metalstang.
Når metalstængerne om morgenen ramtes
af det første dagslys, ville den sorte op

ningsmæssige; han var den fødte tekni
ker, som altid konstruerede og eksperi

fuld bevidsthed og lider ubeskrivelige
smerter!

menterede.

Det varer over en time, før ambulan

suge mere varme - og derfor udvide sig

Under et af disse eksperimenter skete

cerne når ud til det afsidesliggende sted

en anelse mere end den hvide. Denne

det forfærdelige! Dalén havde sat sig

- og i denne evighed af tid ligger Dalén

lille udvidelse skulle efter Dalén's me

for at undersøge, hvorledes en gasbehol

på en græsklædt skråning, blindet, for

ning være nok til at påvirke en vægt

der ville opføre sig under en ildebrand.

brændt og blødende. Stønnende beder

stang, som kunne lukke for gassen — og
når skumringen kom, og de to metal

Det er den 27. september 1912, en

han de andre hilse hans kære derhjem

prægtig, solklar efterårsdag ude i et

me; for han føler selv, at han skal dø.

stænger igen blev lige lange, atter åbne

gammelt stenbrud. I en hule, godt be

Det samme tror lægerne, da de endelig

og tænde fyret.

skyttet af store stenblokke, står Gustaf

får ham ind på hospitalet. Og som en

Enhver anden ville have trukket på

Dalén omgivet af en kreds af sine nær

løbeild går rygtet langt uden for Sveriges

skuldrene og opgivet det som tegnestue

meste medarbejdere. De følger spændt

grænser: - Solventilens opfinder, den

fantasier. Men Dalén fortsatte stædigt

nålen på et manometer, som gennem et

geniale konstruktør Gustaf Dalén er død!

med sine eksperimenter. Og sandelig: i

tyndt rør er forbundet med den gas

Trods alle triste spådomme slap Da

1906 havde han sin største og mest utro

beholder, der er ophængt over et bål
tredive meter borte. Stik mod forvent

lén dog alligevel fra ulykken med livet

lige opfindelse — »solventilen« færdig!
Da den berømte Thomas Edison første

ning viser manometret et stadigt faldende

i behold. Men hans syn var for stedse
slukket!

gang hørte om solventilen, sagde han:

tryk i beholderen! Snart står viseren på

En månedstid efter ulykken meddeltes

»Den er vældig god - på papiret!« Da

nul - og man lægger råd op. Beholderen

det, at man havde tiltænkt ham årets

man gjorde ham opmærksom på, at den

må have fået en læk; der kan ikke være

nobel-pris i fysik. Men da højtidelig

faktisk allerede eksisterede, snerrede han

nogen fare ved at gå hen og se nærmere

heden fandt sted i Stockholms Koncert

irriteret: »Jeg er lige glad, den kommer

på den! Alligevel venter man en halv

aldrig til at fungere!«

time - så begiver den lille klynge sig

hus, måtte Gustaf Dalén lade repræsen
tere af sin bror. Selv lå han derhjemme

hen mod bålet med Dalén i spidsen.

på sygelejet og græd med sine blinde

tentansøgning til det kejserlige patent

I samme øjeblik flænger et øresønder

øjne.

bureau i Berlin, fik han afslag med denne

rivende brag luften. En vældig røgsky

begrundelse: — Den kommer aldrig til

stiger tilvejrs og fylder stenbruddet med

livet. I begyndelsen var han tit meget

tæt tåge. Først da den er lettet, er det

langt nede ved tanken om, at han alle

Da Dalén indsendte tegninger og pa

at virke i praksis!
Så monterede Dalén sit blinkeapparat
og sin solventil på en lille glasbeholder
og rejste til Berlin for at snakke med de
høje herrer frapatentkommissionen! Der
var

åndeløs stilhed

i

kommissionens

mødesal, da han pakkede sit apparat ud,

Dalén

vendte langsomt

tilbage

til

muligt at få et overblik over situationen.

red i 43-års alderen og faktisk på højden

Rundt om ligger den lille skare stønnende

af sin opfinderbane skulle være slået ud.

og klagende på jorden. Værst medtaget
er Gustaf Dalén selv. En halv snes meter

Men snart sejrede hans ranke vilje, og
han lærte at indrette sig med en stab

borte kravler han halvt bevidstløs om

af dygtige tegnere og ingeniører omkring

kring. Han er forfærdelig tilredt: ilden

sig.
Fortsættes og afsluttes i næste nummer.

strøg en tændstik og tændte den lille
evighedsflamme. Uden et ord gik han
til vinduet og trak de tunge gardiner
for. I samme øjeblik gik et forbløffelsens
gisp gennem de tilstedeværende ingeni
ører: der lød et lille smæld, brænderen
tændtes - og nu stod apparatet dér i
mørket og blinkede sine regelmæssige

Hvad siger

•manden?

glimt! Med et rask tag trak Dalén gar

Spørgsmålet om løse hunde på pladsen bedes indsendt som forslag til førstkommende

dinerne fra, så dagslyset vældede ind.

generalforsamling.

Og værsgo, mine herrer - næsten i sam

Vi har med glæde modtaget bestyrelsens beslutning om skilt på molehovederne.

me sekund slukkede glimtene! Solventi
len fungerede! Og nu gik det glat med

Var det ikke en idé, samtidig at få sat et par selvlysende bånd på molehovederne.
Renier.

patenteringen!
At solventilen også duede i praksis,
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Husk postgiroen 56516
Ved

indbetaling opgiv

medlems-nr.

Fra 15. oktober til 1. april, lukkes klubhuset
mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00.

Vi mødes alle
Y

ti' den ordinære halvårlige

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

Dagsorden:

Følgende er på valg:

1. Valg af dirigent

Formanden Sv. Larsen

2. Protokol og beretning

Kapsejladschefen Viggo Hind

3. Valg

Juniorlederen Bennet Willadsen

4. Lovændringsforslag

2 repræsentanter Holger Larsen og
Orla With

5. Andre forslag
1 juniorudvalgsmedlem Rasmus Beck
6. Eventuelt

1 suppleant Jens Green

HIV-O-HØJ
Samtlige sten og fortøjninger
skal op i år —
ikke for at efterse dem — og dog? Bestyrelsen påtænker at grave
havnen ud i år, så vi henstiller til alle at få bjerget sten og for
tøjninger, som de håber at se igen. Se dem efter og få sat synk

på inden det skal ud igen til foråret.
Optagning skal ske inden den 15. november 1971.
Havneudvalget

PROTOKOLLEN
Bestyrelsesmødet 11 5 1971

1. Formanden indledte mødet med en

Formanden anmodede klubhusudvalget

Tage Kjær spurgte, om man ikke kun

om at sørge for at stole og borde blev klar

ne bruge juniorernes åbne skur til opbe

og bragt på plads foran klubhuset til stan

varing af skydepramme o.lign. Man fandt

derhejsningen.

at forslaget var godt, da skuret jo allige

redegørelse fra det sidste benzinrefusions-

Bolværksarbejdet på Sdr. plads er af

fordelingsudvalgs møde i Middelfart, der

sluttet for i år. Der er medgået for 32.500

blev kr. 19.491,83 til S.S.F., det var lidt
mindre end sidste år.

kr. beton, for 26.000 kr. planker og ar

vi igen får noget beton eller asfalt, da

bejdslønnen blev kr. 29-000, dertil kom

at lægge noget ud omkring det gamle

vel er ubenyttet i sæsonen.
Tage ønskede endvidere, at man, når

Endvidere har vi modtaget kr. 3000,00

mer udgift til jern m. m. lait er der i år

klubhus. Endvidere trænges der til repa

fra Dansk Sejlunion fra den årlige udde

lavet 108 meter bolværk til en pris af ca.

ration på legepladsen, lågernes lukkesy-

ling af tipsmidler og tombolaoverskud.

90.000 kr. Næste år skal der laves noget

stem volder stadigt kvaler, idet dørpum

Den nye YNGLING er kommet, og
man enedes om at give den navnet GIN
GER, såfremt Tuborgfondet blev den æd
le giver.
OK olieselskabet har ladet opstille 4
nye benzinstandere på pladsen, dog har
S.S.F. selv måttet afholde udgiften til ledningsarbejdet.

lignende stykke bolværk, og så skulle det

perne bliver mishandlet. Også det grønne

være færdigt det hele.

område ved skurene på Ndr. plads skal

Formanden omtalte nødradioen, som

bringes i stand, så de ser ordentligt ud.

nu er i drift, og der bliver lyttet på ka
nal 11A i den tid, der er åben i klubhu

Spillet på Ndr. plads må efterses, da det

set.
2. Under havn og plads diskuterede

bremser for hårdt op.
3. Frits Klein foreslog, at man skulle
se at komme i gang med forberedelserne

man problemet opgravning i kanalen og

til udvidelse af klubhuset hurtigst muligt,

STRAND

i havnen. Det kan imidlertid ikke lade

og der var enighed om at afholde et ek

var der indbydelse til reception i anled

sig gøre nu, da der er kommet så mange

stra bestyrelsemøde, hvor kun klubhusud

ning af indvielse af nyt klubhus.

både i vandet.

videlsen står på dagsordenen.

Fra sejlklubben

GREVE

3

4. Kapsejladschefen meddelte, at af

R. H. mente heller ikke, at den fore

tensejladserne begynder onsdag den 19.
rykkede iøvrigt for at få anduvnings-

slåede financieringsform var holdbar, så

bøjen lagt ud.
5. Skolebåden er nu næsten færdig

foreslåede fremgangsmåde.

derfor tilslutning til den af formanden

gene er lige på trapperne, samt at der har
været afholdt møde i Amagerkredsen.
Der er blevet lagt asfalt på et stort
stk. af den ndr. mole.

Der var flere gode meninger om sagen

Det tynder ud i de defekte både som

den 17. maj. Skolechefen skuffet over

så som adskillelse ved foldedøre af den
store sal, toiletter m.v. Orla With o.a.

henstår på pladsen, hvis de ikke bliver

nogle af eleverne fra sidste års hold, de

ønskede at bevare pejsesalen, så man sta

mødte ikke til klargøring af skolebåden.

dig har et sted hvor man kan hygge sig

med klargøring, og sejladserne begynder

Juniorlederen kunne ønske en flipper
spiller til den ene flipperjolle. Sommer

i fred og ro.
Til slut enedes man om et forslag som

turen er fastlagt til 12.-30. juli. Søndag

Holger Larsen ridsede op, gående ud på

den 16. maj kl. 11,00 er der testning af

en udvidelse i et plan i husets halve læng

fjernet af ejeren, bliver de fjernet ved
fogedhjælp.
Det henstilles til de fartøjsejere, som
har bådene i vandet om vinteren, at de går
på land for overhaling, så betids, at de
kan komme i vandet inden den 15. juni.

de ( den nordlige ende) og terasse i den

da de ellers sinker oprydningen på plad
sen.

Til eventuelt var der intet.

anden ende, afsluttet ved en toiletbyg

Amagerkredsen har en pengebehold

Sign. Sv. Larsen

juniorerne redningsvese.

ning med dame- og herretoiletter samt et

ning på 700-800,- kr., man har vedtaget

formand

rum til opbevaring af stole og bordpla

Sign. Reinhard Hansen

der. Denne terrasse vil eventuelt senere

at købe ankre til kapsejladsbøjerne for
disse penge.

sekretær

kunne overbygges, om det skulle blive

Sv. Larsen oplyste, at der har været et

nødvendigt. Nærmere skitse vil blive ud

nødopkald på vor radiostation, idet et

arbejdet til forelæggelse for generalfor

medlem en aften havde fået motorstop

Bestyrelsesmøde d. 15 6 1971

samlingen.
Kapsejladscehfen, Viggo Hind, var ik
ke til stede.
1. Formanden bød velkommen, og da
Leif Olsen var inviteret med til mødet for
at diskutere klubhusudvidelse, gik man
straks over til dette emne.
Fritz Kleis redegjorde for et møde med
arkitekt og ingeniør som havde været af
holdt dagen i forvejen, og fremlagde skit
ser over ønsket udvidelse samt forslag til
financiering af planen. Skitsen gik i kort
hed ud på en udvidelse mod øst, i den
bestående bygnings halve længde gange
salens bredde, d. v. s. 6.70 m, plus en
etage ovenpå. På den anden halvdel af
husets længde skulle der være en åben
terasse.
Der var delte meninger om projektets
holdbarhed. Sv. Larsen udtalte, at det vi
har brug for, er plads, og at vi er nødt
til at se strengt på pengene. Han havde
tænkt sig, at man kunne udføre udvidel
sen i 2 tempi, så vi selv kan financiere
foretagendet i størst mulig udstrækning,
så vi ikke skal betale dyre rentepenge over
en længere årrække.
Reinhardt Hansen mente som Leif Ol
sen og Fritz Kleis, at det kunne være
skønt med en etage på første sal , men

Derefter oplæstes diverse skrivelser,
der var brev fra dir. Jørgen Buch fra Tu
borgfondet som takkede for samværet ved
standerhejsningen.
Monopoltilsynet havde sendt en skri
velse til Kristine angående priserne efter
spiritusskattens bortfald, med varsel om
eventuel retslig forfølglese. Foreningen
tilskrev monopoltilsynet og redegjorde
for de særlige forhold som er gældende
da S.S.F. jo er et privat område, hvortil
kun medlemmer og disses gæster har ad
gang, og hvor øllerne endnu er billigere
end andre steder. Da foreningens udgif
ter til skat og leje samt vedligeholdelse
også er steget lige som alt andet, har vi
reddet situationen på bekostning af spi
ritusskattens bortfalt, ellers havde man
set sig nødsaget til at skride til en pris
forhøjelse, hvilket man nu har undgået.
Denne redegørelse har monopoltilsynet
taget til efterretning og der sker ikke
mere i denne sag.

ud for lossepladsen ved Tuborg Havn, og
da han ikke havde noget kædeforfang på
sit anker kunne ankeret ikke holde ham.
Sv. Larsen gik til assistance med sin båd
PUK og hentede havaristen hjem i god
behold. Havn og plads: Det er observeret,
at adskillige medlemmer er begyndt at
male navne og numre på den nye spuns
væg på sdr. mole, dette må ikke finde
sted, det ser griset ud.
Klubhusudvalget ankede over at af
faldskurvene ved indgangen til klubhuset
altid er fyldte med fafald som af med
lemmerne burde være båret til de dertil
indrettede containere.
Sejlerskolen: går

godt. Juniorerne:

Willadsen foreslog at sælge nr. 298, og
købe endnu en Yngling. Der var god
stemning for forslaget. Keller mente dog
at der burde tales noget mere om denne
sag, da der er mange andre opgaver som
trænger til at løses, som f. eks. er der ikke
meget vand i havnen, den trænger geval
dig til oprensning.
Efter at Keller var gjort opmærksom

En af S.E.F.s unge, Per Willum, har

på at de penge, der var til rådighed, kun

vundet Amagers kredsmesterskab for op

kan anvendes til indkøb af øvelsesmate-

timistjoller, og skal sejle mod de øvrige

riel, var der dog eninghed om Willadsens

kredsmestre ved danmarksmesterskaberne

forslag. Eventuelt: Sekretæren oplyste, at

i Thisted.

der havde været afholdt testning af red

mente at det ville blive for dyrt, og mente

Der var enighed om at yde et tilskud

iøvrigt, at en udbygning i husets halve

på 400,- kroner til dækning af udgifterne

hvoraf de 10 blev kasseret på grund af

længde ville ødelægge klubhusets udseen

ved deltagelsen.

manglende opdrift. Det var en sørgelig

de fra søsiden.

4

Endvidere oplystes det, at benzinpen

ningsveste, ialt blev der prøvet 51 veste,

mangel på tilslutning, håber det bedrer

sig til næste gang. Bennet W., Keller og
R. H. bemyndigedes til at påtale mang

udstillingen i foyeren og der var stjålet

lende sikkerhedsudstyr i henhold til fore

et kompas.
Træbeklædningen

ningens reglement.
Sign. Sv. Larsen, formand.
Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

3 walkie talkies, 1 standbølgemåler og
på

klubhuset

har

nu fået en længe tiltrængt omgang solignum.
Om klubhusudvidelsen

Fraværende: Tage Kjær, juniorleder og
skolechef meldte afbud.
1. Formanden bød velkommen til dette
første bestyrelsesmøde efter sommerfe
rien og indledte sin beretning med at
omtale Sjælland Rundt sejladsen, hvor
et af vore medlemmer blev slået over bord
af en bom i det på dette tidspunkt hårde
vejr, vort medlem, John Nylands egen
besætning kunne ikke bjærge ham da
roret var gået i stykker, men John blev,
i bevidstløs tilstand, fisket op af en
efterfølgende båd, ført af Erik Peetz,
KDY. Sv. Larsen foreslog, at der fra
S.S.F.s side skal vises den raske sejler
en erkendtlighed for godt sømandsskab
under

bjærgningsmanøvren,

dette

bi

faldt den øvrige bestyrelse.
Formanden

omtalte

endvidere

den

nye Yngling, som juniorafdelingen fik
søsat lørdag d. 7. august. Formanden
mente at de tvar det rigtige tidspunkt
den blev indkøbt på, priserne på brugte
træbåde falder og priserne på glasfiber
bådene stiger, så det nemt kunne blive
dyrt at vente med indkøbet af den nye
båd. Ynglingen fik navnet EJNAR, op
kaldt efter Ejnar Petersen (Rigger-Ej-

nie som hidtil, eller om man skulle for
søge at fylde lidt oplysende stof imel
lem. Der var stemning for at filmafte
nerne skal være ren underholdning.

var der,

på

Da der ikke var mere på programmet,
takkede formanden for god ro og orden.

grund af ferietiden, intet nyt.

Bestyrelsesmøde d. 10 8 1971

Fritz Kleis forespurgte om filmafte
nerne stadig skal køres efter samme li

Amagerkredsens hovedkapsejlads om
taltes, den arrangeres i år af S.S.F.
Til slut oplystes det, at Ib Schultz
havde talt med formanden for Nakskov
Sejlklub, og denne havde udtalt sir* glæ

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

Bestyrelsesmøde d. 14/9 1971

de over S.S.F.s medlemsblad, de andre

1. Formanden åbnede mødet med at

klubber lærte meget af bladet, udtalte

omtale udsigterne for foreningens øko
nomi, idet man jo nu mistede de små

nakskoviten.
2. Orla With udtalte at Kristine havde
klaget over, at mange af de nøgler

der

20.000,- kroner som man hidtil havde
fået ind i benzinrefusion.

udlåntes til gæstesejlere ikke blev af le

Disse penge kan vi ikke undvære, ud

ret igen, dette var ved at blive et føle

talte Sv. Larsen, og der er ikke anden

ligt tab. Man måtte til at overveje at

udvej end at skride til en forhøjelse af

kræve depositum i fremtiden. Også op

pladslejen. Formanden ville foreslå en

krævning af havnepenge for gæstesejlere

forhøjelse på 2,- kr. pr. kvadratmeter.

måtte på et eller andet tidspunkt kom

Man diskuterede emnet, og der blev ret

me på tale, det er efterhånden blevet

hurtigt enighed om, at en forhøjelse på

sådan, at vi må betale alle vegne, på

3,— kroner vil være nødvendig for at

sine steder endda meget grove havne

kunne klare de foreliggende opgaver.

penge, og de dyreste havne havde man
ge gange de dårligste faciliteter.
Det yderste af

Endvidere må man forhøje skurpladslejen til kr. 25,-, og mindsteprisen for

midterbroen trænger

til reparation, dette toges til efterretning.

slæbejoller og pramme etc. skal forhøjes
til 100,- kr. årligt.

Endvidere ankedes der over at an-

Der blev også rejst forslag om igen

duvningsbøjen ikke var blevet lagt ud,

at åbne for tilgang af passive medlemmer,

også dette må rettes snarest.

men det faldt ikke rigtigt i god jord,

3. Klubhus- og festudvalget oplyste, at

idet dette kun vil give forøget tilgang af

man er klar til at lade Svagførefesten

»værtshusgæster«, og det kan ingen jo

løbe af stabelen.

være interesseret i, men man vil foreslå

nar) som er kendt for sit store arbejde

Af arrangementer i den kommende

at der åbnes adgang til at medlemmers

for ungdommen.
Der blev modtaget en foreløbig op

tid nævntes: 11.-12. september, »man

ægtefæller kan optages som passive med

netur« til Malmøhus, søndag den 17.

lemmer, dermed opfylder man et fra

tælling af de indsamlede penge til for

10. fællestur til WEST, lørdag den 30.

flere medlemmers side længe næret ønske.

del for Svagførefesten, og her ønskede

oktober andespil, 19. november filmaften,

Indskuddet skal være 50,- kr. og kon

formanden at rette en varm tak til med

4. december andespil, søndag den 19.

lemmerne for den gode modtagelse ind

december er der juletræsfest for med

tingentet som hidtil, kr. 60,- årligt.
Reinh. Hansen ønskede havneregle

samlerne fik når de kom med listen,

lemmers børn.

mentets § 8, tredie stykke, ændret, så

det vidner om en velvillig indstilling til

4. Under punkt »Kapsejlads« var der

ledes at det kommer til at indeholde be

at støtte en god sag, udtalte formanden.

intet, udover det tidligere omtalte kreds

stemmelse om en redningsvest til hver

arrangement.

taget 100,- kr. som bidrag til skiltning

5. Eventuelt:

kom

person ombord.
Også dette gik man ind for efter

på parkeringspladsen, så bilisterne kan

med en kort redegørelse over nødop

nogen diskussion, og sekretæren anmo

ledes rigtigt ind på pladsen. Sv. Larsen

kald på vor radiostation, samt andre til

dede om at udarbejde forslagene til

mente at vide, at nok et bidrag til sam

fælde hvor privatradioen havde gjort god

me sag er på vej.
Der har atter været indbrud i klub

fyldest. Omtalte endvidere manglende

næste bestyrelsesmøde.
Sv. Larsen oplyste at Amagerkredsens

radiodækning af

hovedkapsejlads havde givet 76,25 kr. i

huset, denne gang var det gået ud over

som Sjælland Rundt og Møen Rundt.

Vi har fra Karlsson (KYTTE) mod

Reinhardt

Hansen

distancekapsejladserne

overskud.
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Om

den

forestående

navigationssej-

lads vidste bestyrelsen intet, da man intet
havde hørt fra motorbådsrepræsentanten
om sagen, men man enedes om, at hvis

Vi har modtaget:

Forslag til
generalforsaml.

Kære venner!

der var tilrettelagt nogen sejlads, da kun
at lade den komme til start med mindst

1. På grund af de gentagne klager
over de efterhånden mange

15 deltagere.
1 anledning af de nye bestemmelser i
aftenskoleloven,

hvorefter

elever

selv

skal betale en trediedel af lærerlønnen,
havde man sammenkaldt

til

et

møde

hvor man orienterede de interesserede om
de nye vilkår. Bestyrelsen vedtog at yde
et tilskud på kr. 500,- til hvert kursus.

løsgående

hunde på pladsen, foreslår bestyrelsen

jeg har regnet kursen ud efter St. Tho

at tilføje ordensreglementet for pladsen

mas, men hvis jeg kan ramme den efter

en § 10, med følgende ordlyd:

4418 sm uden sekstant er jeg mere heldig

Hunde, som medtages på foreningens
område, skal føres i snor.
tets § 8, andet stykke, ændret til:
Ethvert fartøj, bortset fra skydepram
me og slæbejoller, skal være forsynet

givet tilsagn om at ville undervise gratis.

med

Madsen

underviser

f lydemiddel til hver person ombord.

2. Havn og plads. Orla With oplyste

stigende udgifter, og ikke mindst

telegrafist,

og

lanterner,

turen er gået. Jeg sejler Ushant - Vigo St. Crux Tenerife - St. Thomas, men i

Radiotelefonikurset vil dog blive gratis,

anker,

end jeg har lov at være. Jeg skriver når jeg
kommer frem og lader Eder vide hvordan

2. Bestyrelsen foreslår havnereglemen

da vort medlem, nr. 883, M. Madsen, har
er

Når dette brev når Danmark, er jeg
begyndt på rejsen over det store vand,

samt

ildslukker

ét stræk og alene.
Båden er i tip-top orden nu, og jeg
regner med at gøre turen på mellem 45
og 60 dage, på sejlene alen.

3. For at kunne imødegå de stadig

inden for forsvaret.

at trådhegnet på ndr. plads er klippet
i stykker, dette må udbedres.

bestyrelsen sig nødsaget til at foreslå føl

Endvidere må man se på masteskuret
og få det gjort ryddeligt. Udgravning
af havnen og renden er et af de større

De bedste hilsner fra

på

grund af

Nr. 24, Kaj Christensen,

benzinpengenes bortfald, ser

1620 Vesterbrogade 132
København

gende forhøjelser:
1. Pladslejen forhøjes fra kr. 10,- til
kr. 13,— pr. m 2 .

problemer og presser hårdt på, der skal
snarest indhentes tilbud på dette arbejde.
3. Om klubhus og fester var der intet
nyt.

2. Skurpladslejen forhøjes fra kr. 20,til kr. 25,- årligt.
3. Mindstepladslejen for alle katego

4. Skolechefen oplyste, at der lørdag

rier joller og pramme, herunder og

den 25. september vil blive afholdt fører

så slæbejoller og skyde pramme, for

prøve.

højes fra kr. 75,— til kr. 100,- år-

Sejlerskolen er gået godt, og øveballen
havde med stort held deltaget i » Gaffel-

riggerdagen«, idet den vandt sin klasse.
Keller oplyste endvidere at der havde
meldt sig mange til vinterens kurser, der
havde

til

navigationskurset

meldt

sig

34-35 deltagere. Disse vil blive delt i
to hold, nemlig et hold til Dueligheds

ligt.
4. For at imødekomme et fra flere
medlemmers

side

fremsat

ønske,

1 vintersæsonen 1971/72 vil festudvalget

foreslår bestyrelsen, at man kan op

indbyde til en række filmsaftener, der

tage medlemmers ægtefæller som

med farvetonefilm vil bringe tilskuerne

passive medlemmer med et indskud

rundt til mange dejlige steder i verden.

på kr. 50,- og årligt kontingent kr.

Fredag den 19• november 1971

60,-.

prøven og et hold til Kystskipperprøven.

kl. 19,30

5. Juniorlederen udtalte at det fak

tager vi til Sydamerika, først til

tisk er et uoverkommeligt arbejde for én

COLUMBIA-BJERGKAFFENS

mand at passe juniorafdelingen og bad

hvor vi følger det arbejde, der går forud

bestyrelsen overveje om man ikke burde

før

sætte 2 ansvarlige ledere på denne van

kaffedrikkere.

skelige post. Willadsen henviste til andre
klubber, hvor man har 3-4 ledere i juni
orafdelingen. Det tages under overvejelse
til næste bestyrelsesmøde.
6. Til punkt Eventuelt var der intet,
og mødet sluttede kl. 22,00.
Sign. Sv. Larsen, formand.
Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.
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kaffebønnerne afskibes

LAND

til danske

Derefter skal vi til
MOTOR RALLY I PERU
en film der imellem fart og spænding
også viser de særegne landskaber.
Til sidst viser vi en film om forbere
delserne til Olympiaden i 1971 bl. a. med
optagelser fra Kiel.

Festudvalget.

EN BESKEDEN
PÅSKØNNELSE
Fredag den 17. september havde besty
relsen indbudt Erik Peetz og hans mand

KLUBHUS

skab, samt vort medlem John Nyland

OG

Andersen (alle med damer) til en lille
højtidelighed i klubhuset, hvor forman

FESTER

den Sv. Larsen takkede Erik Peetz og
hans gaster for den fint udførte bjerg
ning af John, der under sejladsen »Sjæl
land Rundt« var slået over bord af bom
men og i bevidstløs tilstand drev rundt

Juniorafdelingen. September-oktober.

G eneral jorsamlin g
tirsdag den 26. oktober kl. 19,30.

i sin flydevest. Mandskabet i hans båd
Søndag den 3. oktober blev der afholdt
førerprøve, følgende bestod :

kunne ikke komme til undsætning da
roret var brækket ned.

Andespil

Søren Christensen.

lørdag den 30. oktober kl. 20.

Per Willum jensen.
Birger Larsen.
William Kleis.

Filmaften
Til de, som har bestået både tovværksfredag den 19. november kl. 19,30.

kurset og navigationsprøven, vil der blive
udleveret førebevis ved generalforsam
lingen.
Der vil i vinterhalvåret blive afholdt

Andespil

et kursus på 4—5 aftener, hvor der under
samt materialelære.

lørdag den 4. december kl. 20.

••rrrit

vises i kapsejladsregler, kapsejladstaktik

Heldigvis fik de fra Eriks båd øje på

Bl.a. har Keld Espensen fra Elvstrøm
lovet at komme med et foredrag med
lysbilleder om taktik, samt tips om trim
ning o.s.v. af de nye ynglinge.

ham og fik med stort besvær bjerget
John indenbords, de udgik af løbet, søgte
nærmeste havn hvor John kom under

Julefest for medlemmernes børn
søndag den 19. december kl. 14.

lægebehandling og indlagt på hospital.

Der vil blive afholdt 3 juniorfester i
vinter, det første bal bliver den 3. decem
ber, herefter 4. februar og 4. marts.

Sv. Larsen udtalte sin og Sundby SejlForenings tak for godt sømandsskab og
overrakte

Evt. forslag om musik til junorlederen.

Erik

Peetz

et

tinkrus

med

inskription og gasterne modtog klubbens
smukke stenkrus.

I modsat fald bliver det diskotek som
i foregående år.

Med et lille arrangement sluttede for
manden aftenen med endnu engang at

for S.S.-F.s juniorafdeling

B. Willadsen

takke for den heldige og godt udførte
bjergning af John.

Ref.

STRANDJÆGERNE AFHOLDER:

FLÆSKESPIL

FILMSAFTEN

Fredag den 12. november kl. 19.30

Torsdag den 25. november kl. 19.30

Arrangementerne afholdes i Klubhuset

ALLE ER VELKOMNE

Bestyrelsen
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Fortsat fra forrige nummer:

Da han var 68 år, ramtes han af en
farlig sygdom, som tvang ham til sengs
- og han fik aldrig mere lov til at stå
op. Den 9. december 1937, mens solven

Gustaf Dalén -

tilerne derude i den stockholmske skær
gård i det begyndende tusmørke én for

manden der tændte

én med et lille smæld trådte i funktion

alverdens fyr

og tændte de blinkende lys, drog den

på alverdens have

store opfinder sit sidste suk.
Den,

på

hvis een gang givne

be

faling disse fyr tændtes over alverdens
have, var for alvor gået ind i det store
engang havde gjort det derhjemme i lej
ligheden under kontrol af de øjne, der nu

Og

hjemme

i

firmaets

famlede den blinde opfinder sig stadig

det feltherre i spidsen. Langs alle ver

vej rundt med hovedet fuldt af planer

dens kyster spejdede sømænds stærke,

og ideer; og i de følgende år lavede

trænede øjne efter den blinde opfinders

han med sine medarbejderes hjælp den

fyr.

ene nye konstruktion efter den anden.

af

solventiler

trådte

i

funktion, når mørket faldt på - og mil

Gustaf Dalén blev hædret med alver

lioner af blinkeapparater tændte og sluk

dens medaljer og ærestegn - men lige til

kede, tændte og slukkede lige så præcist

det sidste beholdt han sit jævne bonde

og sikkert, som det første blinkeapparat

sind og ukrukkede væsen.

Langs alverdens flyverruter viser den blinde opfinders

kun svigtet en eneste

Under rensning var en ørentvist kom

laboratorier

ud over verden - et sejrstog med en blin

Millioner

Solventilen har

gang, og det var i Guldborgsund.

for altid selv var slukkede.
Og imens gik solventilen sit sejrstog

mørke!

met

ind

i

mekanikken, så fyret ikke

tændte. Det resulterede i, at to skibe løb
ind i hinanden.

Anker Brink

Dalén lamperne er ved at være klar til opsætning

fyr vej gennem mørket

ALTIh UGENS BILLIGSTE TILBUD ! !
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Bent Kjeldsen Lund,

Nye medlemmer ~~~~
som søger optagelse

SimMty

skypumper

Istedgade 29 A,

bringe både lystfartøjer og fiskerbåde til

U/bd.

skibbrud.
Efterretninger for Søfarende, som ud

Christian Seemann,

SfytlføhQMMQ.

sendes af Det kgl. Søkortarkiv, bragte i

Aastrup pr. Tølløse.

går en sådan advarsel på foranledning

U/bd.

af Statens Luftfartsvæsen, efter at iagt

Erik Petersen,

tagelserne af

Ålekistevej 80, Vanløse.

Aktive.
Korfuvej 18, S.

Heldigvis er det kun et relativt lille om
råde, der rammes af risikoen, nemlig en

junior:

strækning fra Kastrup Lufthavn til godt

Britt Petersen,

U/bd.

5 km ud i Øresund. På den anden side

Bjørneklovej 5, S.
Henry Ch. Madsen,
Thuja Alle 6, Kastrup.
U/bd.

skypumpe-dannelserne er

blevet indrapporteret.

U/bd.

Flemming A. Olsen,

med orkanstyrke i sig og

skærer fareområdet et så befærdet far
Ifølge lovenes § 9 skal nyt medlems

vand som Drogden.

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

Jack Kirkeby,
Kornvænget 15, Ballerup.

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14

/ dagbladet »Politiken« den 4.10 kunne

dage efter offentliggørelsen.

U/bd.

man læse følgende:

Poul E. Ostov,

Syv mennesker - to ægtepar og deres

Frankrigsgade 74, S.

IF11

U/bd.
Tonny W. Jensen,
Olfert Fichersgade 10, K.
U/bd.
Lars Jensen,

Min

hjerteligste

tak for

børn — blev i går reddet fra at drukne,
fordi de alle havde redningsveste på.
den

smukke

En motor jolle, der var sejlet ud fra

blomsterbuket jeg modtog på min fød

Lynæs Havn ved Frederiksværk kæntre

selsdag, samt tak for de mange hilsner

des af en forkert sø og sank straks, men

jeg modtog fra medlemmerne under min

alle syv deriblandt et barn på to år holdt

sygdom.

sig flydende, til andre både nåede frem.

Venlig hilsen

Dernavej 4, Kastrup.

»Benzin« Georg.

Søen var forholdsvis høj, da de to

Kutter »Spar Es«.

ægtepar fra Rødovre og Ballerup sejlede
ud for at fiske ud for Lynæs.

Violet Ørum,

Båden var en 14 fods motorjolle, der

Frankrigsgade 66, S.

normalt ikke er beregnet til så mange

U/bd.

personer.

Borge K. Jensen,

Kort efter starten kæntredes jollen af

Flakholmen 28, Vanløse.

en forkert sø, og den forsvandt straks.

Mb. »Bessy«.

Alle syv svømmede derefter rundt i deres
redningsveste, til andre både kom til. De

Laurits P. Jensen,
Røde Mellemvej 94 C, 85. S.

»Politiken« den 5.10:

Mb.

Advarsel til den mindre sejlads på

til land, hvor ambulancer bragte dem til

Øresund.

sygehuset i Frederiksværk.

Tony G. Severinsen,
Vestermarksvej 3, S.
Mb. »Swift«.
Søren W. Hansen,

blev efterhånden bjærget og sejlet ind

Her er det ene ægtepar nu indlagt
Udøverne af

den

mindre sejlads

i

sammen med to af børnene, men ingen

Øresund skal holde ørene stive, når der

af dem synes at have taget væsentlig

under visse atmosfæriske forhold nær

skade af opholdet i vandet.

Ndr. Fasanvej 16, F.

mer sig et fly af jumbojet-størrelse. Så

U/bd.

danne fly kan udvikle hele serier af

Her var redningsmaterialet i orden -

Et dit det?

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL:

(2

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47
Nærmeste forretning ved havnen!

'^CA I . Jew&h-)
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2. Oversvømmelse om

Redningsaktion i Køge Bugt

foråret

med

bringe gjerne stærk hede og en stor
mængde skadelige insekter om sommeren.

Tirsdag den 14. september, kl. 22,15,

Så begyndte Walkie-folkene at pejle

3. Ere stærke vinde herskende om ef

var jeg lige kommet hjem fra bestyrelses

(det kan nemlig også lade sig gøre, når

teråret og vinteren, pleie frugttræerne

møde og klar til at nyde en god kop

man altså er dygtig nok), og COLA 41

at bære destomere for næste år.

kaffe

fra Køge holdt med walkien i den ene

med

»Admiralinden«,

da

tele

hånd

kontakt med

den

4. Når der

falder

megen snee om

nødstedte, og

vinteren, når marts er tør, april fugtig,

talte, at der var en mand fra et apotek

med telefonen i den anden hånd, kontakt

mai kold, og i junii falder varm regn,

i Køge som havde ringet til S.S.-F. og

med marinedistriktet, og fik på den måde

kan man vente en rig høst.

fortalt at han havde haft kontakt med

dirigeret marinekutteren tilbage til den

»Charlie 114«, som lå ude i Køge Bugt

position som man havde pejlet sig frem

med motorstop, manden havde ikke tid

til, nemlig ud for Karlstrup Strand, og

til at tage sig af sagen, da han skulle eks

k.l 02.15 blev CRARLIE 114 og hans

pedere kunderne på apoteket. Positionen

søn taget ombord i kutteren, de havde,

var opgivet til 3 sømil syd for Konge

ved hjælp af en walkie-talkie som koster

lunden. Keller og jeg forsøgte, forgæves,

mindre end en »plovmand«, reddet livet,

at få kontakt med den nødstedte, men

og jeg blev endnu mere glad for min

uden held, for han havde kun en lille

walkie-talkie.

fonen kimede. Det var Keller som for

» Sundby Sejl 630«.

National med kun kanal 4 i, så det var

vind længe ved og ender med regn.
7. Når luften er varm, og det da
begynder at blæse, følger snart regn.
8. Når solen går klar op om morge

vesten, bliver det klart veir hele dagen.

båd. Imidlertid kom også Sv. Larsen på

9. Når solen går klart ned om aftenen

kanalen, og han ringede omgående til
vist

6. Når sydostvind blæser, men sky
erne trækker op fra sydvest, holder denne

eller har ingen skyer ligeover for sig i

seri da jeg vidste at de havde en speed

som

at vedvare til næste måneskifte.

efter dens opgang driver skyerne fra sig,

Jeg bad Keller ringe til Dragør Lod-

Marinedistrikt

dag efter ny- eller fuldmåne, pleie gjerne

nen og uden usædvanlig farve, eller kort

ikke så mærkeligt.

Sundets

5. Det veirlig, som indtræffer på 3die

og uden usædvanlig farve bliver det godt

nok

veir næste dag, især når en skjøn aften

havde været lidt skeptiske, men man må

røde følger derpå.

jo forstå, at når vi fra S.S.-F. ringer til

10. Er aften- eller morgenrøden kob

Marinedistriktet, så er det ikke fordi vi

beragtig, kommer slet veir, regn eller

synes det er »sjovt at se sprøjterne suse

blæst.

forbi«, så er det fordi nogen er i nød.
Selv fik jeg, via X 017 kontakt med

11. Når skyerne om dagen samle sig

manden dreude og forhørte mig om po

stærkt om solen, eller trække sig sammen

sition, om han havde lys ombord o.s.v.,

under den, følger derpå uveir.

alt imens jeg spekulerede på, hvem jeg

©amle

12. Gåer solen op eller ned, bag tyk
ke skyer, som den kaster sine stråler på,

kunne få til at rykke ud på dette guds
forladte tidspunkt, min egen brændstof
beholdning vidste jeg, var for lille til en

c 23eit*paa~

~

eller med en dunkel rød farve, følger
snart blæst eller regn.

sådan ekspedition. Umiddelbart efter fik

13. Når det om formiddagen er klart,

jeg melding om at en marinekutter var

men der om eftermiddagen kommer et

bomme

undervejs og at den ville være fremme

regnskyl, eller tykke skyer opstige fra

omkring kl. 00.15.

norden og bedække himlen, eller blive

ALLEHANDE NYTTIGT ISÆR

Dette beroligede mig, og jeg satte mig
til at lytte for der var meget at lytte efter.

BONDESTANDEN OG ANDRE PA
LANDET

Det lykkedes nogenlunde at få ryddet
kanal 4, så der var ret roligt.
Jeg blev herefter vidne til en aktivitet
som aftvang mig min dybeste beundring.
Walkiefolk med privatradio i bilen kørte
i pendulfart mellem Aflangshage og for

ført bort igjen, førend sol går ned, vil
nordenvind blæse den næste dag.
14. Falder den tåge, som opstige om

Uddraget af adskillige tyske og danske

morgenen, snart igjen ned, bliver det

skrifter ved sognepræst C. J. Lodberg,

smukt veir til middag, stiger den der

Krarup, Borris. Trykt i året 1816.

imod i veiret, vil det snart regne.

Veir-iagttagelser samlede af en erfaren
og opmærksom landmand.

15. Når det hele dagen igennem har
været skyet, og der om aftenen på et
sted på himlen viser sig en vedvarende

skellige lokaliteter langs med Køgevejen

1. Når der om foråret falder megen

for at opretholde kontakten med den

tåge, kommer gjerne om sommeren me

klar åbning, så vil vinden den følgende

nødstedte, og kl. 00.30 var ingen kutter

gen regn. — Falder megen tåge i efteråret,

dag blæse fra samme sted, men forsvin

nået

vil og gjerne falde megen snee om vin

der

teren.

vinden blæse fra den modsatte side.

frem, var

den sejlet forbi?

bådens position helt forkert?

10

var

denne åbning efter

kort

tid, vil

16. Når man om morgenen seer man

telse.

Jørgen

Rosschou

sagde,

at

det??fikke var sat nogen sidste frist for ind

ge små, hvide, klare skyer samlede i

næppe vil blive populært, hvis man skal

tegning, ja, så kunne der jo teoretisk

hobetal, bliver det helt smukt veir.

betale mere i den gamle havn, fordi der

godt komme 5 til i løbet af aftenen, hvad

17. Mange sorte skyer på himlen om

bygges en ny — selv om nogle er villige

der nu ikke gjorde . . . så jeg synes at det

aftenen betyde regn, ligesom hvide og

til til at betale hvadsomhelst for en båd

var flot, at der mødte 8 gæve skippere

klare betyde skjønt veir.

plads. Jens Bang meddelte, at den nye

op.

ligeover solen ser et

havn skal hvile i sig selv, og den er at

Til stede fra bestyrelsen var Holger

klart skin på himlen, ligesom foden af

betragte som en håndsrækning til Store

Larsen og undertegnede, og jeg må ind

en regnbue, vil det ret snart storme.

Magleby - hvorfor det vil være forkert

rømme at jeg startede op med at rense

at lade den medføre højere takster for

huden på motorbådsrepræsentanten for
hans dårlige arrangement, og i det hele

18. Når man

19. De skyer, der see ud som store,
hvide bjerge eller sneedynger, bebude

Dragørs egne borgere.

klart veir, ligesom sorte, blyfarvede og

Lene Bro ønskede det ført til protokol, at

taget, den enestående passivitet fra hans

ildrøde giver blæst.

en takstforhøjelse ikke har tilknytning til

side.

torden

anlægsbeslutningen. Borge Bødtker men

Han tog det i stiv arm, for der var vel

skyer ere ikke så farlige som de røde

te, at man skulle være forsigtig med at

ikke andet at gøre, og vi måtte jo, des

og brune, skjønt tordenen ved de første

lægge sig fast på, at den nye havn skal

værre, bundet af det bestemte som vi var,

pleier at være den stærkeste.

være

bekendtgøre at der ikke var deltagere

20. De sorte eller

hvidgrå

selvfinansierende.

Det

må

være

21. Når stjernerne skinne dunkelt og

muligt at diskutere sagen mellem de to

nok. Gutterne kunne godt forstå vor be

de mindre ikke engang kunne sees, uag

kommuner, for det er ikke rimeligt med

grundelse for at der måtte være et vist

tet der ikke ere skyer på himlen, bliver

stor forskel på den gamle og den nye

antal deltagere, al den snak om dyre

det tykt og mørkt veir.

havns priser.

præmier o.s.v., det tog de pænt, men da
de så spurgte om de måtte få udleveret

22. En ring om solen eller månen

Jens Bang: St. Magleby tilbød at gå med,

bebude regn, som bliver mere vedhol

men vi besluttede at påtage os opgaven

opgaverne, for så ville de sejle alligevel,

dende jo langsommere den begynder.

selv, da vi jo får færgepengene. Nogle er

og give fanden i præmierne . . . ja, så

interesseret i en moderne havn med gode

viste jeg at der dog var noget der var

indsejlingsmuligheder, og de må betale

ved at gro frem, og lad os skynde os at

Sakset fra »Fanø-Posten« og ind
sendt af vor egen skurforvalter
Anker Brinch.

for det. Vi skal ikke ud til skatteborgerne,

puste til ilden. Vi enedes om at betale

da havnen gennem lån

vore startpenge alligevel, og at købe præ

skal hvile i sig

mier som de nu kunne blive for det ind

selv.

komne beløb, og så sejlede vi, og vi

Ny lystbådehavn
Navigationsgiver nye
sejlladsen 1971
takster i Drager
For at få en lystbådehavn med plads til

havde alle tiders dejlige tur ud af det,
og der blev navigeret på livet løs.
Med den ånd, der her blev givet til
kende, tror jeg stadigvæk på at vi nok
skal få flere med, men det må lægges
bedre til rette fra lederens side.
Til slut et klap på skulderen til dem

Længe leve den vågnende sportsånd hos

der havde tilrettelagt turen, det var bedre

motorbådssej lerne i S.S.-F. . . .

end

tidligere, der var mere brug for

hovedet denne gang, lad os få mere af

110 fartøjer klar til næste sejlsæson, gav

Jeg tænker ikke så meget på, at der i

Dragør kommunalbestyrelse onsdag aften

år var mødt 1 (én) deltager mere end

den slags, og så vel mødt næste gang!

sit havneudvalg og økonomiudvalg frie

de to foregående år, men jeg tænker på,

R.H.

hænder til at sætte arbejdet i gang inden

at de der mødte frem, var besjælet af

august med en opfyldning og en mole i

den rette sportsånd.

lagunen mellem fort og færgehavn.

Tegningslisten blev hængt alt for sent

Man vil udsætte en kostbar uddybning,

olp, det er en ting, og at minimum for

så det kan komme til at knibe for store

deltagerantallet blev ændret fra 10 til

kølbåde at bruge den nye havn, men

mindst 15 deltagere i løbet af de få dage

ingeniør Olsen fra det rådgivende firma

listen var fremme er en anden ting, beg

Alf Mogensen mente, at det helt store

ge dele er lige uheldige.

lavvande næppe forekommer i sejlsæ
sonen.

Lørdag

aften,

dagen

før

sejladsen

skulle løbe af stabelen, vidste ingen om

Selv om borgmester Sv. Karlsson ad

der i det hele taget blev nogen sejlads,

varede mod en debat, der kan skabe

da mindste antal deltagere var sat til 15

myter, kom taksterne alligevel til drøf

og kun 10 havde tegnet sig. Men da der
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Sejlsportsfolk

FM-motor

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING
fordelagtigst

BACHER
JmaJcs

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

GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

•

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

JOLLEBENKLÆDER

til voksne og børn!

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

ORIG. ENGELSKE

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk.

Elvstrøms Flydeveste
^

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

RUDE & CO.

0

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

Telefon Valby 4568

Permanent udstilling:

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,

Bådehavnsgade 21—23

FILIAL GRØNTTORVET 7 9 - VAIby 2 3 8

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

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 eksp|.

JØRGEN JOH ANSEN, medlem af S. S. F.

ITRYK

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

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S

. Telf. 58 46 28

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
® 35 67 88
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formanden
Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Ciements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Halgreensgade 11
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslevs Allé 90
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51
Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30
Bestyrelsesværelse

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u

havneudvalget

træffes

55 28 70

liver torsdag

AS 26 64
51 18 87
5 0 73 23
RY 1966
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K.LUBH U

1^

^ra ^

' ^C 1

mandag, tirsdag og onsdag kl 18.00.

oktober til 1. april, lukkes klubhuset

HIV-O-HØJ
Samtlige sten og fortøjninger
skal op i år —
ikke for at efterse dem — og dog? Bestyrelsen påtænker at grave
havnen ud i år, så vi henstiller til alle at få bjerget sten og for
tøjninger, som de håber at se igen. Se dem efter og få sat synk
på inden det skal ud igen til foråret.
Tiden for optagninger er udskudt til 15. december 1971.
Havneudvalget

2

STORT ANDESPIL
•

»

Vi gentager
den store
SUCCES
fra oktober!

afholdes

lørdag den 4. december kl. 19—
i klubhuset
Der bortspilles 10 store fede ænder med tilherende rodkål og Rodvin
samt 10 lækre kyllinger - 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 DANS efter andespillet!
FESTUDVALGET

FRA GENERALFORSAMLINGEN

i underlaget, så den skulle være dejlig
fast. Gamle både og vrag, der har stået på
land år efter år, bliver sat ud med foge
dens hjælp, såfremt ejerne ikke selv fjer

Generalforsamlingen d. 26.10. 1971

Der var ingen kommentarer til proto

kl. 19.30.

kollen.

Dagsorden :

Derefter fik formanden ordet til sin be

1. valg af dirigent

ner dem eller giver os lov til at brænde
dem af. Vi er indtil nu blevet af med 7,

retning.

og 2 går snart op i røg. Uden besvær er
det ikke med at finde ejerne og få deres

2. protokol og formandens beretning

tilladelse til afbrænding, men vi må af

3. valg til bestyrelsen

Formandens beretning

4. lovændringsforslag

Siden sidste generalforsamling har Sund

med dem; de pynter absolut ikke, og de
tager en del plads op. Bestyrelsen er enige

5. andre forslag

by Sejl-Forening mistet 2 af sine med

om, at der ikke skal være 1. sal på klub

6. eventuelt.

lemmer, vor forhenværende pladsmand

huset, når den udvidelse skal foretages,

1. Formanden bød forsamlingen velkom

og ejer af Mb. »Rie« Jørgen Munch og

som blev vedtaget på sidste generalfor

men til efterårsgeneralforsamlingen og

Martin Olsen, der var et af S.S.F.s gamle

samling. Vi kunne tænke os at udvide sa

udbad sig forslag til en dirigent.

medlemmer,

Henning Jensen blev alene foreslået og
var dermed valgt.

sidst

ejer

af

sejljollen

»Keen«.
Vi ville gerne have de sidste bolværks-

len med kommandobroen til dobbel bred
de hen til foldevæggen. Forsiden og en
devæggene opføres af gule mursten med

2. Dirigenten takkede for valget og

arbejder færdige i år, det bliver stykket

vinduer mod kanalen, havnen og i den

konstaterede generalforsamlingens lovlige

fra søndre slæbested til mastekranen, og

sydlige gavl, en gavl der vil blive rejst i

indvarsling samt oplæste dagsordenen og

kan vi magte det, det sidste stykke af

forlængelse med den sydlige gavl i pejse

gav derefter ordet til sekretæren, som op

søndre bro. Tom og hans raske gutter

salen.

læste protokollen fra det sidst afholdte

klarer dette, og vi slipper en stor udgift

Foran pejsesalen vil der blive indrettet

bestyrelsesmøde, der ikke var med i med

årligt. Pladsen på nordre side er planeret,

en lækrog, som overdækkes med et gen

lemsbladet.

og der er kommet godt med murbrokker

nemsigtigt tag. Byggeriet kan desværre

3

ikke komme i gang før om et år, så håber

sten skal arrangeres. Er der nogen, der

bejdskraft, bl. a. murermester Skovlund
Hansen, Jens Andersen og dirigenten.

vi, at vi har pengene, tilladelser og an

har en god fidus, efterlyser jeg den. I år

søgninger er i orden. Hvis alt går efter

har der været meget stor interesse for

beregning, skulle det hele være færdigt

vore vinterkurser. Navigationskurset har

nok og trykker sig og erindrer sig om en

til den 1. maj 1973 (jubilæumsåret). På

vi måttet dele op i 2 hold, der ledes af

flagstang som blev tre gange så dyr, som

Vilhelm

Lindemann:

Mange sidder

jubilæumsfondet er der nu indsat 11.000

Kirsten Warnøe med 22 elever på hvert

det ville have kostet at lade håndværkere

kr., det samme vi! indgå næste år. Efter

hold. Tovværkskurset ledes af Einer Pe

udføre arbejdet. Der er meget der skal

vi har mistet benzinpengene, ca. 20.000

tersen, og radiokurset ledes af 883 M.

laves i sådan et byggeri, der skal graves

kr., ser bestyrelsen ikke anden udvej, end

Madsen, medlem af S.S.F. Vore kapsej

og støbes o.s.v. Man må ind på et system,

at bådejerne må udrede disse penge, og

lere har klaret sig meget fint i år. Niels

således at den, som har tegnet sig til et

bestyrelsen foreslår derfor, at pladslejen

Peder med Solingen har været hurtigste

arbejde og ikke møder op, må betale for

sættes op med 3 kr. m 2 , og skurlejen sæt

båd af alle i 2 sejladser K.S.U. Hveen

en stedfortræder, selvfølgelig med skyldig

tes til 25 kr. årligt. Selv efter forhøjelsen

rundt, hvor 211 fartøjer deltog, og i

hensyntagen til lovligt forfald.

ligger vi i S.S.F. for under det halve af,

Limhamn, hvor der deltog 160 både. Med

Formandens replik: Tak til alle dem

hvad der betales i Svanemøllehavnen.

sit raske mandskab har Tage Woltemath

der er villige til at udføre et stykke arbej
de for foreningen, det ville være rart at

Vi har en god kontrakt, der bliver re

vundet samtlige sejladser i Nimbusklas

guleret hvert 5. år indtil 1982, men så

sen. Motorbådssejladsen var lige ved at

kunne spare en masse penge der, penge

kan vi også vente en større forhøjelse. Vi

blive aflyst grundet på for lille tilslutning,

er jo svære at få fat i. Imidlertid kan vi

vil inden for benzinudvalget stadig ar

men de få, der mødte op, blev enige om

ikke komme i gang før til næste efterår,

bejde for, at de 36 øre pr. liter kommer

at gennemføre sejladsen, og det blev be

vi skal have detaljprojekteret, og der skal

tilbage til søsporten. Vi gør dog et stykke

styrelsen så rørt over, at de alligevel syn

rammes pæle ned, og først da kan vi

arbejde for ungdommen, og vi må også

tes, at der skulle udsættes præmier til de

komme i gang.

have den gamle tilskudsordning igen, så

tre bedste. Westturen blev som sædvanlig

Protokollen og formandens beretning

vi ikke skal betale 1500 kr. i tilskud til

en succes med 140 deltagere. Når Kristine

toges under afstemning og godkendtes

vore vinterkurser. Hvis de tænker rigtigt

står for serveringen og den gode mad, ja

enstemmigt.

på højeste sted, så må de også indse, at

så kan efterårets store fest, »Afriggergil-

klubberne gør

det«, ikke undgå at blive den helt store

meget for ungdommen

med ubetalt arbejdskraft for at få dem
væk fra gadehjørnerne og narkomanien.

succes.

metællingsudvalg. Følgende 3 foresloges

Til slut vil jeg takke kassereren, revi

Tyverierne har der heldigvis ikke været

sorerne, redaktøren og bestyrelsen

så meget af siden vi har fået sat stålplader

godt samarbejde, og jeg siger alle dem

om låsene og Kristine fik opsat tyveri

tak, der har hjulpet os i årets løb.

for

og valgtes: Lindemann, Hans Guldager
og Vagn Preisler. Resultatet af valg til
bestyrelsen blev:
Formanden genvalgtes med akklama

alarm. Det ene skab i hallen blev tømt for

tion og uden modkandidat. Kapsejlads

radioer m.m., men megen glæde af tyve

•

riet kan de ikke få, da batteriholderne var

chefen Viggo Hind var rede til genvalg,
endvidere

fjernet, og de kan ikke sådan købes, uden
at der vil blive lagt mærke til vedkom

Efter formandens beretning fulgte de

mende. Jeg troede, at hovedlåsen i lågen

batten, og første indlæg var af Lennart,

var til reparation, men ved en nærmere

som udtalte, at der dog måtte være så

undersøgelse viste det sig, at den var

mange håndværkere i foreningen, at vi

stjålet. Den nye båke vil blive sat op i

selv kunne udføre det meste arbejde ved

vinter. Der vil blive sat et forslag op om,

den påtænkte udvidelse af klubhuset og

at løse hunde ikke må færdes på pladsen,

dermed billiggøre projektet. Lennart til

det kan jeg kun anbefale. Havnen skal

bød at stille sig i spidsen for tømrersjak

oprenses og uddybes, vi må undersøge,

3. Inden man gik til valg til bestyrelsen,
udbad dirigenten sig forslag til et stem-

ket.

foresloges

Hans

Guldager.

Skriftlig afstemning gav resultatet: Hans
Guldager 102 stemmer, Viggo Hind 39
stemmer, 12 blanke stemmesedler og 1
ugyldig. Hermed var Hans G. valgt. Hans
takkede for valget og udtalte en tak til
Viggo Hind, fordi han havde lært så
meget af denne.
Juniorlederen Bennet Willadsen gen
valgtes med akklamation.
Også 2 repræsentanter, Holger Larsen

hvorledes det kan gøres, og husk, at for

Duran Højlind: Det var en god idé,

tøjningerne skal op inden den 15. decem

jeg er maler og vil også gerne være med.

ber. Der vil komme et forslag om, at der

Poul Holst: Den tanke kom jeg med til

selv i små joller skal være flydemidler til

Svend for længe siden, men Svend sagde

medlemmer til juniorudvalget i stedet for

hver person, der er ombord. Vi må kom

da, at det kunne ikke lade sig gøre mere,

som i dagsordenen angivet 1 medlem, da

me alle de meningsløse drukneulykker til

det var i gamle dage. Jeg er bager og har

man i flere år havde arbejdet med kun 2

livs.

ikke meget begreb om bygningsarbejde,

juniorudvalgsmedlemmer

men jeg vil i stedet give 1000 kr. til ØL

som lovene hjemler, med 3. Så i stedet for

Om 2 år skal vi fejre S.S.F.'s 50 års
jubilæum, så når vi kommer ind i det nye
år, skal vi til at tænke på, hvorledes fe

4

til rejsegildet.
Der var flere der gav tilsagn om ar

og Orla With, genvalgtes.
Juniorlederen

havde ønsket valgt 2

i

stedet

for,

afgående Rasmus Beck valgtes Hans Ole
sen og endvidere Verner Jensen.

Afgående

suppleant

til

bestyrelsen,

Jens Green, genvalgtes, som herefter er

mænd for hele landet. Forslaget vedtoges

måler ca. 2 m 2 har jo ingen relation til

enstemmigt.

den virkelige kvadratmeterpris.

1. suppleant. Nyvalgt, i stedet for Hans

Bestyrelsens forslag om forhøjelse af

Der var flere indlæg, mere eller mindre

Guldager, som blev kapsejladschef, blev

forskellige ydelser skabte nogen debat.

gentagelser af de anførte, og der blev

Lennart.

Dirigenten dekreterede debatten om alle

fremsat et ændringsforslag, der lød på en

4. Lovændringsforslag. Der var ingen
forslag.

tre punkter under ét og derefter afstem

mindsteafgift for joller på kr. 100,00 og

ning om hvert punkt for sig.

kr. 25,00 for skydepramme og slæbejol-

5. Andre forslag. Der var fra bestyrel

Ejner Olsen mente, at bestyrelsens for

sen stillet forslag om en tilføjelse til or

slags tredje punkt om mindstepris for

Man gik herefter over til afstemning

densreglementet for pladsen, § gående ud

joller og pramme måtte være forkert for

om forhøjelserne, og bestyrelsens forslag

på, at hunde der medtages på foreningens

muleret, da der altid havde været en

om forhøjelse af kvadratmeterprisen fra

område, skal føres i snor.

særpris for slæbejoller.

kr. 10,00 til kr. 13,00 blev vedtaget med

Formandens motivering: De efterhån
den mange hunde er til gene for andre,

Sv. Kristensen mente, at en forhøjelse
måtte lægges på kontingentet.

især med deres efterladenskaber i græs

Lindemann: Med stor respekt for be

plænerne, hvor sejlerne tørrer deres sejl.

styrelsens arbejde burde bestyrelsen dog

Jens Andersen foreslog, at det kun

vide, at det snart vil blive nødvendigt at

skulle gælde i sommersæsonen.
Vagn Preisler ville stemme imod; man
kunne give hundene karantæne, lige som

ler i forbindelse med andet fartøj.

89 stemmer mod ændringsforslaget til kr.
15,00, som fik 69 stemmer. Der var 4
blanke.
Andet punkt om skurpladslejen fra kr.
20,00 til kr. 25,00 årligt blev vedtaget.

bede om mere, hvorfor han kunne tænke

Der stemtes om sidste punkt, om for

sig at ændre forslaget om forhøjelse af

højelse skulle ske, der var stemning for

m 2 -prisen til kr. 13,00 til kr. 15,00.

en forhøjelse, hvorefter bestyrelsen fulgte

man kan give et medlem karantæne, eller

Formanden fastholdt, at det var besty

man kunne sætte ståltråd omkring sdr.

relsens mening at forhøje prisen til kr.

bage til fordel for ændringsforslaget til

plads, da det kun er der man tørrer sejl.

100,00 også for pramme og slæbejoller

kr. 100,00 for alle joller og kr. 25,00 for

Poul Holst kunne godt forstå baggrun

og udtalte til Ejner Olsen, at man må

skydepramme og slæbejoller i forbindelse

den for forslaget trods det, at han selv er

have en enhedspris for alle småfartøjerne.

hundeejer, og ville anbefale.

Til Sv. Kristensen: Det er ikke længe

opfordringen til at trække sit forslag til

med andet fartøj, og hermed var æn
dringsforslaget vedtaget.

Under afstemning blev forslaget ved

siden, at kontingentet blev forhøjet, ud

Det sidste forslag om optagelse af med

taget. Tilføjelsen indsættes som en ny

gifterne må pålignes dem, der har havne

lemmers ægtefæller som passive medlem

§ io.

plads og som bruger grejet.

Til bestyrelsens forslag om ændring af
havnereglementets § 8, 2. stykke, til: Et

Til Lindemann: Vi kan da selvfølgelig
også godt bruge det sidste (15,00 kr.).

mer mod et indskud på kr. 50,00 og et
årligt kontingent på kr. 60,00, vedtoges.
6. Linder eventuelt var der en del ind-

hvert fartøj, bortset fra skydepramme og

Poul Holst syntes, at det var grove løjer

slæbejoller, skal være forsynet med anker,

med 100,00 kr. for en slæbejolle, hvad så

Ejner Olsen: Indkørselsvejen uden for

lanterner, ildslukker samt jlydemiddel til

med en gummiflåde, skal man så også

hovedlågen er oversvømmet efter regn

hver person ombord, udtalte Vagn Preis

betale 100,00 kr. for den, når man har

skyl — henstiller til bestyrelsen at under

ler, at det var en udmærket idé, og at

lukket luften ud af den?

søge dette.

man hermed gjorde S.S.F. til foregangs

Poul: 100,00 kr. for en skydepram der

1æg:

Ingolf Nielsen: Er, foruden at være

Juniorer - husk der er:

BAL I KLUBHUSET
FREDAG DEN 3. DECEMBER KLOKKEN 1 9 30 - 2 4 00 . BILLETPRIS 7,00 KR.
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medlem af S.S.F., også leder af søspej

vores, og det må vi værne om. Det var

inden for brandvæsnet, hvad er det, In

dertroppen, som er vor nabo, og som har

beskæmmende at komme til øvelsessej-

golf Nielsen klager over?

programmet,

lads og opdage, at storsejlet var revet i

I.N.: Jeg har ikke villet klage men kun

hvorfor det henstilles til sejlerne og mo-

taget

svommedykning på

stykker, uden at nogen havde anmeldt

fortælle, at ca. 8 gange er både fra S.S.F.

torbådsfolkene at vise hensyn til svømme

dette, endvidere var der både fodspor og

gået hen over vore dykkere, og dette kan

dykkerne, som i øvrigt vil være afmærket

blodpletter på sejlet.

være farligt.

med flag. I. N. håbede, at ikke tilstede

Viggo Hind: Man har i efteråret be

Bergmann: Jeg er med min motorbåd

værende medlemmer må læse dette i med

vilget nyt dæk m.v. til skolebåden, men

gået hen over 2 dykkere. Hvor kommer

lemsbladet, således at også disse kunne

den er kun blevet nødtørftigt repareret,

de fra, jeg har ikke set nogen afmærk

vise tilbørligt hensyn.

den duer ikke.

ning med flag!

Lennart: Når nu så mange melder sig
til frivilligt arbejde med klubhusudvidel
sen, kunne man så ikke lige så godt ud
vide i hele husets længde med det samme?

Viggo Keller: Det er tanken, at øvel-

Ingolf N.: Det har ikke været nogen

sesbåden skal have ny rig. Ejner Petersen

af vore, da vi altid har afmærket med

har i øvrigt undersøgt riggen i foråret og

blevet vedtaget at udvide klubhuset.
Verner Jensen: Skolebåden trænger til
ny rigning.
Duran: Vi er over 1000 medlemmer,
det er for få der har meldt sig til arbejdet.
Opfordrer medlemmerne til at mande sig
op, det styrker fællesskabet, tænker på de

Verner Jensen: Inden for søværnet,

sagt god for den.

Et medlem spurgte om, hvornår det var

Lindemann: Det er ikke meningen, at
der skal være storvask, men det er en
kendsgerning, at riggen er rusten. Det
var i øvrigt på min øvelsesaften, at stor
sejlet blev revet i stykker, idet forstærk
ningen i liget var for smal og ringene
sad forkert.

betale for at ligge i havnen, det er kun os

den, det var fællesskab.
Frits Kleis oplyste om andespil samt at

andre, der må betale dyrt for at ligge her.
Formanden til Ejner Olsen: Kloakled

der vil fremkomme et færdigt projekt

ningen må ikke tilsluttes hovednettet, vi

over klubhusudvidelsen til foråret.
Tom Larsen om udvidelsen: Vi må
først se tegninger, der skal piloteres m.v.

må undersøge, om vi kan lede vandet ud
i kanalen.
Til Lennart: Der skal mange penge til

kørende materiel, f. eks. en ny kraftig

byggeriet, alene maskinen til pæleramning

vogn for slet ikke at tale om spillene, som

koster 400,00 kr. at transportere, hver vej.
Til Verner: Vidste ikke at riggen var

Lindemann: Det er rigtigt, at skolebå-

dykkerflag, det er internationalt.
Formanden : Området hvori der dykkes
burde afmærkes med 4 flag, der markerer
hele området hvori der dykkes.
I øvrigt anbefalede formanden Ingolf
Nielsen at skrive om sagen i vort med
hvad der foregår uden for vor havn.
Hermed var debatten udtømt, og diri
genten takkede for god ro og orden, hvor
efter han motiverede et leve for Sundby
Sejl-Forening,

og

generalforsamlingen

var sluttet.
Sign. Henning Jensen, dirigent.

Formanden må også interessere sig for det

er slidt ned.

hvor jeg arbejder, bruger vi det blå-røde

lemsblad, så man kan blive orienteret om,

Bergmann: Hvorfor skal gæster ikke

dejlige teateraftener man havde før i ti

flag, somme tider med to flag.

dårlig, den skal selvfølgelig være i orden.

dens rig er defekt, skolechefen har lovet

Til Bergmann: Det skulle ikke være

at den skulle blive bragt i orden. Vil nu

nødvendigt at kræve havnepenge af gæ

spørge: Bliver den bragt i orden til for

sterne, men i alle tilfælde er det tidligt

året? Det har man ret til at forlange.

nok at tale om dette til foråret.

sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

RETTELSE: Da Hans Guldager, der var valgt
til stemmetællingsudvalget, blev foreslået til
posten
Hansen

som
i

kapsejladschef,

stedet

valgt

til

blev

Skovlund

stemmetællings

udvalget.

Øberg: Blev frataget ordet under de

I en debat mellem formanden og Ingolf

batten om formandens beretning under

Nielsen om hvordan dykkerflaget så ud,

henvisning til, at det var uden for emnet.

henholdt formanden sig til det gamle,

Ville gerne fremføre, at det er menings

diagonaldelte, blå og røde flag, medens

Badene er kommet på land og løvet blæst

løst med den megen vandalisme, der fin

Ingolf holdt sig til de nye søvejsregler,

af træer og buske, men efteråret har også

FORSIDEBILLEDET:

der sted i foreningen, f. eks. havde Øberg

hvor man anvender signalflaget for bog

sin charme, det giver frit udsyn til mange

observeret, at en lås var blevet fjernet fra

stav A.

dejlige motiver som dette . . . Holmen,

en af lågerne. Det der er skabt her er

Tom Larsen: Jeg har selv været dykker

set fra bagsiden.

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL:
C
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Nærmeste forretning ved havnen!

Kai H. Nielsen,

i medlemmer
som søger optagelse
i

SuvMy,

Sej&fo\ej>uH(j.

S. A. 520 Carlo Linder, Sorrentovej 40,

Vigerslevvej 47, Valb.

2300 . A. 547 John V. L. A. Christensen,

U. bd.

Vigerslev Allé 269, 2500 Valby. A. 578
Ole Hygum Thomsen, Ruskær 12, st.,

Mogens P. Nedergaard,
N. J. Fjords Allé 10, Valb.
Bandholmer »Marianne«.

2610 Rødovre. A. 587 Flemming Humle,
Set. Thomas Allé 3, 2000 F. A. 643 Hel
ge Olsen, Skotlandsgade 10 A, 2300 S.
A. 683 K. H. Karstens, Vinkelhusene 49,

Aktive:

2770 Kastrup. A. 697 Jørn Hartmann,
Vølundsgade 17, st., 2200 N. A. 703

Per Wallin,
Ved Bellahøj 23 B, 2., Brh.

SLETTEDE

Erik Jensen, Ahornsgade 11, 2200 N. A.

U. bd.

medlemmer pr. 15.9.71.

714 Flemming Sten, Vejstrup Allé 7,

A. 41 Bjørn Schmidt, Toftegårds Plads 2,

2770 Kastrup. A. 729 Ejgil Hansen, Her

Peder Sandal Toft,
Lemnosvej 16, S.
U. bd.

4. th., 2500 Valby. A. 67 Niels Kristian

luf Trollesgade 26 A, 1052 K. A. 731

Rasmussen, Ballumsgade 4, 1753 V. A.

Knud Jensen, Vermlandsgade 10, 2300 S.

75 Peer Bjørn Andersen, Englandsvej 74,

A. 733 Valther Rasmussen, Kastrupvej

2300 S. A. 82 Niels Chr. Dahl Nielsen,

57, 2300 S. A. 744 Ole Wichmann Lar

Høbjergvej 35, Heri.

Dronningensgade 11, 1420 K. A. 85 Ole

sen, Dannebrogsgade 6, 1660 V. A. 770

M. bd. »Hama«.

Serritzlev, Bøhmensgade 5, 2300 S. A.

Lars Jørgen

Hans Askildsen,

Erik Hagen,
Dybbølsgade 46, 3., V.
U. bd.

Lindberg,

Hjulmagerstien

158 Leif Kjær Andersen, Haraldsgade 75,

16, 2300 S. A. 798 E. K. Lending, Eng

2100 0. A. 177 Kennet Kongsmark Ole

landsvej 8, 2300 S. A. 845 Otto Heininge

sen, Postparken 8 A, 2770 Kastrup. A.

Thomsen, Rodosvej 50, 2300 S. A. 866

251 Kai Dige Bach, Klausdalsbrovej 480,

Bjørn Egon Hansen, Under Elmene 1,

Flemming Holmegaard Nielsen,

2730 Herlev. A. 293 Jørgen Jensen, Nør

2300 S. A. 900 Ellen Dvinge, Rårhus-

Danshøjvej 38, Valb.

rebrogade 34, 2200 N. A. 315 J. Å. Lind

vænget 11, 2. th., 2770 Kastrup. A. 911

Kutter »Dreng«.
Michal Jensen,
Nålemagerstien 44, S.
U. bd.

berg, Caroline Amalievej 49, 2800 Lyng

Jens Brincker, Ingolfs Allé 44, 2300 S.

by. A. 337 John Olsen, Toftagervej 21,

A. 929 Kresten Øgård Andersen, Prøve

2700 Brh. A. 343 Peter Schøtt Petersen,

stens Allé 12, 2300 S. A. 934 Åge Schø-

Hollænderdybet 35, 2300 S. A. 357 Axel

bel, Ved Sønderport 13, 2300 S. A. 942

Edvard Albinussen, Nath. Zahlesvej 17,

Flemming Norlund Larsen, Parmagade

2450 SV. A. 367 Niels Chr. Mørup Jor-

17, 2300 S. A. 946 Jakob Bonfils, Strand

Spurvevænget 8, Dragør.

dening, Wesselsgade 3, 2200 N. A. 395

gade 44 F, 1401 K. A. 950 Inge H.

U. bd.

Bent Helge Hansen, Valby Langgade 76,

Christiansen, Englandsvej 201 A, 2300 S.

2500 Valby. A. 439 Edmund Hansen,

A. 955 Henryk Walkusz, Portugalsgade

Søndervigvej 113, 2720 Vanløse. A. 443

8, 2300 S.

Erik Hausschultz,

Torben R. Rasmussen,
Eliasgade 1, S.

Johan Arnested, Bernstorff Allé 68, 2920

Speedbåd.

Charl. A. 448 Allan Hans G. Lassen,
Sognefjordsgade 4, 2300 S. A. 472 Villy

Ifølge lovenes prg. 9 kan slet

Gladsaxevej 180, st. Sø.

Larsen, Lygtemagerstien 8, 2300 S. A.

tede medlemmer t i l enhver t i d

Piratjolle »Star«.

515 Eigil Schornberg, Lemnosvej 2, 2300

bortvises fra foreningens areal.

Steffen H. Andersen,

AMAGER-GRILL

ALT
skibs- og yachtudstyr
køber De bedst hos . . . .

ISf 7

Halve kyllinger Forårsruller
Bøf sandwich Hot dogs
Fiskefileter
Flæskestegssandwich
Tag maden med hjem eller nyd den hos

CLAUS V, HANSENS EFTF.
(CARL |OHAN JENSEN)

VORDINGBORGGADE 98 . 2100 KBH. 0 . TELEFON ØBRO 5120 • ØBRO

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38
Telf. AM 13 43 — Åben kl. 11—24
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SAKSET FRA DET
ENGELSKE
BLAD
„ECHO"

Med den hilsen fra hr. Kaj Christian

Så bestemte han sig til at tage til Eng

sen, som vi bragte i oktobernummeret,

land og sejlede til kysten ved Kent, og

fulgte et avisudklip af »Echo« med et

der skete det, at hans mangel på held

stort foto af hr. Christiansen om bord på

blev endnu større. »Peggy« var lige uden

hans båd »Peggy« og en artikel, der i

for Margate, da der blæste en storm op.

oversættelse lyder:

Skipperen kunne ikke få motoren startet,

På mandag vil capt. Christiansen afgå
fra Southampton i sin 47 fd. ketch »Peg
gy« for at sejle alene over Atlanten.

og selv om han kastede anker, drev ket
chen ind på grunden.
Han satte det internationale nødsignal,

Hr. Christiansen er slet ikke betænke
lig ved turen over Atlanten. »Jeg har haft
båden i 6 år og sejlet hende under alle

tidligere

og en redningsbåd kom til assistance.

vejrforhold«, sagde han. »Jeg er 60 år

gennemført denne sørejse, men hr. Chri

»Jeg frygtede, at båden ville blive slået

og har mere eller mindre været til søs hele

stiansens grund til at foretage turen er en

til vrag«, sagde han.

Andre enlige sømænd

har

helt anden . . . han ønsker at sælge sin

»Peggy« blev trukket af grunden for

mit liv. Jeg har altid ønsket at komme
over til Staterne, og nu har jeg chancen«.

en udgift af 250 £ og slæbt ind til Rams-

Han gik til søs i 1926, og fra 1936 til

Måske bør det siges lidt tydeligere, for

gate, hvor hr. Christiansen anvendte en

1964 har han været chef hovmester. Han

den danske skipper sagde til mig: »Jeg

måned til frugtesløse forsøg på at sælge

har arbejdet for adskillige rederier.

ikke alene ønsker at sælge, jeg er nødt til

hende. Han besluttede så at sejle »Peggy«

Hvis han kan sælge båden i Amerika,

at sælge hende. Jeg har fået valget mel

til Southampton og videre over til Ame

vil han straks tage hjem til København,

lem en skilsmisse og at sælge båden«.

rika for at se, om han kunne finde en

men hvis han ikke har held til det med

ketch.

Han mener også, at »Peggy« vil være

køber. Han ankom til Southampton sidste

det samme, vil han stadig forsøge. Han

det største lystfarøtj, der bliver sejlet

torsdag og har provianteret ud for sin

siger, at den slags mennesker, der vil

over Atlanten af en enlig mand.

rejse. Han sagde, at han havde ingen idé

være interesserede i at købe »Peggy«, må

om, hvor langt han havde sejlet omkring

være folk af min egen slags, som har in

Han købte sin 27 tons ketch, der har
en 120 HK dieselmotor, for 6 år siden.

for at få ketchen solgt.

Han havde også en restaurant i Køben

Hans kone ved ikke, hvor han i øje

havn, men båden tog en masse af hans tid.

blikket befinder sig, men hr. Christiansen

Sidste år solgte han restauranten, og

udtaler, at han rimeligvis vil sende hende

nu ser det ud til, at båden skal gå samme

et brev, før han afsejler til Amerika på

vej. »Konen er lidt jalous på båden. Hun

mandag.

kan ikke lide den«, siger han.

Ketchen er bygget i Danmark i 1904
af 2I/4" eg. Den minder bemærkelsesvær
digt om en trawler, men under dæk er
den rummeligt udstyret med salon, kabys
og vaskerum.
Hr. Christiansen forlanger 10.000 £
for »Peggy« og sagde til mig: »Det er et
helt godt køb til den pris. Båden kan

For omkring 8 måneder siden tog hr.
Christiansen af sted for at sælge »Peggy«.

holde de næste 100 år, blot den bliver
passet.

Han sejlede rundt i Østersøen og prøvede

Han regner med, det vil tage 45 dage

at sælge hende i Sverige og Tyskland men

at krydse Atlanten, men han har forsy

havde ikke held til det. »Det var ikke

ninger inclusive brændstof til 60 dage om

muligt. Den var for dyr, for stor, og ikke

bord. Det er hans hensigt at »følge vin

hvad folk ønskede«, sagde han.

den« og sætte kurs efter Caribien.
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teresse for skibe, men tilføjer han mis
modigt: »De fleste mennesker foretræk
ker nu til dags plastic«.

rUREN

Traditionen tro havde vi d. 17. oktober

frisk tur, som nok skulle give appetit til

uden for Lynetteløbet fik vi vejret at

vor tur til WEST. Morgenen var grå og

de medbragte knudepakker.

mærke.

lidt snusket, men humøret var højt og
forventningerne som sædvanligt store.

meget gæstfrie værter, modtagelseskomité

Et par både returnerede kort efter star
ten, thi der stod jo lidt skvalp derude, og

på kajen, så det gik hurtigt med at komme
til kaj og få fortøjet.

kunne stå for det, så det var jo sikkert
nok klogt at vende om.

mand«, at jeg syntes, det var godt, at det
var brandmørkt, gloede han på mig, som
om han mistænkte mig for at have fået
for meget. Men da jeg, på hans spørgs

selv om bådene nok kunne stå for mosten,
så er det jo ikke sikkert, at passagererne

Da jeg bemærkede til »Peter Brand

I WEST var der, som altid hos vore

Selve festens forløb afveg ellers ikke
meget fra de foregående års fester, de
sædvanlige velkomst- og takketaler af
»formænnerne«, og en superfin opdæk

Mindre heldig var en båd, som fik ha

ning, men der var, om muligt, endnu

vari på skruen, men en efterfølgende båd

mere tryk PÅ KEDLERNE end der ple

slæbte havaristen tilbage til vor havn, og

jer, så hvordadn mon det kommer til at

begge besætninger ankom med en mindre

gå om 10 år, hvis det fortsat øges (tryk

forsinkelse til WEST i taxi, for festen

ket altså).

skulle da ikke ødelægges.

mål om hvorfor, svarede, at så kunne
man s gu da ikke se alle de søer, vi skulle
have i hovedet, før vi kom hjem, mente
han dog, at jeg kunne se lyspunkterne i
mørket.
Nåh, alle nåede i havn uden uheld, og
kedeltrykket holdt sig længe efter hjem
komsten til vort eget klubhus.
Til slut skal lige nævnes, at Kaj Han

Alt for hurtigt svandt timerne, og man

sen, TRINE, ikke veg fra sin radio, før

Vejret klarede betydeligt op under tu

måtte vende næserne hjemad igen. Det

den sidste båd var i havn . . . Det er nu

ren til slusen, og alt i alt var det en dejlig

gik jo meget glat igennem havnen, men

rart at vide, at nogen våger!

R.H.

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

9

Mærket er

KLUBHUS

fremstillet i 2
udg aver, et

OG

for senior

FESTER

medlemmer
Andespil

juniorer

*

lørdag den 4. december kl.19.30

Julefest for medlemmernes børn
søndag den 19. december kl. 14.

Mærket kan
købes hos
kassereren i
kontortiden
eller hos
festudvalget.

Bladets annoncepriser
Priser for annoncer i Sundby SejlForenings medlemsblad:

Vi

-

400,00 -

V-i

-

200,00 -

!4

-

100,00 -

V6

-

50,00 -

Annonceekspeditionen
ved E. Lorentzen,
Samosvej 30 . Telefon 58 46 28

ALTID t

(LOMME)FILOSOFI
Med en bajer på bordet
er livet så let.
Tanken og ordet
nu flyver adræt.

Vores bajer vi lofter
og siger et >skål<
medens vi drofter
ophøjede mål.

Med en bajer i hånden
går alting så nemt.
Oplyst er ånden
og sorgerne glemt.

Og vi bortkaster masken
den daglige grå.
Tømmer så flasken
og smiler derpå.

BILLIGSTE TILBUD ! !

K O L O N I t L - L A O E R E T
(»ET LILLE SUPERHARKE»)
IIE**E\K<»A»E 55 - TELEFON 58 7T«7
v/ K. »ILSAGER

10
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J U LETRÆSFEST
f o r m e d l e m m e r n e s b ø r n afholdes
søndag den 19. december kl. 14.00
Billetter kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen.
Festudvalget
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Afriggergildet

Radio-Nyt!
Da der fra flere privatradio-ejende med

Det er med en vis vemod, man går til

lemmers side er udtalt ønske om oprettel

sæsonens sidste fest - Afriggergildet. For

se af en maritim privatradio-klub med det

så ved man, hvad klokken er slået: Slut

formål at indkøbe måleinstrumenter til

for i år.

fælles hjælp i vore bestræbelser for at få

Formanden bød de 160 heldige med

så meget som muligt ud af vore bådradio

lemmer, der havde skaffet sig billetter,

stationer samt evt. at få nogle foredrags
aftener i vinterens løb om det emne, som
ligger os så stærkt på sinde, beder jeg

Så er der atter et af vore mangeårige med
lemmer, der kan fejre en rund dag.
John Pihl fyldte 60 år d. 12-11-71.

velkommen til festen. Omtalte kort som
meren, der var gået, takkede vore kap
sejlere for deres indsats på kapsejladsba

interesserede om at kontakte mig, skrift

Vi bringer ham her en forsinket men

nerne, de har jo taget deres store part af

ligt eller pr. telefon SU 74 73, og der vil

velment fødselsdagshilsen: Til lykke Pihl.

»Sølvtøjet«. Ønskede mange flere motor

blive arrangeret et møde, hvor vi kan tale

Festen blev selvfølgelig fejret på rigtig

nærmere om tingene.
Ved samlet organiseret optræden udad

sejlermanér, nemlig om bord på »Svea

vigationssejladsen. Så var det kapsejlads

Scarlett« bound for Landskrona.

til har vi også mulighed for at opnå ra

både i navigationssej ladsen og uddelte
derefter præmierne til årets vindere i na-

Ren/e

chefen Viggo Hinds tur til at uddele
præmier til nogle kapsejlere, hvorefter vi

batter, som andre privatradioklubber har.

kunne gå i gang med »Kristine«s pragt

Reinhardt Hansen

fulde dyresteg.

Så husker vi

Det var vel nok mad, hurtigt serveret
og varmt, rigeligt til alle, og æblekagen uhm, Kristine og hendes hjælpere overgik

Juniorballet

dem selv den aften.

fredag d. 3. dec. kl. 19.30

en lille gave for den måde, hun hyggede

Formanden overrakte da også Kristine
om os på.
Til et dejligt orkester skulle vi nu op
på dansegulvet for at blive de overflødige
kilo kvit, men ak, klubhuset er for lille,

Vi påtaler igen!!

det blev kun til at trippe på stedet, men
vi morede os dejligt, og stemningen er jo

Sejl langsomt gennem havnen, og indsejlingsrenden horer
med til havnen.

altid på højt plan, når vi fester i S.S.F.
En tak til Kristine og festudvalget for

Havneudvalget

den dejlige aften.

Ref.

11

Sejlsportsfolk

lp|

FM-motor

KØBER DEN RIGTIGE

PÅKLÆDNING

-

fordelagtigst

-BACHER
GULE JAKKER
do. BENKLÆDER

M Å
•

JOLLEBENKLÆDER

S

Elvstrøms Flydeveste
£

. ^I

®

K

P

til voksne og børn!
ORIG. ENGELSKE

f \ i || j

Et gennemført norsk marineprodukt. En stærk
robust opbygning sikrer lang levetid, og den
har en rolig, lydlos gang.
FM Diesel 8 hk
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk

Fås med gear eller vendbart skruetøj
Forlang brochure og prisliste
Vi kober Deres gamle motor
Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk.

SØMANDS GENSERE
DUNLOP SEJLERSKO

#

RUDE & CO.

Holmens Benkl. - Færø Trøjer

Telefon Valby 4568

Permanent udstilling:

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 4 A 5 ^ a3 8 l 35

Bådehavnsgade 21—23

FILIAL GRØNTTOKVET 7 9 - VAlby 2 3 8

BRISTOL blomster
LYONGADE 4-6 - TELF. 583875
BLOMSTER SENDES OVERALT!

DET ER EN GOD INVESTERING
at annoncere i Sundby SejlForenings medlemsblad. —
Oplaget er over 1100 ekspi.

JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F.

TRYK

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

og bliver udsendt til alle
Danmarks sejlforeninger. —
E. LORENTZEN,
Samosvej 30 . 2300 København S . Telf. 58 46 28

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
* 35 67 88
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S U N D B Y SEJL-FORENIIMG

KONTORET

Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96
MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION
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Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Gements Allé 10, S,
og Orla With, Agnethevej 19, S
Tilsynsførende med klubhuset og festudvalg:
Holger Larsen, Halgreensgade 11
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S
Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslevs Allé 90
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51
Motorbådsrepræsentant: E. Skafte Christiansen, Lombardigade 20
Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S
Bladets ekspedition: E. Lorentzen, Samosvej 30
Bestyrelsesværelse

er lukket

55 58 55
SU 74 73
AM 30 78 u

fra den

55 28 70

17. dec. 1971

AS 26 64
51 18 87
5 0 73 23
RY 1966
SU 2566

til den

AS 2120
AM 83 84 u
58 46 28
SU 35 80

26. ian. 1972
J

KLUBHUSET ER LUKKET
på grund af rengøring og reparationer fra mandag
d. 3. januar til lørdag d. 22. januar - begge dage inkl

mm mm mmsims mm mmmm mmmm mmmmmm mmmm

JULETRÆSFEST
for medlemmernes børn afholdes
søndag den 19. december kl. 14.00
Billetter kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen.
Festudvaiget

2

Der har været afholdt Sundkredsmøde
hos KDY, og Amager-kredsens hoved

Ang. det nye

kapsejlads 1972 vil blive arrangeret af

dykkerflag

Dragør Sejlklub.
2. Da bevoksningen ved klubhusets ho
vedindgang er ved at blive alt for kraf
tig, skal havneudvalget finde ud af en
måde at begrænse væksten, enten ved en
kraftig beskæring, eller ved at rive de
største træer op og plante dværgfyr i
stedet for. Endvidere skal der bringes
orden på plænen langs skurene på ndr.

Bestyrelsesmødet d. 23.11 1971.

plads, evt. plante berberis op ad skurene,
så det kan se lidt pynteligt ud.

Frits Kleis samt redaktøren fraværende.

1. beretning
2. havn og plads
3. klubhus og fester
4. sejlerskolen
5. juniorafdelingen
6. kapsejlads

3. december,

ju

jeg det rigtigst at gøre opmærksom på,
at reglerne for afmærkning af dykker er

ber, juletræ for medlemmernes børn. 4.

indeholdt i »Handelsministeriets bekg.

februar, juniorbal. 11. februar, filmaften.
13. februar, fastelavnsfest for børnene.
3. marts, filmaften. 4. marts, juniorbal.
11. marts, forårsfest. 28. marts, general
standerhejsning og båddåb.

1. Formanden indledte sin beretning med

generalforsamlingsrefe-

niorbal. 4. december, andespil. 19. decem

forsamling. 1. april, påskefest. 6. maj,

7. eventuelt.

af

ratet i forrige nummer af bladet finder

3. Klubhusudvalget redegjorde for vin
terens arrangementer

Dagsorden:

toranlediget

Klubhuset er lukket fra 3. januar til

om særlige regler for sejlads m.m. i visse
danske farvande«.
I disse reglers § 7, som sidst blev
ændret ved Handelsministeriets bekg. af
5/12 1969, hedder det:

at oplæse et tilbud som man havde mod

22. januar, begge dage incl.

taget på uddybning af havn og indsej-

4. Fra sejlerskolen intet nyt.

lingsrende. Tilbuddet lå dog betydelig

5. Juniorafdelingen havde haft en film

højere end vi i S.S.F. kunne drømme om

aften, hvor der bl.a. blev vist en film

drevne skibe så vidt muligt med stoppet

at betale for dette arbejde, nemlig godt

af Poul Elvstrøm. Der blev endvidere

skrue.

150.000,00 kroner (excl. moms).

lagt op til yderligere 4 aftener i løbet af

»Hvor dykker er ude, skal skibe pas
sere med

særlig forsigtighed,

maskin-

Når dykker er ude, skal dette tilkende

Så man må forsøge at få prisen længere

vinteren, nemlig 16. december, 24. ja

ned, eller evt. indhente tilbud andetsteds

nuar, 17. februar og 16. marts. Disse

gives ved - på det sted, hvor det bedst

fra.

aftener skal formes som studieaftener,

kan ses — at vise det internationale sig

Der var et skriftligt tilbud fra OK

hvor man bl. a. skal diskutere kapsej

olie, om at skænke S.S.F. 2 stk. optimist

ladsregler og taktik m.v.

joller. Jollerne vil blive overdraget for

6. og 7. Intet nyt.

eningen ved standerhejsningen, den 6.

med at tage stenene op fra havnen, men

spilet flag med en længde af

mindst

Mødet slut kl. 21,45.

1 m. Om natten skal pladen eller flaget

Sign. Sv. Larsen, formand.

være belyst«.

maj 1972.
Medlemmerne har gået godt til den

nalflag A i form af en plade eller et ud

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær.

der er mange, alt for ureglementerede

Ovennævnte signal skal også anvendes
af svømmedykkere. Signalet kan iøvrigt

sten som rager for højt op, så havne

afgives som lyd- og blinksignal sammen

udvalget skal nu syne alle stenene, og
de der går ud over de tilladte mål vil

n

med flaget, altså en kort og en lang (. -).

blive kasseret.

E. Meyer.
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|^|j Bemærk efter kl. 16.30
gode parkeringsforhold
ved Strandgade bag
B. & W.s store kontor
bygning.
P<

fjermes/e cyi</e

WujS

Atter har Sundby Sejl-Forening mistet
et af sine mangeårige medlemmer. - Aage
Thode er ikke mere. - Vi har i Aage
mistet en god og gæv kammerat, hvis
store interesse var strandjagt og fiskeri.
For os strandjægere var han en fore
gangsmand og han tog initiativet til dan
nelsen af »Dansk Strandjagtforening«s

Under denne rubrik, kan medlemmerne stille forespørgsler

Sundby afd.
I sin dejlige båd »Sælen« tilbragte han
al sin fritid, ja han var nok én af dem,

Var det ikke muligt, at få porten ved nordre skel, effektivt repareret, eventuel med
en svær jernbom tværs over.

Flere medlemmer v. nordre mole.

som sejlede mest, både sommer og vinter
kunne man altid træffe ham på Sundet
eller ved Saltholm.

HUSK!

HUSK!

Alle vi, som kendte Aage og som har
været med ham ude, har mange dejlige

Kontingent for 1. halvår - sidste rettidige indbetaling

timer at sige tak for.

den 15. marts 1972. Der er ingen restancefrist.

Æret være dit minde.

1. indbetalingsdag torsdag den 27. januar
Pladslejen skal være betalt inden 15. april 1972.
Pladsleje pr. m 2 kr. 13,00 + 3 kr. i moms pr. fartøj.
Kontingentet er:
Aktive

Kr. 75,00

Passive

Kr. 30,00

Junior

Kr. 40,00
Kasserersken.

SL
Hjertelig tak til jagtkammerater og alle
vore venner i Sundby Sejl-Forening for
den store deltagelse ved min mand og vor
faders død og bisættelse.

BLADETS EKSPEDITION
E. Lorentzen, Samosvej 30, 2300 Kbhvn. S
Telefon 58 46 28

Gerda, Lillian og Lennart Thode.

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL:
ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47
Nærmeste forretning ved havnen!

I. \je4^Cu)

6

r*>-

Nye medlemmer
som søger optagelse

KLUBHUS
OG
Aktive:

FESTER

Lone Tesdorf,
Rødtjørnvej 12 B, Vanløse.
U.b.

julefest for medlemmernes børn

Klubhuset i julen!

Hardy Andersen,
Skovvej, Bjæverskov.

søndag den 19. december kl. 14.

Kutter »Jytte«.

•

Fredag d. 24., juleaften:

junior bal

Karl Nielsen,

lukkes kl. 14

4. februar.

Biens Allé 22, S.
Jolle.

•
Filmsaften
Lørdag d. 25., 1. juledag:

11. februar.

Hans Henning Hansen,
Hesbjergvej 22, Kastrup.

lukket hele dagen

•

Jolle.

Fastelavnsfest
13. februar.

Søndag d. 26., 2. juledag:

•

Kurt Hammerschmidt,
Godthåbsvej 99, F.

åbent fra kl. 9-18

Filmsaften

Kutter.

3. marts.

•

John Arentzen,

juniorbal

Amager Strandvej 454, Kastr.

4. marts.

U.b.

•
Forårsfest

Juniorer:

fJå

11. marts.

Susanne Christensen,

•

Dirchvej 35, S.

Generalforsamling
Bjarne Hansen,

28. marts.

tys

•

>Q

Dirchvej 23, S.

Påskefest
1. april.

•
Standerhejsning
6. maj.

Vi kipper med flaget for:
John Prægel, der den 6. jnauar 1972
kan fejre sin 60 års dag.

Til lykke

John Prægel

Redaktionen.

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.

tmM mm mm mm nmt mm<>
Bestyrelsen og redaktionen ønsker samtlige medlemmer
o g v e n n e r af S u n d b y S e j l - F o r e n i n g e n r i g t i g g l æ d e l i g j u l !
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Mærket er
fremstillet i 2

FM-motor

udgaver, et
for senior
medlemmer
og et for
juniorer.
Et gennemfort norsk marineprodukt. En stærk
robust opbygning sikrer lang levetid, og den
har en rolig, lydlos gang.
FM Diesel 8 hk
FM benzin/petroleum fra 5—16 hk

Mærket kan

kassereren i

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

kontortiden

Vi fører også Mama Dieselmotorer fra 18—200 hk.

eller hos

RUDE & CO.

festudvalget.

Telefon Valby 4568

købes hos

Permanent udstilling:
Bådehavnsgade 21—23

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

AMAGER-GRILL
Halve kyllinger Forårsruller
Bøf sandwich Hot dogs
Fiskefileter
Flæskestegssandwich
Tag maden med hjem eller n y d d e n hos

AMAGER-GRILL Holmbladsgade 38
Telf. AM 13 43 — Åben kl. 11—24

JØRGEN JOH ANSEN, medlem af S. S. F.

>
TRYK^

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

Karl Povlsen bogtryk
SVANEMOSEGÅRDSVEJ 4
1967 KBHVN. V
* 35 67 88
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