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Forst vil jeg ønske et godt nytår til med

lemmerne og sejlklubberne, der modtager 

vort blad, samt annoncørerne. Ja, så gik 

vi ind i det nye år 1972, som må blive et 

arbejdsår som de andre tidligere år, så vi 

kan gå ind i jubilæumsåret 1973 og med 

ro glæde os over, hvor langt vi er nået i 

S.S.F. 

Midt i januar begynder udgravningen 

af rende og havn, hvor der vil blive taget 

mindst 4000 m3. Der har været forhand

ling angående en spandegraver til at ud

dybe havnen, det viste sig, at tilbudet lå 

langt over, hvad vi kan magte og vil be

tale, nemlig 144.000 kr. plus moms, ca. 

165.000 kr. Nu har vi fået en stenfisker 

fra Nakskov, som med sit fartøj »Dyvig« 

kan tage 60 m3 hver gang i stedet for 25 

m3, som Bogøbåden kunne tage. »Dyvig« 

har en stor jernkasse, som passer ned i 

lasten, den vejer 5l/2 ton. Denne kasse vil 

sørge for, at vandet løber over og ud igen, 

så man kun har »plutten« tilbage at be

tale for. 

De medlemmer, der ikke har fjernet 

deres bundfortøjning, skal ikke regne med 

at se den mere, da den ryger med ud. Så

dan vil det også gå de sten, der er smidt 

ind under broen. Man må da forstå, når 

der bliver gravet, vil disse sten glide ud 

og blive taget med. 

Der kom ved optagning af agterfortøj

ningerne mange ulovlige sten for dagens 

lys, den største højde må ifølge havne

reglementet være 15 cm. De medlemmer, 

der har disse sten, får dem ikke ud igen 

i havnen. Havneudvalget vil male K, som 

betyder kasseret, det gælder også de sten, 

hvor øjet er tæret, så det er blevet for 

tyndt. 

Tom begynder på bolværket ude ved 

kajakklubben, da det viser sig, at planker

ne er gået der, og jorden forsvinder ud i 

havnen ved højvande. 

Bestyrelsen var ovre i Limhamn og se 

på havnen i december måned. Der blev 

målt op og set, hvordan de lavede bro

erne, da underdelen er lavet af gamle 

jernbaneskinner, pælene er også skinner 

Formand Svend Larsen 

med en hætte over af kunststof. Vi mener 

i bestyrelsen, at vor havn er dårligt ud

nyttet, og der kan skaffes flere pladser 

ved at gå over til pæle, og vi kan derved 

blive fri for de lange flydende tovværks

ender. På denne måde kan man bedre ud

nytte havnen og få mindst 30 pladser til 

ved at føre tre stikbroer ud fra midter

broen i søndre havn. Disse bliver kortere 

udefter, henholdsvis 42 m, 30 m og 25 m. 

Jeg har skrevet til trafikminister Jens 

Kampmann, at jeg gerne ville have 

20.000 kr. af vejfondens penge, som ville 

være Sundby Sejlforenings andel af ben

zinpengene, som nu er gået ind i vejfon

den, idet vi står over for en uddybning af 

vor sejlrende, som er vor vej ind til for

eningens havn. 

Svaret fra Jens Kampmann blev, at 

han desværre ikke havde mulighed for at 

efterkomme vort ønske. Det havde jeg nu 

heller ikke regnet med, når pengene først 

er kommet ind i vejfonden. Men det gav 

banen fri for at skrive til finansminister 

Griinbaum om at få disse benzinpenge, 

som den forrige regering tog fra os. Disse 

havde vi fået, mens han var finansmini

ster forrige gang, og at det var ingen løs

ning, hvis han ville henvise til tipsmidler

ne. Dette er penge, vi betaler til vejfonden 

uden at vi slider eller kommer på vejene. 

Endnu har jeg ikke modtaget svar. 

Den 26. april har jeg været formand i 

10 år, det har været et nemt arbejde for 

mig gennem disse år. 

Jeg har mødt velvillighed, hvor jeg har 

forhandlet. Jordkontoret, som er vor vært 

har forstået vore problemer, når jeg har 

talt med kontorchef Grønlund og fhv. 

kontorchef Hans Frederiksen. 

Og overborgmester Urban Hansen har 

også vist stor velvillighed over for os, når 

vi har bedt om tilskud til jollehus og 
toiletbygning. Han ved udmærket, at 

Sundby Sejlforening ikke har været billig 

for kommunen, men lad mig vende regn

skabet om og sige, at kommunen har ikke 

haft problemer med den dejlige ungdom, 

vi har uddannet gennem årene med gratis 

ledelse. Det betyder noget i disse narko

tider, hvor man må ofre millioner på så

dan noget. 

Da jeg står for at skulle skifte arbejde 

efter 28 år på samme sted, og jeg ikke 

kan regne med at tage fri, når jeg vil, 

bliver jeg nødt til at nedlægge hvervet 

som formand for Københavns Sejlunion 

her i foråret og sætte al den tid ind, jeg 

har, til gavn for S.S.F. 

Klubhuset bliver frisket op med ma

ling. Der er sat en håndklædeautomat op 

på herretoilettet som prøve. Viser det sig 

at være godt, vil der også komme en hos 

damerne. 

Jubilæet må vi til at tilrettelægge nu, 

alt lige fra kapsejlads og fester må gå i 

udvalg, så alt klapper denne dag. 

De 2 OK-joller, som vi modtager af 

vort olieselskab, vil blive søsat til stander

hejsningen. 

Og til slut vil jeg håbe, at medlemmer

ne vil være lige så villige i 1972, som de 

var i 1971 til at hjælpe mig med de mange 

opgaver, der forekommer. 

Svend Larsen. 
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JULETRÆSFEST I S. S. F. 

Ja, så lob der atter en juletræsfest af sta

belen, og den blev, som sædvanlig, en 

stor succes for børnene og for arrangører

ne. Lad så være, at mange voksne med

lemmer peb over manglende plads o.s.v., 

men når nogle i dagens glade anledning 

møder op med både tanter og onkler, ja, 

så må det jo knibe med plads, men det er 

da også lige meget, vi vil alle gerne more 

os, men så må man jo tage situationen i 

stiv arm en sådan dag, det er jo først og 

fremmest børnenes fest, og de morede sig 

dejligt ... så alt i alt, det var en god fest. 

Og successen skyldtes ikke mindst 

S.S.F.s gode ven, tryllekunstneren Eme-

sto, som virkede mindst lige så effektivt 

som han gør, når han viser sine magiske 

kunster ved vore svagførefester, han hav

de børnene i sin hule hånd fra først ril 

sidst, og det er mærkeligt, at klubhuset 

står på sit fundament endnu. 

Et par store piger legede Bro, bro brille 

o.s.v. med børnene, så den fik hele armen. 

Der manglede heller ikke mundgodt i 

form af is, sodavand og boller, foruden en 

dejlig godtepose, altsammen takket være 

gode venners hjælp og støtte. 

Da det hårdeste løb var overstået og 

Holger Lagkage Larsen havde trukket sig 

tilbage for at puste ud, samlede Poul 

Bager Holst Jensen alle børnene oppe ved 

mikrofonen og animerede dem til at kalde 

på onkel Holger og sige ham tak for det 

store arrangement, som han havde lagt 

skuldre til. Og der blev kaldt, skal jet* 

lige love for, jeg tror, at selv om han var 

gået hjem, så kunne han have hørt det 

alligevel, og så blev der råbt hurra, så 

det kunne høres over til den anden side 

af sundet. 

Det var jo mægtig pænt af Poul, men, 

mon han ikke selv skulle have haft et 

hurra med på vejen? Poul har jo aldrig 

været bange for at rive et blad ud af 

checkheftet, snart til det ene og snart til 

det andet formål. 

R.H. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Sund&y, Sej/LjbheniiVf. 

Aktive: 

Oskar Dyrehave, 

Frederikssundsvej 167, Brh. 

U.b. 

Thorben Nørgaard, 

M. Bechs Allé 156, Hv. 

U.b. 

Knud M. Baltsersen, 

Skyttehøj 38, Kastr. 

M.b. Marie. 

Henning H. Pedersen, 

Brydes Allé 17. 

M.b. uden navn. 

Holger Albeck, 

Emdrupbanke 135, 0. 

U.b. 

Passive: 

Gunver Guldager, 

Brønderslev Allé 90. 

Iris Lis Hansen, 

Brønderslev Allé 104. 

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. 

Oødefig ny far ønskes affe medfemmer 

og Denner af åundby Sej f forening, med 

tak for aref der st)andf. 

T^risfine £arsen 

flesfaurafriee 

ALTID UGENS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

K O I O M A  I  -  I  M . I  I C  I  T  
(DET LILLE SUPERMARKED) 

HESSENSGADE 55 - TELEFON 587797 
\l E. <.II SA<.I IC 
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Fra Sejlerdaqen 
1971 
Dansk Sejlunions formand, hr. Laurits 

Andersen, kunne desværre ikke være til 

stede pa grund af sygdom, og mødet blev 

derfor ledet af næstformanden hr Erik 

Laursen fra Horsens, som kunne melde 

om stor fremgang for unionen i det for

løbne år, idet unionen nu tæller 121 klub

ber med ialt 27.515 medlemmer. Det er 

en fremgang pa 8 klubber og 1550 med

lemmer. 

Det nyindstiftede Dansk Sejlunions 

hæderstegn blev af næstformanden over

rakt til hr. apoteker Niels Benzon, der 

hermed er den første, som har modtaget 

denne hædersbevisning, og den er velfor

tjent. 

Videre fra årsberetningen: 

For til en vis grad at kunne imødekom

me de klasser, der gerne ønsker at få et 

danmarksmesterskab, men som man ma 

forudse ikke vil kunne godkendes, har 

man vedtaget at etablere et »Dansk Sejl

unions Klassemesterskab«, der vil kunne 

afholdes efter samme regler som er gæl

dende for danmarksmesterskaber. Til be

sætningen i den vindende båd af et sådant 

klassemesterskab vil blive uddelt en særlig 

»DS-plaquette« af sølv med Dansk Sejl

unions bomærke i emalje. I bekendtgørel

ser om og anden omtale af sådanne arran

gementer må der imidlertid skelnes klart 

mellem danmarksmester- og klassemester

skaber. 

^mahdsUv 
En sømands liv, vær sikker på det, det er 

så ensformigt, det er så blottet for begi

venheder, og de mange, der tror det mod

satte, tager fejl. At sejle, det er at ligge 

dag efter dag og skvulpe i centrum af en 

storcirkel uden nogen sinde at nå ud til 

randen, hvor hav og himmel mødes, og 

ser man endelig et andet skib, er det blot 

en lille hvid plet, der skrider ind over 

cirklen langt borte og forsvinder igen op

taget af sine egne formål. Det er rorgæn

geren, der står sine fire timer ved kolter-

stokken med hoved og skuldre aftegnet 

mod stjernehimlen og det alvorlige an

sigt svagt belyst af skæret fra kompassets 

nathus. Det er en grundstødning med 

kappede master og kanonerne væltet over 

bord for at komme flot. Det er regnbuen, 

der tændes i røgvandet og atter slukkes i 

samme sekund. Det er en sur ed fra skip

peren, en skadefro latter over en våd 

trøje, eller det er bare udkiggen, som 

hænger forude dovent henslængt mellem 

to ankerflige og nynner på en endeløs 

melodi. Ja, og det er seks døgn under

drejet i vindstyrke 10, bovvandet som en 

piskende snestorm hen over bakken, alt 

inventar forvandlet til pindebrænde, 

dækshuset over bord, folkene med sorte 

poser under øjnene af angst og forvåget-

hed, de indtrængte vandmasser gurglende 

frem og tilbage i lasten for hver over

haling, knuste krukker og druknede høns. 

Det er vindstille dage, skibet som ligger 

viljeløst og vælter sig i den glatte, døde 

dønning, rundholter som bliver ved med 

at beskrive den samme dumme halvcirkel, 

en havterne, der sidder hele dagen og 

klatter oppe på råen. Det er de nætter, da 

hele skibet er mørkt bortset fra den skarpe 

lysstribe, som kommer ud fra en dør

sprække og lægger sig skråt hen over 

plankedækket, og det er de andre nætter, 

da de hvide sejl hæver sig spøgelsesagtigt 

i måneskinnet. Det er kold mad, brækkede 

negle, svage nyrer og dyb gudfrygtighed. 

Det er Kronborg om bagbord. Og det er 

Kronborg om styrbord. Om Herren er os 

nådig. Det er den længste vej til verdens-

kundskab og livserfaring, og det er den 

korteste vej til syfilis og skørbug. Det er 

dovent øl spædet op med vand. Det er 

lyden fra bare fødder, der om sommeren 

klasker hen over det begede dæk, og det 

er den bløde, mystiske mumlen, hvormed 

havet modtager dagregnen, når efteråret 

er inde. Det er venskab, hengivenhed, 

trofasthed, pludseligt håndgemæng og et 

merlespiger i ryggen. Det er den kolde, 

karakteristiske østenvind, dage med høj

tryk, krystalklar luft og skyfri himmel, 

solen, som hver aften vader ned gennem 

et orgie af rødt, tåge i nat- og morgen

timerne, endeløs venten syd for Kanalen 

mellem opankrede skibe, hvis antal øges 

dag for dag, knappe rationer og det bitre 

syn af sydgående skuder, som skummer 

forbi med dryppende bovspryd og alle 

sejl ude. Det er den vrede, våde, upålide

lige vestenvind, barometerfald og nedsat 

sigtbarhed, solen op som en løve og ned 

i en sæk, korte byger, der hastigt går hen 

over skibet og efterlader det med nylake-

ret træværk og mørknede sejl . . . 

At sejle, det er alt dette og meget mere. 

Hosstående linier fra Thorkild Hansens 

bog »Jens Munk«. 

Er sakset fra 

SAS Sejlklubs medlemsblad. 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47 

f i j  t i  »  N æ r m e s t e  f o r r e t n i n g  v e d  h a v n e n !  
( |  wUzAytA, \. \JCWC4*) 
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tjermes/ecy/c/g. 

Under denne rubrik, kan medlemmerne stille forespørgsler 

Et forslag 

Til Sundby Sejl-Forenings bestyrelse. 

På sidste generalforsamling blev der 

talt meget om at få bygget til klubhuset, 

og der var stor tilslutning til, at vi skal 

hjælpe til selv, og det er da helt i orden. 
Men jeg, og mange andre medlemmer, 

vil dog gerne anmode bestyrelsen om at 

tage denne klubhusudvidelse op til for

nyet overvejelse, lad os vente med dette 

til vi har bedre råd. Det er bedre at få vor 

havn uddybet rigtigt med en spandegraver 

og til 2 meters dybde, i stedet for at en 

stenfisker laver en masse huller med en 

grabbe, og tilbage står der en masse toppe, 

og vi er lige vidt og skal ret snart begynde 

forfra. 

Lad hver bådejer betale ekstra, det før

ste år 150.000 kroner, og 75.000 kroner 

de følgende år, til at holde vor havn i 

orden for, beddinger, vogne og spil, ja 

også masteskuret trænger svært til udvi

delse. Og lad os så få pæle med plastikrør, 

som de har i Limhamn, det er da bedre og 

billigere end alle de bundsten, og jeg vil 

foreslå, at hvert medlem betaler en pæl, 

når vi nu ikke får benzinpenge mere, må 

vi jo selv spytte i bøssen. 

Med venlig hilsen 

A 606, Preben Rasmussen 

JUNIORAFD. JANUAR-FEBRUAR 
Mandag d. 24. januar kommer Keld Es

bensen og »Niels Peder« igen og gennem

går nogle nye opgaver om kapsejlads og 

taktik. 

Aftenen slutter med en film. 

Førerne bør allerede nu efterse deres 

udrustning og materialer. Er der noget 

sejlmagerarbejde eller lign., så lad os få 

det lavet nu, inden der bliver for lang 

ventetid. 

Desværre mislykkedes det med lånet af 

formene til støbning af optimistjoller, det 

må udskydes til næste vinter, men lad os 

i stedet gå i gang med en gennemgribende 

reparation af de to ældste joller, så disse 

er i ordentlig stand til foråret, og så kan 

vi jo glæde os til yderligere to nye opti

mister, som O.K. olieselskabet forærer os 

til standerhejsningen. 

B. Willadsen, juniorleder. 

O 
H U S K !  H U S K !  

Kontingent for 1. halvår - sidste rettidige indbetaling 

den 15. marts 1972. Der er ingen resiancefrist. 

1. indbetalingsdag torsdag den 27. januar 

Pladslejen skal være betalt inden 15. april 1972. 

Pladsleje pr. m- kr. 13,00 + 3 kr. i moms pr. fartøj. 

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 75,00 

Passive Kr. 30,00 

Junior Kr. 40,00 

Kasserersken. 

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

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S S. F. 
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fln éi %apseHads-s$aUeH 

Af særlig interesse for kapsejlerne, 

der for de flestes vedkommende jo er 

gået i vinterhi for at lægge planer for 

den kommende sæson, kan nævnes, at 

der har været afholdt sundklubmode med 

deltagelse af repræsentanter for samtlige 

klubber på begge sider af Øresund. Mø

det blev afholdt i K.D.Y. S.S.F. var her 

repræsenteret af Svend Larsen og under

tegnede. 

Det blev oplyst, at det var tvivlsomt, 

om olympiadebanerne blev udlagt i år, da 

det vil komme til at koste omkring 

17.000 kr. at udlægge og vedligeholde 

dem sommeren igennem. Sundklubbernes 

officielle kapsejladser blev diskuteret, og 

en foreløbig kalender blev sammensat til 

forelæggelse på Sejlerdagen den 5. de

cember. 

Amagerkredsens repræsentanter mødtes 

sidst i november måned, her var S.S.F. 

ligeledes repræsenteret af Svend Larsen 

og undertegnede, programmet for den 

kommende sejlerdag blev gennemgået. 

Amagerkredsens sejladser afholdes af 

Dragør Sejlklub, der jo i år har 50 års 

jubilæum, og i den anledning var der 

enighed om ved den kommende sejlerdag 

at fastholde de af Dragør Sejlklub valgte 

datoer for afholdelse af sejladserne. 

På den årlige sejlerdag, der afholdtes 

på Langelinie Pavillonen, blev den nye 

Schandicap-regel forelagt, den skulle give 

en mere retfærdig sejlads i løb med både 

med forskellige mål og respit.forslaget 

vil blive gennemgået af et arbejdsudvalg 

til nærmere prøvelse. 

Kapsejlads-kalenderen blev vedtaget 

med få rettelser. Af særlig interesse for 

S.S.F.-sejlerne kan nævnes: 

28. april: Dragør Sejlklub. Spring Cup. 

Trapez. 

27.-28. maj: Malmø SS. Distancekap

sejlads, IOR og NL. 

2. juni: Dragør Sejlklub. Offshore. 

10.—11. juni: K.A.S. Hovedkapsejlads. 

10.—11. juni: Malmø S.S. Soling folke

både og IF. 

18.-19. juni: Dragør Sejlklub. Jollestæv

ne. 

23. juni: Sjælland Rundt. 

7.-9. juli: Dragør Sejlklub. DM for 

trapez. 

21. juli: Skovshoved Sejlklub. Vega Stæv

ne. 

4. august: Sejlklubben Sundet. Møen 

Rundt. NL. Bornholm rundt IOR. 

8.-16. august: KDY. EM for Soling. 

20. august: Dragør Sejlklub. Amager

kredsen. 50 års Jubilæums sejlads. 

20. august: Dragør Sejlklub. Chr. X 

sejladser. 

26.-27. august: K.A.S. Sundpokalen. 

26.-27. august: Malmø S.S. Pokalsej

ladser kølbåde. 

3. september: Svanemøllekredsen. Gaf-

felriggerdag. 

10. september: Sejlklubben Sundet. Ju

nior stævne. 

10. september: Københavns Sejl Union. 

Hven rundt. 

23.-24. september: Sejlklubben Frem. 

75 års jubilæumssejladser. 

For motorbåde. 3.-5. juli: K.D.Y. Mo

torbåds Rally. 
Hans Guldager 

kapsejladschef. 

Medlemsbladet 
Udebliver medlemsbladet, skal du 

forst henvende dig på det lokale post

kontor, hjælper det ikke, skal du hen

vende dig til bladets ekspedition. 

Men husk at melde flytning til dit 

lokale postkontor, og dette er vigtigt, 

hvis du vil have medlemsbladet uden 

afbrydelser: På blanketten du får ud

leveret på posthuset skal du huske at 

skrive, hvilke foreningsblade og tids

skrifter du far tilsendt. Dette glemmer 

mange medlemmer, med det resultat at 

medlemsbladet udebliver, idet ekspedi

tionen får tilsendt afmeldelse af bladet 

fra postvæsenet, grundet ukendt adres

se. Det giver anledning til reklamation 

og ulejlighed, som kunne være undgået. 

Ekspeditionen af medlemsbladet 

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

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 

Oplaget er over 1100 eksp|. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

E .  L O R E N T Z E N ,  
Samosvej 30 . 2300 København S . Telf. 58 46 28 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V * 35 67 88 
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K L U B H U S  

O G  

F E S T E R  

Radio

telegrafist 

eksamen 
juniorbal 

4. februar. 

Fastelavnsfest 

13. februar. 

• 
Filmsaften 

3. marts. 

• 

Juniorbal 

4. marts. 

• 
Forårsfest 

11. marts. 

• 

Generalforsamling 

28. marts. 

• 

Påskefest 

1. april. 

• 
Standerhejsning 

6. maj. 

Midt i december var der atter eksamen i 

radiotelefoni i S.S.F., og et nyt hold tele

fonister krøb ud af svøbet, et lille hold, 

men et godt hold. 

Det er en god baggrund for den frem

tidige virksomhed for kommunikation og 

sikkerhed til søs. Hvis man vil anskaffe 

sig et af de store, og dyre, telefonianlæg, 

så er det nødvendigt med et certifikat, og 

hvis man »kun« vil anskaffe sig en walkie 

talkie, da ved man noget om, hvordan 

man skal »begå sig i æteren«, og det er en 

meget vigtig ting for at opnå de bedst 

mulige resultater ad denne vej. 

Det ene billede viser en elev, der de

monstrerer brugen af et radiotelefonian

læg, overvåget af læreren, vort medlem 

A 883, M. Madsen og censor hr. Chri

stensen fra Post & Telegrafvæsenet. 

Det andet billede viser øjeblikket ved 

afslutningskaffen, da formanden overræk

ker læreren, M. Madsen, et smukt krus 

som tak fordi han stillede sig til rådighed 

som lærer uden vederlag. Også eleverne 

udtrykte deres tak til Madsen med en 

erkendtlighed. 

Endvidere var en repræsentant fra S. P. 

Radio til stede, dette firma er altid flinke 

til at stille et komplet sender- og modta

geranlæg til rådighed til undervisnings

brug og eksamen. 

I håb om at mange flere vil slutte op 

om denne undervisning vil jeg ønske de 

nybagte radiotelefonister til lykke med 

certifikatet. TJAV TJAV ! ! ! 

Sundby Sejl 630. 

Juniorer - husk der er: 

BAL I KLUBHUSET 
FREDAG DEN 4 .  F E B R U A R  KLOKKEN 1 930- 2 400. BILLETPRIS 7,00 KR. 

BEATGRUPPEN CHILDREN 
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EN NY 

N 0 D R A D I O 

E R  P Å  V E J  

Nu ser det ud til, at der endelig kommer 

en nødradio for lystsejlere til en nogen

lunde rimelig pris. 

Foranlediget af en artikel i Sejl og Mo

tor opsøgte jeg hr. Skjold Jensen fra det 

nyetablerede firma »Jensen Bade« i Stub-

beløbsgade for at udbede mig nærmere 

oplysninger om nødradioen. 

Hr. Skjold Jensen var yderst venlig og 

beklagede, at han ikke kunne demonstrere 

radioen for mig, da det eneste hjemme

værende eksemplar beroede hos P & T 

for godkendelse. Om rækkevidden turde 

hr. Jensen, forståeligt nok, ikke udtale 

sig, før P & T's kendelse foreligger. 

Og her de tekniske oplysninger om 

nødradioen: 

CALLBUOY serie 14 er en nødradio, 

som henholdsvis sender og modtager, og 

den er indstillet til kanal 2182 KHZ, som 

er den internationale nødfrekvens, på 

hvilken den sender automatisk. 

Radioen er vandtæt og flyder i vandet. 

Senderen har en senderstyrke på 700 mi

niwatt og en frekvensstabilitet som er 

bedre end 0,005 %. Senderen fungerer 

inden for temperaturskalaen: minus 10 

graders Celcius til mere end 40 graders 

Celcius. Modulationsdybden er mere end 

80 %. Antennen er 2 m og af teleskop

typen. 

Batterierne til senderen er 8 mm 1300 

eller HP 2, som giver batterierne 12 volt. 

Batterierne skal udbyttes hver 18. måned. 

Nødradioen vejer mindre end 3,5 kg og 

har den internationalt godkendte rødgule 

kulør for nødudstyr. 

Radioen virker på den måde, at man 

holder den i hånden og trækker antennen 

fuldt ud samtidig med, at man sørger for, 

at det 7 m lange jordkabel er i vandet. 

For at bringe alarmen i gang, trykker 

man på en alarmknap i 30 sekunder. Der

efter trykker man på en knap, der hedder 

TALE, mens man holder mikrofonsektio

nen 12—18 cm fra munden. Derefter be

gynder man at kalde med MAYDAY, 

MAYDAY, MAYDAY, hvis der er tale 

om katastrofe og PAN, PAN, PAN i til

fælde af overhængende fare, eller SE-

CURITE, SECURITE, SECURITE, hvis 

der er tale om sikkerhedsfaktorar - alt 

efter de internationale regler for anven

delsen af kanal 2182. Derefter nævner 

man navnet på båden, dens position og 

andre oplysninger, som vedrører situa

tionen. Hvis omstændighederne nødven

diggør det, tager man CALLBUOY med 

i vandet, hvor den flydende automatisk 

sender på nødfrekvensen i ca. 45 timer. 

For at modtage trykker man igen på 

taleknappen og lytter for svar. Der findes 

endvidere en knap, på hvilken man kan 

prøve, om nødradioen virker. Dette bør 

gøres, før man står til søs. Samtidig er 

der en skala, som indikerer, om batteri

erne er tilstrækkelig opladet. Også dette 

bør undersøges, inden man sejler ud. Un

der ingen omstændigheder må man bruge 

alarmknappen, med mindre der virkelig 

er tale om de førnævnte tre situationer. 

Alarmknappen må aldrig anvendes til 

prøve. 

Dette er bl. a. sikret ved en tynd metal

tråd, som svagt blokerer alarmknappen, 

således at man ikke ved en fejltagelse 

kommer til at sende på 2182. 

Radioens udsalgspris i Danmark vil 

blive ca. kr. 16-17.00. 

Hr. Jensen tilbød beredvilligt at kom

me ud og demonstrere radioen for os, og 

dette tilbud vil vi måske sige ja tak til på 

et senere tidspunkt. 

Reinhardt Hansen. 

Købes: 
Et stk. patent anker ca. 6-8 kg. 

Henvendelse t l f .  53 13 84. 

Motorbåd-udvalget 
En beretning fra Motorbådsudvalget må 

i år nødvendigvis blive meget kort, da 

der fra de i »Unionen« tilsluttede klubber 

ikke har været rettet henvendelser til ud

valget, hvilket vi kun kan beklage. 

Udvalget er dog vidende om, at der 

flere steder har været arrangementer for 

motorbåde af forskellig art, herunder ikke 

mindst speedbåds-løb, der i de fleste til

fælde kan glæde sig over et stort publi

kum og god presse. Navigations-sejlads 

og pålidelighedsløb for motorbåde har 

været afholdt flere steder; i nogle tilfælde 

blev det en skuffelse for arrangørerne, i 

andre tilfælde til glæde for såvel deltagere 

som arrangør, for de første håber vi, at 

skuffelsen ikke var så stor, at man har 

opgivet at forsøge igen. 

I motorbådsudvalget sysler man med 

tanken om at oprette kurser for nye mo-

torbådssejlere. Dette lyder godt, da der 

synes at være alt for mange, som bare 

køber sig en båd og sejler ud uden de 

mest elementære grundbegreber om at 

sejle. 

Der var stillet forslag om en kontin

gentforhøjelse til unionen på 3,- kroner, 

Sv. Larsen fra S.S.F. protesterede her

imod, idet han mente, at en forhøjelse på 

2,- kroner måtte være nok. Efter afstem

ning blev den foreslåede forhøjelse dog 

vedtaget med stor majoritet. 

Et andet forslag som gik ud på at give 

ungdoms- og fritidsklubber mulighed for 

tilslutning til Dansk Sejlunion vandt dog 

ingen gehør og blev stemt ned. 

Og fra specialklubberne: 

IF-båden er nu godkendt som national 

klassebåd, og der er solgt ca. 100 IF-både 

i Danmark. 

LA-krydseren er blevet klasset som 

standard-båd. 

Sej lerdagen 1971 var en meget rolig og 

stille sejlerdag uden store begivenheder, 

det kan nævnes, at Erik Laursen, Horsens, 

fratrådte som næstformand og afløses af 

Ejnar Christensen fra Fredericia, og som 

repræsentant i Søsportens sikkerhedsråd 

er indtrådt Amagerkredsens formand, 

John Hagemann fra Kastrup. 

Reinhardt Hansen. 
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Sej/sporfsfo/k 
KØBER DEN RIGTIGE 

P Å K L Æ D N I N G  
fordelagtigst 

B A C H E R  
JmaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22.4^2
a9^35 

FILIAL CiKOlV"] TOItYET 7 9 - VAlby 238 

FM-motor 

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 

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

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

sk ibs -  og  yachtudstyr  

køber  De  bedst  hos  . . .  

CLAUS V, HANSENS EFTF. 
(CARL JOHAN JENSEN) 

V O R D I N G B O R G G A D E  9 8  -  2 1 0 0  K B H .  0  -  T EL E F O N  Ø B R O  5 2 2 0  •  Ø B R O  5 7 1 5  

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem eller nyd den hos 

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

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



Trængsel i  Kanalen Foto Reinhardt  Hansen 
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SUNDBY SEJL-FORENING 
Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

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

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 
Frits Kleis, Højskole Allé 66, S 51 18 87 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslevs Allé 90 50 73 23 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 1966 
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 2566 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

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

J 

K asierer 

formanden og 

liavneudvsil^et 

i rji't fes 
liver <orsda^ 

kl. 19-30,30 
i klubhuset 

Uf. NU 35 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

H U S K :  P l a d s l e j e n  S K A L  v æ r e  b e t a l t  I N D E N  1 5 .  a p r i l  1 9 7 2  

Hvis du ikke vil risikere din plads i havnen 

Vi mødes alle 

til den ordinære halvårlige 

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

Tirsdag den 

28. marts 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Reinhard Hansen 

Skolechefen, Viggo Keller 

2 repr. Tage Kjær og Frits Kleis 

1 suppleant Lennart Larsen 

Kasserer Erna Christensen 

Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

Revisor Vagn Holm Rasmussen 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

Redaktøren, Martin Andreasen 

2 målere Poul Elgaard og Klaus Akkermann 

2 juniorudvalgsmedlemmer Leif Olsen 

og Verner Jensen 

1 motorbådsrepræsentant Ejnar Skafte 

1 jollerepræsentant Niels Petersen 

Forslag til generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 7. marts kl. 19.30 



Bestyrelsesmøde d. 1.2. 1972. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt. 

Formanden åbnede mødet med at over

bringe en hilsen fra tidl. kontorchef 

Hans Frederiksen, jordkontoret. Hans 

Frederiksen havde udtalt sin store glæde 

over at have modatget S.S.F.s nyindstif

tede ærestegn. 

Formanden havde været hos finans

minister Griinbaum, og forelagt søspor

tens store økonomiske problemr efter 

benzinrefusionsordningens bortfald. Fi

nansministeren udtalte, at han havde stor 

sympati for sagen, men benzinpengene 

kunne han ikke skaffe os igen. Sv. Lar

sen fik besked om at gå hjem og skrive 

lidt om søsportens problemer og ønsker, 

og sende det til finansministeren. Dette 

har Sv. Larsen også gjort, og så må man 

vente og se, hvad der kommer ud af det. 

Der er nu blevet malet og gjort i stand 

i klubhuset, og der er, forsøgsvis, blevet 

hængt en håndklædeautomat op, men 

formanden var ikke helt tilfreds med re

sultatet som det var gået indtil nu, da 

den ene ende af håndklædet altid hæn

ger og flagrer. 

Endvidere er garderobestativerne ble

vet lavet så de bedre kan passe ind i foy

eren. 

Formanden for Dansk Sejlunion, Lau

rits Andersen, havde rettet forespørgsel 

om, hvad vi mente om Ynglingen, Sv. 

Larsen havde svaret, at man betragtede 

Ynglingen som en juniorbåd som man 

ikke skulle lave om på i tide og utide. 

Medlem A 606, Preben Rasmusen, 

havde sendt et forslag til bestyrelsen om 

at droppe tilbygning til klubhuset til 

fordel for arbejder i havnen. Forslaget 

har været gengivet i medlemsbladets ja

nuar numer. 

Bestyrelsen drøftede spørgsmålene, 

men man kom til det resultat, at klub

husudvidelsen er blevet vedtaget på ge

neralforsamlingen, og denne vedtagelse 

kan bestyrelsen ikke sådan negligere. 

Hvis Preben Rasmussen ønsker sit for

slag fremmet, må han indsende det som 

slag til generalforsamlingen. 

Der var brev fra E. Lorentzen, der 

ønskede sig fritaget fra arbejdet med 

bladets ekspedition fra forårsgeneralfor-

samlingen at regne. Stillingen vil blive 

opslået ledig i medlemsbladet. 

Pladsmanden havde ønsket mindste

prisen for ophaling og søsætning ændret 

fra 20,00 kr. til 30,00 kr. Bestyrelsen 

fandt at dette var rimeligt, og gav sin 

tilslutning til forhøjelsen. 

Der oplæstes diverse skrivelser der to

ges til efterretning. 

2. Protokol, intet. 

3. Havneudvalget skal, så snart vejret 

tillader det, igang med at mærke de for-

tøjningssten som ikke opfylder bestem

melserne. Man vil dog tilgodese en vis 

margin, da man ellers må kassere de 

fleste sten. 

Taljen til motorkranen er slidt op, og 

der må anskaffes en ny talje. 

4. Klubhusudvalget oplyste, at der 

kommer færdige tegninger over klubhus

tilbygningen i begyndelsen af marts, så

ledes at disse kan forevises til den kom

mende generalforsamling. 

Der redegjordes for fastelavnsfesten 

d. 13.2., samt en klubaften i marts, hvor 

HEMPEL viser film. 

5. Skolechefen oplyste, at det naviga-

tionshold som skal op til kystskipper-

prøven, havde været på besøg hos Orla 

With, og fået demonstreret oppustelige 

redningsflåder. 

Keller foreslog at man, f.eks. til stan

derhejsningen, foretog en lignende de

monstration i havnen, Orla With var 

villig til en sådan demonstration. 

6. Juniorlederen havde det triste bud

skab, at den påtænkte støbning af 3 stk. 

optimistjoller måtte opgives, da man 

alligevel ikke kunne låne formene så be

tids at man havde chance for at blive 

færdig til fastsat tid. Willadsen trøstede 

sig med, at man nu får 2 stk. joller fra 

vort oliefirma, OK, og når man så repa

rerer de resterende 2 joller rigtig godt, 

så klarer man sig nok en tid endnu. 

Der har været afholdt kurser i kap

sejladsregler-, teknik og trimning m.v., 

disse møder havde haft en tilslutning 

over al forventning og på et møde skal 

man på besøg hos ELVSTRØM SAIL, 

hvor der vil blive vist rundt og der 

bydes på et lille traktement. 

7. Kapsejlads, intet nyt. 

8. Til eventuelt udtalte formanden at 

det nu ikke er for tidligt at gå i gang 

med forberedelserne til 50 års jubilæet, 

der er så mange ting der skal ordnes. 

Klubhusudvalget plus to mand skal 

allerede nu undersøge mulighederne for 

plads til reception og festmiddag m.m., 

og snart skal yderligere udvalg nedsæt

tes for nærmere at udforme og arran

gere de froskellige arrangementer som 

skal løbe af stabelen i jubilæumsåret. 

Mødet hæves kl. 22,30. 

Sign. Sv. Lasern, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Bladets annoncepriser 
Priser for annoncer i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad: 

Vi - 400,00 -

y2 - 200,00 -

y4 - 100,00 -

y8 - 50,00 -

Annonceekspeditionen 
ved E. Lorentzen, 

Samosvej 30 .  Telefon 58 46 28 
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Sakset fra bladet »Ingeniør og bygnings

væsen«. 

Vil forbyde lystsejllads og 
erhvervsfiskeri i Oresond 
De skandinaviske landes søfartsstyrelser 

mødes i København — Vil hindre kata

strofer i det teet trafikerede farvand 

De skandinaviske landes søfartsstyrelser 

holder i disse dage møde i København. 

Her skal man primært drøfte foran

staltninger til imødegåelse af skibskata-

strofer i Øresund, som betragtes som et 

af verdens tættest trafikerede farvande. 

Efter hvad Ingniør og Bygningsvæsen 

erfarer møder den svenske søfartsstyrelses 

repræsentanter med et forslag om, at der 

indføres et totalt forbud i sommertiden 

mod lystsejlads og erhverevsfiskeri i Øre

sunds sejlrender. Forslaget er motiveret 

med, at sejlbåde og fiskekuttere ofte lig

ger i vejen for de passerende skibe, og at 

disse, efterhånden som fartøjerne bliver 

større og større, har stigende vanskelig

heder med at stoppe op eller vige til siden. 

Kontorchef Tage Madsen, Handelsmi

nisteriets søfartsafdeling, som leder den 

danske repræsentation ved forhandlin

gerne, regner med, at sejlsportsfolkene 

ikke vil have alvorlige indvendinger mod 

et sådant forbud, idet der er masser af 

plads uden for sejlrenden i Øresund. Til 

gengæld er der al sandsynlighed for, at 

erhvervsfiskerne vil protestere voldsomt. 

FS. 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  

Film s af ten 

3. marts. 

• 
funiorbal 

4. marts. 

• 
Forårsfest 

11. marts. 

• 

Generalforsamling 

28. marts. 

• 

Påskefest 

1. april. 

• 
Standerhejsning 

6. maj. 

Slettede medlemmer 
pr. 31. december 1971 

P 36 Svend B. Andersen, Folehaven 34, 

2500 Valby. P 42 Walther Bjørn, Un-

garnsgade 62, 2300 S. J 9 Michael Due 

Jørgensen, Chr. d. 2' Allé 10, 2300 S. 

J 16 Lars Schmidt, Toftegårds Plads 2, 

2500 Valby. J 28 Ove Kai Weirum 

Nielsen, Tovelille vej 51, 2300 S. J 33 

Boris Borregård Rasmussen, Gertsvej 11, 

2300 S. J 35 Helle Madsen, Kornskylds-

vej 64, 2300 S. J 37 Hans Henrik Jo

hansen, Strandlodsvej 124, 2300 S. J 40 

Knud Rasmussen, Wibrandtsvej 63, 

2300 S. J 45 Jan Wilken, Tobrukvej 25, 

2770 Kastrup. J 49 Flemming Wedel, 

Amager Strandvej 184, 2300 S. J 51 

Hans Henrik Rosendahl, Toftegårds 

Plads 2, 2500 Valby. J 52 Hans Lasse 

Vendelbo Olsen, Grækenlandsvej 12, 

2300 S. J 53 Michael Reiersen, Bry

des Allé 76, 2300 S. J 54 Rene Jørgen

sen, Brydes Alle 76, 2300 S. J 60 Hen

rik Friberg, Skottegården 45, 2750 Kast. 

J 61 Kim Blomberg, Artellerivej 52, 

2300 S. 

Ifølge foreningens love, kan slettede 
medlemmer bortvises fra 
foreningens område. 

Ønskestilling ledig 
1. april søger Sundby Sejl-Forening et kvinde eller 
mandligt medlem, der vil påtage sig ledelsen af med-
lemsbladets ekspedition og annoncerne. 

Nærmere betingelser for varetagelsen af still ingen 
kan aftales med bestyrelsen. 



Fra modet den 25. januar 1972 i :  

Brøndby Strand Sejlforening 

Tirsdag den 25. januar 1972 havde jeg 

fornøjelsen af at overvære et af en ræk

ke medlemsmøder i Brøndby Strand 

Sejlforening. Efter at formanden, Elley, 

havde budt velkommen til medlem

merne og aftenens gæst, Reinhardt Han

sen, Sundby Sejl-Forening, blev de frem

mødte inddelt i grupper på 8-10 mand, 

der så igen valgte en talsmand for grup

pen, idet alle hermed blev delagtiggjort 

i de fremførte emner. Mellem aftenens 

to interne klubemner var det Reinhardt 

Hansens tur til at fortælle noget om 27 

MHZ og dens maritime brug, og der 

blev lyttet - vi fik forskellen mellem 

VHF (S.P.) og 27 MHZ, og hvorfor 

så mange er gået over til walkies (pris 

og plads o.s.v.), oprettelse af basesta

tioner, den gode disciplin på kanalerne 

11a og 16, eksempler på situationer, 

hvor hjælp var ydet og det gode sam

arbejde mellem søens og fastlandets al

tid hjælpsomme walkies-folk. 

Efter at have vist og talt om de med

bragte 7-8 forskellige walkies, gav for

manden for Dansk Motorbådsunion, O. 

Tørsleff et kortfattet billede fra unions-

mødet 1964 i Sverige, hvor man fik det 

såkaldte medborgerbånd frit, og så af

prøvede ca. 60 forskellige apparater med 

det skuffende resultat, at kun 10 kunne 

anbefales. 

En basestation skulle have og føre 

en logbog, ligesom den skulle have faste 

åbningstider. Dette sidste og nye skal 

nok afstedkomme mange spørgsmål om 

nærmere oplysninger. Interessen er der, 

og den er ment, for samme aften var der 

fra såvel Brøndby Strand som Køge, 

folk der ville påtage sig at passe en 

basestation, og det skal bemærkes, at det 

var folk, der i forvejen havde walkies. 

Et godt og oplysende møde og som 

Tørsleff sagde: Hver solgt og åben 

walkie er en sikkerhed mere. 

Medlem A 720. 

Medlemmer der ønsker at deltage med 

skolebåden i år, bedes henvende sig på 

kontoret torsdag aften eller til skole

ch ef en. 

Alle deltagere til skolebåden indkaldes 

til et møde Skærtorsdag kl. 10,00 på 

kontoret, hvor også tilmelding kan fore

gå. Efter mødet starter vi med klargøring 

af skolebåden. 

Mød i arbejdstøj og husk madpaken. 

FILMAFTEN 
Fredag den 3 .  mar ts  1972  k l .  19 3 0  

et underholdnings- og informationsprogram, der består 

af dels en film og dels et foredrag. 

STOCKHOLMS SKÆRGÅRD - er en lækker farve

film, der varer 30 min. Vi har lånt den af Stockholms 

Turistforening, simpelthen fordi det er en dejlig film, 

som handler om et af verdens største sejlsportsområder. 

Selvfølgelig ved vi godt, at Stockholm ligger langt væk 

for de fleste danske langturssejlere, men derfor kan det 

jo alligevel være sjovt at se, under hvilke forhold andre 

folk sejler. Filmens kommentarer er indtalt på engelsk. 

HOLD BÅDEN I FORM - De fleste har vel overværet 

et lysbilledforedrag, - om ikke andet så i skolen. Vi har 

prøvet at modernisere ideen lidt. Det gør vi ved at bruge 

to lysbilledskærme og to automatiske lysbilledapparater, 

som elektronisk er koblet sammen. 

Hvert år spilder en mængde bådejere en masse penge, 

fordi vedligeholdelsesmaterialerene bliver brugt forkert. 

Vi forsøger at belyse nogle af de fejl, der kan opstå 

på såvel glasfiber- som træbåde. Det gør vi ved hjælp 

af den moderne lysbilledteknik, og vi håber på denne 

måde at kunne give lidt information, som vil være til 

glæde for mange sejlere. 

Festudvalget. 
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K u n d b y  -SE J L - ^  O R E N I N G  REGNSKAB 1/1 t i l  31 12 1971 

INDTÆGTER:  

Ydelser fra medlemmerne: 

Indskud 

Kontingenter: 

Aktive ... 
Passive 
Junior ... 

Pladslejer: 

Aktive 
Vinteroplæggere 

Afgift skabe ... 
Afgift haver ... 

Salg af: 

Emblemer 
Klubmærker ... 

1 18.863,50 
5.613,50 
3.281,25 

72.820,00 
19.647,55 

Slips og kasketpuder 

Krus 

26.805,00 

127.758,25 

92.467,55 

8.022,00 

435,00 

527,00 
134,14 
341,66 

1.286,48 257.777,08 

Indvundne renter 
Benzinpenge 

Kr. 

UDGIFTER:  

Havnen: 

Fornyelse og rep. af broerne 33.392,31 
Gravearbejde i renden 1.802,62 
Bøjer 457,30 
Materialer 61.574,37 
Moder .195,25 

97.421,85 

Tilskud til broer ... 14.000,00 14.000,00 

Pladsen: 

Lejeafgift til komm. + skatter... 31.117,24 
El forbrug 4.664,54 
Løn til pladsmanden 22.060,40 
Rotteudryddelse 207,00 
Indkøb af grus og salt 10.474,06 
Fornyelse og kørsel af 

affaldsbøtter 3.632,92 
Repr. af vogn og skinner og spil 673,21 
Fornyelse og repr. af traktor ... 6.784,48 

Fornyelse og repr. af 
hegn og låger 2.722,95 

Fornyelser og repr. motorsav ... 1.403,92 
Flagmast + standere 322,10 
El repr 10.394,06 
Materialer 7.779,71 
Arbejde på pladsen 11.068,69 
Forsikring 752,00 
Bygning af skure 4.204,42 
Fornyelse af benzinstandere ... 4.559,88 

Repr. af blokhus 92,00 

Transport 122.913,58 

.327,82 
19.176,95 

277.281,85 

83.421,85 

83.421,85 

Transport 

Foged gebyr 

122.913,58 

176,00 

123.089,58 

83.421,85 

-^-19.129,16 

30.457,93 

Flytning af både . 70,00 
5-øres afgift fra 

benzinmanden .. 1.356,55 
Leje af ^hoppen... 1.000,00 2.426,55 120.663,03 

Klubhus: 

Renter af lån 7.284,00 
Forsikring 485,70 
Repr. af køkken 724,50 
Repr. af toiletter 207,60 
Istandsættelse af lokalerne 14.409,19 
Nye ruder 762,95 
Fornyelser 3.093,37 
Radiomodtager 1.193,65 
Skorstensfejer 36,63 
Møder 65,25 

28.262,84 
Lejargift 47.392,00 

Overskud 

Bladet: 

Trykning 31.359,89 
Forsendelse 2.884,19 
Honorar 800,00 
Ekspedition 589,00 

35.633,08 
Annonceindtægt 5.175,15 

Fester: 

Filmaften 61,70 
Forårsfest 987,35 
Standerhejsning 3.420,35 
Pinsefest 445,75 
Karneval 700,10 
Afriggergilde 1.558,60 
West-turen 507,60 
Juletræ 754,25 
Fastelavn 223,70 
Set. Hans 437,60 

Svagførertur 38,60 
Mandetur 36,25 

9.171,85 

Andespil 513,24 

Sejlerskolen: 

Forsikring 238,00 
Undervisning 2.212,06 
Repr. og materialer 1.036,73 
Møder 22,35 
Startpenge 35,00 

3.544,14 

Tilskud 1.500,00 

Transport 

8.658,61 

2.044,14 

226.116,40 
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Transport 226.116,40 

Administration: 

Telefon 
Administration 
Frimærker og attester 
Gaver 
Kontingenter 
Kontorartikler 
Krus, emblemer og standere 

Generalforsamling 
Møder og rejsepnge 
Dagpengefondne 
Gebyr 

Solgt til søs 
A.T.P 

225,00 
36,80 

Bestyrelsesmøder: 

Juniorafdelingen: 

Materialer 
Forsikring 
Møder 

Startpenge ... 
Fornyelser 
Yngling 

Tilskud 1.500,00 
Gaver 148,50 
Solgte både 6.500,00 

Kapsejlads: 

Præmier .. 
Materialer 
Fortæring 
Møder ... 

Startpenge 
Provision 

1.122,00 

2.921,06 

1.111,80 
4.000,00 

560,00 
2.796,48 
6.823.25 
1.173.26 
3.433,46 

374,70 
1.472,15 

130,27 
17,92 

21.893,29 

261,80 

3.649,48 
2.016,00 

570,40 
710,00 

2.069,35 
6.198,93 

15.214,16 

8.148,50 

2.715,60 
92,50 

419,60 
405,40 

3.633,10 

4.043,06 

Overskud 
Overskud til kapitalkonto 

21.631,49 

723,50 

7.065,66 

-^-409,96 
22.154,76 

277.281,85 

STATUS PR. 31. l)i:CEYIKEK l»TI 

Aktiver: 

Kassebeholdning 1.879,41 
Girokonto 1.669,68 
Bankkonto 13.448,40 
Bankbog skolefond 965,61 
Bankbog støttefond 2.236,19 
Bankbog jubilæumsfond 11.095,92 31.295,21 

Broer og indhegninger 1,00 
Vogne og skinner l,oo 
Øvelsesbåde 1,00 
Juniorbåde 1,00 
Optimistjoller 1,00 
Skure 1,00 
Spil 1,00 
Klubhus 312.000,00 
Flagmast 1,00 
Depositum Kbhvns. kommune... 3.000,00 
Dep. Kbhvns. belysningsvæsen . 2.100,00 

348.403,21 

Passiver: 

Prioritetsgæld saldo pr. 1.1.71 ... 134.451,02 
-^-afdrag 8.169,48 

Lån Københavns kommune 1.800,00 
^-afdrag 600 

Skolefond saldo pr 1.1.71 12.836,10 
+bidrag 1.489,51 
-^-udgifter 13.360,00 

Støttefond saldo pr. 1.1.71 2.000,00 
-|-bidrag 236,19 

Jubilæumsfond 
Skyldig moms 
Skyldig A.T.P 
Skyldig dagpengefond 
Kapitalkonto saldo pr. 1.1.71... 184.076,51 

f årets overskud 22.154,76 

126.281,54 

1.200,00... 

965,61 

2.236,19 

11.095,92 
372,18 

7,20 
13,30 

206.231,27 

348.403,21 

ERNA CHRISTENSEN, kassererske 

Medlemstal: Aktive 933, passive 101, juniorer 48 

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

De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. 

København, februar 1972. 

GØSTA OBERC, 
revisor 

VAGN HOLM RASMUSSEN 
revisor 

ALTID UGENS ItlLLIGSTE TILItll* ! ! 

K O L O N I A L -  L A G E R E T  
&(I>ET LILLE SUPERJIARKED) 

H E S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 H 7 7  9 T  
V /  E. ClILSACiGR 

7 



Nye medlemmer ~~~~ 
som søger optagelse 

i Sund&y, SejtlføheHLHj}. 

Aktive: 

Eilif Juel Andersen, 

Vardegade 17, 0. 

Kutter »Shanty«. 

Erik Nandrup, 

Dalgas Boulevard 59, F. 

Mb. »Tycoon II«. 

Palle Simonsen, 

Sindshvilejev 11, F. 

»Samanto«. 

Freddy P. Hjorth, 

Hedebygade 28, V. 

U. bd. 

Jens Karlsen, 

Lyongade 38, S. 

U. bd 

Poul Ivan Zastrow, 

Maltagade 2, S. 

U. bd. 

Passive: 

Anneilse Kleis, 

Hojskoleallé 66, S. 

Rita Sejrbo, 

Tønnesvej 4, S. 

Inge Agnete Pedersen, 

Ungarnsgade 33, S. 

Else Clausen, 

Palermovej 13, S. 

Lisbeth Nielsen, 

Italiensvej 36 B, 

Junior: 

tjermcs/ecy/c/gi 

Under denne rubrik, kan medlemmerne stille forespørgsler 

Til Preben Rasmussen ang. spørgsmålet forslag til kommende generalforsamling, 

om havnearbejdet: Du må fremsende dit da klubhusudvidelsen er vedtaget. 

F R A  K L U B H U S U D V A L G E T !  
Medlemmer, ifort s n a v s e t tøj og andre, som ikke tor betro 

garderoben deres kasket eller lign. henvises til Skipper
stuen. 

Overtoj 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 

Jens Erik Thomsen, 

Englandsvej 265, Kastrup. 

& 7« 

H U S K !  H U S K !  

Kontingent for 1. halvår - sidste rettidige indbetaling 

den 15. marts 1972. Der er ingen restancefrist. 

Pladslejen skal være betalt inden 15. april 1972. 

Pladsleje pr. m- kr. 13,00 + 3 kr. i moms pr. fartøj. 

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 75,00 

Passive Kr. 30,00 

Junior Kr. 40,00 

Kasserersken. 
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FORÅRSFEST 
afholdes lørdag den 

11. MARTS 
kl. 1930 

Kaj Bruuns orkester 
underholder til dansen 

Nærmere ved opslag i  klubhuset 

Festudvalget 

Fra havneudvalget 

Ved gennemgang og eftersyn af de op

tagne sten har vi måttet kassere en hel 

del på grund af mål, facon, defekte kæ

der, sjækler og tæring af øjer. 

De sten der bliver mærket med rødt 

kryds skal kasseres. På sten der bliver 

mærket med gult kryds skal kæder eller 

sjækler fornyes. 

De sten der er kasseret skal være 

fjernet fra pladsen senest den 15. marts 

1972. 

Kasserede sten, der ikke er fjernet til 

dene dato vil blive fjernet af pladsman

den, og vi vil tillade os at bruge dem til 

fyld i forbindelse med støbning af det 

ny stykke bolværk. 

Havneudvalget. 

Juniorer - husk der er: 

BAL I KLUBHUSET 
FREDAG DEN 4. MARTS KLOKKEN 1 930- 2 400. 

BEATGRUPPEN CHILDREN 
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Blind i tre døgn og alene 

på havet 

Gennem generationer har havnen i Tahi-

tis hovedstad Papeete været mødested for 

sejlere fra hele verden. Side om side med 

tungt lastede kopraskonnerter, der kløver 

havet mellem de forskellige sydhavsøer, 

ligger elegante lystfartøjer og vugger blidt 

bag koralrevets beskyttende mur. 

Flertallet kommer naturligvis fra Nord

amerika og Australien. Tahiti ligger jo på 

hovedvandvejen mellem de to kontinen

ter. Men mange franskmænd, italienere, 

hollændere og sportsglade englændere 

lægger også til her. 

Trods dette internationale klientel gav 

det et ryk i mig, da jeg en morgenstund 

under en promenadetur langs bugten fik 

øje på et svensk flag fra agterstavnen af 

et hvidt fartøj. Jeg kunne ikke lade være 

med at smile lidt stolt - tænk at skulle 

møde gamle Svealand så fjernt fra de 

hjemlige kyster! Nordens vikingeånd le

ver altså stadig i bedste velgående. Vel

færdsstaten har endnu ikke kunnet kvæle 

eventyrlysten. 

Selvfølgelig måtte jeg hilse på bådens 

skipper, så jeg gik hen til landgangsbroen 

og råbte på korrekt maritimt sprog: Ohøj 

dér! Er der nogen ombord ? 

Det var der, for straks kom en lille 

ruhåret foxterrier farende op på dækket. 

Den løb hen til den modsatte ende af 

landgangsbroen, hvor den blev stående og 

gøede voldsomt ad mig. Den var vist ikke 

interesseret i mit besøg. 

Men kort efter dukkede en ung mand 

op fra lukafet. Og der kunne ikke være 

tvivl om hans nationalitet: kraftig og 

bredskuldret, solbrændt og soigneret, der

til lysblondt hår i viltre lokker. Kort sagt 

- typisk svensk. 

- Så hold da kæften, du! råbte han -

og tilføjede: 

Ja, det var altså til Suzie her, ikke 

dig naturligvis! Værsgo' og stig på! 

Det var hyggeligt at se en skandinav 

igen, siger han med et strålende smil. }eg 

har været alene på søen i flere uger siden 

Panama, og turen tværs over Atlanterha

vet fra Europa var heller ikke altid lige 

morsom. Men - det vænner man sig til. 

Jeg har en mængde gode bøger med på 

rejsen, og i det hele taget er kahytten her 

godt indrettet, synes du ikke? 

Jeg ser mig omkring i det trange rum. 

Det er vel to og en halv meter bredt og 

måske fem-seks meter langt. Men det er 

udstyret med pladespiller, båndmaskine, 

radio og køleskab. I den ene ende er der 

indrettet et lille køkken med gaskomfur, 

grøntsagskasse og en særlig lufttæt krukke 

til knækbrød, så det ikke bliver blødt og 

fugtigt! 

Lad mig i øvrigt hellere med det sam

me — af hensyn til eventuelle sejlsports

folk blandt læserne - opremse nogle vig

tige data: 

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

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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Båden er en Bacchant IV på 5,6 tons, 

konstrueret af Knud Reimars. Den totale 

længde er 10,88 meter, og længden i 

vandlinjen 7,80-7,95. Maksimalbredden 

ligger på 2,74 meter, og det maksimale 

dybtgående er 1,49. Båden har blykøl 

(2350 kilogram), store vandtanke, w.c., 

varmeanlæg og generator til elektrisk 

strøm. 

— Ja, jeg synes selv, jeg er ganske godt 

udrustet til denne jordomsejling, og da 

jeg er helt alene, kan jeg gøre nøjagtigt, 

som det passer mig. Og efterhånden har 

jeg jo fået nogen erfaring i at sejle! 

Det havde Ulf Petersson nu allerede, da 

han forlod Sverige i august 1968, 28 år 

gammel. Det var ganske vist hans første 

eventyr under eget sejl, men straks efter 

skoletiden stak han til søs ombord i elev

fartøjet »Margaret Johnson«. Han fik set 

lidt af Canada, USA, Hawaii og Sydame

rika — nok til at give ham blod på tanden. 

Han ville gerne på vandet igen, men syn

tes alligevel ikke rigtigt, der var nogen 

fremtid i handelsflåden. 

Efter at have aftjent sin værnepligt blev 

Ulf uddannet som flyvepilot — han arbej

dede som mekaniker om dagen og læste 

om aftenen. Fire år senere stod han med 

sit certifikat i lommen og fik straks et job 

som pilot i svensk charterflyvning. I sin 

fritid demonstrerede han Renault biler -

og det havde nær kostet ham livet 

— Under en af demonstrationerne, for

tæller han, mistede jeg pludselig det ene 

forhjul. Det røg simpelt hen af og rullede 

videre et stykke tid ved siden af vognen. 

Nogle sekunder senere pløjede akslen 

jorden op, og vognen slog et par kolbøt

ter. Det hele skete så hurtigt, at jeg slet 

ikke opfattede, hvordan det gik til. 

- Jeg var uden bevidsthed i to uger. 

Da jeg vågnede op, havde jeg 68 sam

mensyninger på højre side af hovedet og 

12 på den anden! Lægerne havde snuppet 

et ribben for at stoppe det hul i kraniet, 

de havde boret for at kunne operere i 

hjernen! 

Ulf måtte opgive både flyvningen og 

bilkørslen, men udlængslen nagede stadig 

i hans hjerte. Da fik han den idé at sejle 

jorden rundt i sin egen båd. Det var ikke 

noget nyt, andre havde gjort det før ham, 

men det forekom ham at være den eneste 

måde, han kunne se verden på. Og så 

havde han jo da endelig også lært noget 

på »Margaret Johnson«. Det måtte kunne 

udnyttes. 

Den unge viking købte båden for sine 

opsparede skillinger. Han udrustede den 

efter sine private behov og døbte den 

»Suzie«. Men i sidste øjeblik sneg en 

foxterrierhvalp sig ombord. Det medførte, 

at Ulf måtte omdøbe båden til »Suzie II«, 

eftersom hvalpen fik navnet Suzie I! Det 

navn betød åbenbart noget ganske særligt 

for den unge Don Juan. 

Han fik også fem menneskelige passa

gerer ombord, men de forlod ham én efter 

én på turens første etape til England. Sø

sygen havde krævet sine ofre! Ud for 

Dover blæste det op til storm, og »Suzie 

n 

II« drev ind på bankerne ved den franske 

by Dunkerque, hvor den lå og huggede 

hårdt, indtil tidevandet løb ud. 

»Det var deprimerende næste morgen 

at se hende ligge som i en sandørken«, 

skriver Ulf i logbogen. 

Han måtte vente i fem døgn, før en 

bugserbåd slæbte ham fri og ind til Dun

kerque. Resultatet af grundsætningen var 

et brækket ror, skrabninger i skroget og 

nogle småskader, men båden var stadig 

tæt. 

Den unge skipper tog et par nye passa

gerer ombord. Den ene blev søsyg og var 

ikke til nogen hjælp, mens den anden 

forsvandt i Dover med forskelligt grej 

fra båden. Fra nu af besluttede Ulf at 

sejle alene. 

Det varede ikke længe, før jeg blev 

sat på en ny prøve, beretter han videre. 

Ud for den spanske kyst løb jeg atter ind 

i en storm. Jeg blev vækket brutalt ved, 

at en stor bølge kastede mig opefter, så 

jeg knaldede hovedet imod loftet, og 

båden gav sig til at rulle over 90 grader. 

Alting flød rundt inde i lukafet her, men 

der skete ingen skade. 

For tsæt tes  i  næste  n r .  

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47 

f, j . 1 . Nærmeste forretning ved havnen! 
I. 
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ho. BACHER 

Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

P Å K L Æ D N I N G  

fordelagtigst 

JmaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
£ til voksne og børn! 

ORiG. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, Ce" 
F I L I A L  GROIVTTOHVET 79  -  V A l b y  238  

FM-motor 

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 køber Deres gamle motor 

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstilling: 
Bådehavnsgade 21—23 

] TRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 
flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

K a r l  P o v l s e n  b o g t r y k  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V ® 35 67 88 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem eller nyd den hos 

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

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



SOMMERMINDER 

Vordingborg Foto:  Lundgaard 
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S U I M D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

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

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Åge Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 c5 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 ... SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 
Havneudvalg: Tage Kjær Povlsen, Skipper Clements Allé 10, S 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 23 70 
Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 

Frits Kleis, Hojskole Allé 66, S 31 18 87 
Kapsejladschef: Hans Guldager, Bronderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 19 68 

Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 25 63 
Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

iV2o!orbådsrepræsentent: E. Skafte Christensen, Lombardigade 20 AS 21 20 
Redaktor: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S 59 47 84 
Bladets ekspedition: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 
Bestyrelsesværelse: SU 35 80 

J 

li a§§erer 

formanden o« 

lunneiHlval^et 

træf fes 
liver (oi'Ktlag: 

kl. 10—20,30 
i klubhuset 

tlff. SU 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

H U S K :  P l a d s l e g e n  S K A L  v æ r e  b e t a l t  I N D E N  1 5 .  a p r i l  1 9 7 2  

Hvis du ikke vil risikere din plads i havnen 

Vi mødes alle 

til den ordinære halvårlige 

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

Tirsdag den 

28. marts 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Sekretæren, Reinhard Hansen 

Skolechef en, Viggo Keller 

2 repr. Tage Kjær og Frits Kleis 

1 suppleant Lennart Larsen 

Kasserer Erna Christensen 

Kasserersuppleant Anni Lindqvist 

Revisor Vagn Holm Rasmussen 

Revisorsuppleant Erling Sørensen 

Redaktøren, Martin Andreasen 

2 målere Poul Elgaard og Klaus Akkermann 

2 juniorudvalgsmedlemmer Leif Olsen 

og Verner Jensen 

1 motorbådsrepræsentant Ejnar Skafte 

1 jollerepræsentant Niels Petersen 
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P R O T O K O L L E N  

Bestyrelsesmødet 

den 23. november 1971 

Frits Kleis samt redaktøren fraværende. 

Dagsorden : 

1. beretning 

2. havn og plads 

3. klubhus og fester 

4. sejlerskolen 

5. juniorafdelingen 

6. kapsejlads 

7. eventuelt. 

1. Formanden indledte sin beretning med 

at oplæse et tilbud som man havde mod

taget på uddybning af havn og indsej-

lingsrende. Tilbuddet lå dog betydelig 

højere end vi i S.S.F. kunne drømme om 

at betale for dette arbejde, nemlig godt 

150.000,00 kroner (excl. moms). 

Så man må forsøge at få prisen længere 

ned, eller evt. indhente tilbud andetsteds 

fra. 

Der var et skriftligt tilbud fra OK 

olie, om at skænke S.S.F. 2 stk. optimist

joller. Jollerne vil blive overdraget for

eningen ved standerhejsningen, den 6. 

maj 1972. 

Medlemmerne har gået godt til den 

med at tage stenene op fra havnen, men 

der er mange, alt for ureglementerede 

sten som rager for højt op, så havne

udvalget skal nu syne alle stenene, og 

de der går ud over de tilladte mål vil 

blive kasseret. 

Der har været afholdt Sundkredsmøde 

hos KDY, og Amager-kredsens hoved

kapsejlads 1972 vil blive arrangeret af 

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. 

plads, evt. plante berberis op ad skurene, 

så det kan se lidt pynteligt ud. 

3. Klubhusudvalget redegjorde for vin

terens arrangementer 3. december, ju

niorbal. 4. december, andespil. 19. decem

ber, juletræ for medlemmernes børn. 4. 

februar, juniorbal. 11. februar, filmaften. 

13. februar, fastelavnsfest for børnene. 

3. marts, filmaften. 4. marts, juniorbal. 

11. marts, forårsfest. 28. marts, general

forsamling. 1. april, påskefest. 6. maj, 

standerhejsning og båddåb 

Klubhuset er lukket fra 3. januar til 

22. januar, begge dage incl. 

4. Fra sejlerskolen intet nyt. 

5. Juniorafdelingen havde haft en film

aften, hvor der bl.a. blev vist en film 

af Poul Elvstrøm. Der blev endvidere 

lagt op til yderligere 4 aftener i løbet af 

vinteren, nemlig 16. december, 24. ja

nuar, 17. februar og 16. marts. Disse 

aftener skal formes som studieaftener, 

hvor man bl. a. skal diskutere kapsej

ladsregler og taktik m.v. 

6. og 7. Intet nyt. 

Mødet slut kl. 21,45. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Bestyrelsesmødet 

den 1. februar 1 972 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. havn og plads 

4. klubhus og fester 

5. sejlerskolen 

6. juniorafdelingen 

7. kapsejlads 

8. eventuelt. 

Formanden åbnede mødet med at over

bringe en hilsen fra tidl. kontorchef 

Hans Frederiksen, jordkontoret. Hans 

Frederiksen havde udtalt sin store glæde 

over at have modatget S.S.F.s nyindstif

tede ærestegn. 

Formanden havde været hos finans

minister Griinbaum, og forelagt søspor

tens store økonomiske problemr efter 

benzinrefusionsordningens bortfald. Fi

nansministeren udtalte, at han havde stor 

sympati for sagen, men benzinpengene 

kunne han ikke skaffe os igen. Sv. Lar

sen fik besked om at gå hjem og skrive 

lidt om søsportens problemer og ønsker, 

og sende det til finansministeren. Dette 

har Sv. Larsen også gjort, og så må man 

vente og se, hvad der kommer ud af det. 

Der er nu blevet malet og gjort i stand 

i klubhuset, og der er, forsøgsvis, blevet 

hængt en håndklædeautomat op, men 

formanden var ikke helt tilfreds med re

sultatet som det var gået indtil nu, da 

den ene ende af håndklædet altid hæn

ger og flagrer. 

Endvidere er garderobestativerne ble

vet lavet så de bedre kan passe ind i foy

eren. 

Formanden for Dansk Sejlunion, Lau

rits Andersen, havde rettet forespørgsel 

om, hvad vi mente om Ynglingen, Sv. 

Larsen havde svaret, at man betragtede 

Ynglingen som en juniorbåd som man 

ikke skulle lave om på i tide og utide. 

Medlem A 606, Preben Rasmusen, 

havde sendt et forslag til bestyrelsen om 

at droppe tilbygning til klubhuset til 

fordel for arbejder i havnen. Forslaget 

har været gengivet i medlemsbladets ja

nuar numer. 

Bestyrelsen drøftede spørgsmålene, 

men man kom til det resultat, at klub

husudvidelsen er blevet vedtaget på ge

neralforsamlingen, og denne vedtagelse 

kan bestyrelsen ikke sådan negligere. 

Hvis Preben Rasmussen ønsker sit for

slag fremmet, må han indsende det som 

slag til generalforsamlingen. 

Der var brev fra E. Lorentzen, der 

ønskede sig fritaget fra arbejdet med 

bladets ekspedition fra forårsgeneralfor-

samlingen at regne. Stillingen vil blive 

opslået ledig i medlemsbladet. 

Pladsmanden havde ønsket mindste

prisen for ophaling og søsætning ændret 
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fra 20,00 kr. til 30,00 kr. Bestyrelsen 

fandt at dette var rimeligt, og gav sin 

tilslutning til forhøjelsen. 

Der oplæstes diverse skrivelser der to

ges til efterretning. 

2. Protokol, intet. 

3. Havneudvalget skal, så snart vejret 

tillader det, igang med at mærke de for

tøj ningssten som ikke opfylder bestem

melserne. Man vil dog tilgodese en vis 

margin, da man ellers må kassere de 

fleste sten. 

Taljen til motorkranen er slidt op, og 

der må anskaffes en ny talje. 

4. Klubhusudvalget oplyste, at der 

kommer færdige tegninger over klubhus

tilbygningen i begyndelsen af marts, så

ledes at disse kan forevises til den kom

mende generalforsamling. 

Der redegjordes for fastelavnsfesten 

d. 13.2., samt en klubaften i marts, hvor 

HEMPEL viser film. 

5. Skolechefen oplyste, at det naviga-

tionshold som skal op til kystskipper-

prøven, havde været på besøg hos Orla 

With, og fået demonstreret oppustelige 

redningsflåder. 

Keller foreslog at man, f.eks. til stan

derhejsningen, foretog en lignende de

monstration i havnen, Orla With var 

villig til en sådan demonstration. 

6. Juniorlederen havde det triste bud

skab, at den påtænkte støbning af 3 stk. 

optimistjoller måtte opgives, da man 

alligevel ikke kunne låne formene så be

tids at man havde chance for at blive 

færdig til fastsat tid. Willadsen trøstede 

sig med, at man nu får 2 stk. joller fra 

vort oliefirma, OK, og når man så repa

rerer de resterende 2 joller rigtig godt, 

så klarer man sig nok en tid endnu. 

Der har været afholdt kurser i kap

sejladsregler-, teknik og trimning m.v., 

disse møder havde haft en tilslutning 

over al forventning og på et møde skal 

man på besøg hos ELVSTRØM SAIL, 

hvor der vil blive vist rundt og der 

bydes på et lille traktement. 

7. Kapsejlads, intet nyt. 

8. Til eventuelt udtalte formanden at 

det nu ikke er for tidligt at gå i gang 

med forberedelserne til 50 års jubilæet, 

der er så mange ting der skal ordnes. 

Klubhusudvalget plus to mand skal 

allerede nu undersøge mulighederne for 

plads til reception og festmiddag m.m., 

og snart skal yderligere udvalg nedsæt

tes for nærmere at udforme og arran

gere de froskellige arrangementer som 

skal løbe af stabelen i jubilæumsåret. 

Mødet hæves kl. 22,30. 

Sign. Sv. Lasern, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

Forslag ti l 

generalforsamlingen 

Undertegnede fremsender hermed i for

slag, at man tager en entré på 5 kr pr. 

voksen person ved Juletræsfesten, således 

at alle ubehørige ikke er med, og dermed 

[]ør, at festen bliver for børnene og 

endvidere rentabel for foreningen. 

Medlem 604. H.P. 

Undertegnede foreslår, at alle aktive med

lemmer indbetaler et éngangskontigent 

på kr. 100,00, til forbedring af forenin

gens økonomi. K. Blichfeldt Olsen. 

Medlem A 631 • 

Underskreven, Sven Malm, foreslår her

med den en gang vedtagne udvidelse af 

klubhus, udskudt på ubestemt til, til for

del for uddybning af havnen, samt byg

ning af nyt m::teskur. Sven Malm. 

Der stilles her forslag til generalforsam

lingen om ophævelse af det på general

forsamlingen d. 30. marts 1971 vedtagne 

forslag: »At man dropper byggeplanerne 

til et motorhus til fordel for en udvidelse 

af vort klubhus«. 

Hans-Jørgen Sørensen. 

Medlem 393. 

Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i Sunct&y. 

Nye medlemmer 

Aktive: 

Bent Thomsen, 

Keplersgade 20, S. 

U.bd. 

Hans H. Andersen, 

Grønjordskollegiet 

V.4706, S. 

U.bd. 

Egon O. Andersen, 

Baunegårdsvej 38. 

Mb. »Jupi«. 

Ervin Bjerregaard, 

V. Kløvermarken 3, S . 

Hans A. Olesen, 

Rubinsteinvej33. 

U.bd. 

Knud Carlsen, 

Gemmet 6. 

U.bd. 

Erik H. Christensen, 

Fredericiagade 49A. 

U.bd. 

Kjeld J. Andersen, 

Hartmanns Allé 53. 

U.bd. 

Edvin Petersen, 

Nelikevej 13. 

U.bd. 

Preben Christensen, 

Rundholmen 4. 

U.bd. 

Junior: 

Rudy D. B. Petersen, 

Kastrupvej 418. 

Lone H. Larsen, 

Listedvej 18. 

Passive : 

Meta Knuten, 

Gunløgsgade 2. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af SSF. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

4  



En af Sundby Sejl-Forenings erfarne 

sejlere udsætter i år en stor og smuk van-

drepræmie for den mest vindende spids

gatter, der sejles om præmien på samt

lige S.S.-F.s onsdagssejladser sæsonen 

igennem efter et særligt pointsystem. 

Præmien kan vindes til ejendom efter at 

være vundet 3 på hinanden følgende år, 

eller 5 gange ialt. 

Det er en god tanke der her bringes 

til udforelse, og det kan måske bringe 

nogle fiere både ud af havnen om ons

dagen, nærmere bestemmelser vil på et 

senere tidspunkt blive trykt her i bladet. 

Ved februar-mødet i Amagerkredsen 

som blev afholdt i Dragør Sejlklub hvor 

S S.-F. var repræsenteret ved Svend Lar

sen og undertegnede opfordrer Dragør 

Sei'klub kraftig Sundby-sejlerne til at 

deltage i deres arrangementer sommeren 

igennem i anledning af klubben 50 års 

jubilæum. Den første større begivenhed 

bliver Dragør Offshore der afholdes den 

?. juni med hjemkomst 3. juni. Offshore 

vinder større og større udbredelse, sikkert 

på grund af de rummelige og mere fa

milievenlige både der i de senere år er 

kommet til, sejladsen strækker sig helt 

til bogestrømstønden med afstikkere ind 

i Køge bugt over til Sverige. 

Nærmere program vil også komme i 

t ladet. 

Sundby Sejl-Forenings aftenkapsejlad

ser begynder onsdag den 24. maj kl. 

19,00, så fat sandpapir, maling og polis, 

starten går præcis. Hans Guldager. 

Kapsejladschej. 

Fra Havneudvalget 
Havneudvalget har været ude at se på 

de sten som medlemmerne har taget på 

land. og vi har kasseret de sten som ikke 

holder de, ifølge loven angivne mål, vi 

har også bemærket at mange kæder og 

siækler samt øjer er rustne og tæret. 

Da du forhåbentlig snart skal lægge 

disse fortøjninger ud igen forventer vi 

selvfølgelig at du bringer dette i orden. 

En god regel, brug ikke for spinkle 

kæder, sjækler og øjer. 

Tænk på din og din nabos båd, når 

det blæser. 

Endvidere, husk synk på indhaler! 

Indhaleren må dog ikke overstige bå

dens længde to gange. 

froiooLs-tem&l <*o + ^o c'ro 

*or j -&r>lc&-h &JC 

5 cm meot  

GL oUji ^ 

En god sten med de rigtige mal. 

Medlemmer der ønsker at deltage med 

skolebåden i år, bedes henvende sig på 

kontoret torsdag aften eller til skole-

chefen. 

Alle deltagere til skolebåden indkaldes 

til et møde Skærtorsdag kl. 10,00 på 

kontoret, hvor også tilmelding kan fore

gå Efter mødet starter vi med klargøring 

af skolebåden. 

Mød i arbejdstøj og husk madpakken. 

Skolechejen. 

AFSKED 
med en 

medarbejder 

I 25 år har jeg nu arbejdet ved S.S.-F.s 

medlemsblad. Dels med annoncer, ekspe

dition af bladet og i Bladudvalget, ingen 

forstår vist rigtigt hvilket stort arbejde 

dette indebærer, kun vi, der til daglig 

har med bladet at gøre; ved hvad det vil 

sige. 

Nu er jeg kørt træt, og har opsagt min 

stilling, fra forårsgeneralforsamlingen at 

regne. 

Dog, det skal forstås således at jeg for

bliver i Bladudvalget foreløbig, da bla

det altid har haft min store interesse, og 

jeg vil, hvis helbredet tillader det stadig 

prøve at gøre et stykke arbejde for bladet. 

Jeg tror ikke at bladet eller foreningen 

vil komme til at savne mig. 

Jeg er stadig så optimistisk, at der 

inden for så stor en forening som vores, 

ca. 1000 medlemmer sagtens kan findes 

arbejdskraft der er betydelig bedre end 

den gamle der går. 

Med sejlerhilsen. 

E. Lorenten 
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K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  

Generalforsamling 

28. marts. 

• 

Påskefest 

1. april. 

• 
Standerhejsning 

6. maj. 

'j ij JOT 

Købes 
el ler 

byttes 
En slæbejolle 6-7 fod købes henvendelse: 

Bresler, Kastrupvej 67. 

Lån til 
lystfartøjer 
Nj ordning, der svarer til den der 

gælder for biler 

Sparekassen SKS indfører nu en helt ny 

låneordning, financiering af lysbåde. In

teressen for lystbåde har i de senere år 

været stigende. Flere og flere ønsker at 

eje egen sejlbåd eller motorbåd. Penge

institutterne har hidtil ydet lån til an

skaffelse af båd, når der kunne tilveje

bringes sikkerhed i form af pant i fast 

ejendom, kaution eller anden sikkerhed, 

men da det ikke er alle båd interesserede, 

der har mulighed for at stille sikkerhed 

i den tratitionelle form, har sparekassen 

SKS etableret en ordning, der svarer til 

den, der gælder for billån. 

Lånene ydes til fabriks- eller værftsny 

lystfartøjer, under 5 bruttoregisterton og 

med en købesum mellem 10.000 og 

100.000 kroner. Lånebeløbet kan gå helt 

op til 75 procent. 

Når låneordningen begrænses til både 

mellem 10.000 og 100.000 kroner, skyl

des det, at småbåde kan financieres med 

de eksisterende låneordninger, medens 

både, der koster over 100.000 kroner, må 

karakteriseres som luksusbetonede. Dog 

kan der også lånes til sådanne både, men 

så skal der stilles tilfredsstillende sikker

hed. Frank. 

//W tfe 

Sakset fra »Fyns Amts Avis«: 

Åbnede walkie-talkie — 
reddede 16-årig fisker 
fra at forbløde 

Et helt fantastisk lykketræf reddede i går 

en 16-årig fynsk fisker fra døden, efter 

at han var faldet og havde stukket en 

arm gennem et skylight af glas og fået 

pulsåren og flere sener skåret over. 

Lykketræffet var en radioamatør, Chr. 

Juhl Nielsen, Klakring Radioforretning, 

Juelminde, der tilfældigt åbnede sin wal

kie-talkie og hørte nødråbet fra fiske

kutteren, hvor den sårede 16-årige, Søren 

Sørensen, Bogense, befandt sig. 

Fiskekutteren lå nord for Fyn, omkring 

halvanden times sejlads fra Fyn, da ulyk

ken skete. Da fiskekutteren kun havde en 

meget svag sender, var skipperen, Arne 

Bent Hansen, Bogense, afskåret fra at 

tilkalde hjælp fra land, men tilfældigt 

hørte Chr. Juhl Nielsen, at Arne Bent 

Hansen søgte bistand hos en nærliggende 

kutter. 

Chr. Juhl Nielsen slog omgående alarm 

til Falck-Zonen i Bogense, der videre 

alarmerede flyveredningstjenesten i Ka

rup. Her omdirigerede man en helikop

ter, der var på vej fra Værløse til Bel

dringe. 

Kun 20 minutter senere havde heli

kopteren Søren Sørensen ombord, og 

yderligere et kvarter efter var han under 

behandling på Odense Sygehus. 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) AM. 43 47 

,, , . j . Nærmeste forretning ved havnen! 
( f I .  
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LØRDAG D. 1. APRIL 

Nærmere ved opslag i Klubhuset 

Aage Birch har tegnet sig for den 

første OL-succes 

Den tyske OL-komité har udvalgt den 

danske sejlers forslag til 

kapsejlads-mcerker i Kiel 

Den danske OL-aspirant i drageklasen 

og sølvvinder fra OL i Mexico, Aage 

Birch, har allerede tegnet sig for en OL-

succes før sejladserne på Kielerbugten. 

Blandt forslag fra hele verden om 

effektive kapsejladsmærker til de olym

piske baner har den tyske OL-komité 

netop givet Aage Birch besked på, at 

man ønsker at benytte hans udkast og 

bedt ham lave mærkerne på hans moderne 

fabrik, så arrangørerne kan benytte dem 

ikke alene ved OL, men også ved de 

øvrige sejladser i sommer på Kieler -

fjorden, hvor alverdens sejlere vil møde 

frem for at vænne sig til OL-banerne. 

Aage Birchs forslag er også genialt. 

Han kender bedre end de fleste, hvad der 

kræves af et mærke. Det skal være let 

at transportere og frem for alt være let 

at se for sejlerne — selv på lang afstand. 

Det har den dygtige sejler løst på den 

måde, at han i et stærkt materiale har 

lavet et oppusteligt mærke på en kubik

meters størrelse i en rød-orange farve. 

Det pustes op på stedet af en støv

suger ! 

I alt for mange år har mange store 

kapsejladser været et orienteringsløb for 

at finde mærkerne, og det kan ikke være 

meningen. Nu har Aage Birch løst op

gaven, og det må ligge helt fast, at kap

sejladslederne over hele verden tager ved 

lære af de tyske OL-folk og for fremtiden 

anvender det danske produkt, når de op

lever effektiviteten ved OL. 

Spørgsmålet er nu, om Aage Birch 

kan kvalificere sig til selv at sejle om

kring sine mærker. Meget tyder på det. 

Sammen med tage og Flemming Schack, 

sønner af formanden for Danmarks olym

piske Komité, Gudmund Schack, er han 

blandt favoritterne ved OL-udtagelsen, 

der sker ved 14 sejladser i juli måned. 

Thybo. 

FORANDRING AF 

EKSPEDITIONEN FRA 1. APRIL 

og nye telefon numre 

Fra 1. april 1972 overtager frk. Anni 

Lindqvist, Wittenberggade 21, eks

peditionen af bladet samt annon

cer. Tlf. 58 01 76. 

Redaktorens ny tlf.-nr. 59 47 84. 

Kasserer fru Erna Christensen nyt 

tlf.-nr. 59 39 78. 

ALTID UGENS BILLIGSTE TILBIJI) ! ! 

K » I  O >  I A 1 . -  I  A « ; E  I C  K T  
(BET LILLE SUl'EKMARKED) 

H E S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  
V /  E. (hILSACrER 
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Bl ind i tre døg n og alene 

på havet 

— Og jeg oplevede det samme ikke så 

langt fra Lissabon. En styrtsø væltede ind 

over agterstavnen og fyldte lukafet med 

vand, der satte de elektriske installationer 

ud af funktion. Jeg blev slynget rundt 

uafbrudt og fik blå mærker over hele 

kroppen. 

Efter et velfortjent hvil i den portugi

siske hovedstad satte Ulf kursen vestpå. 

Men allerede et par døgn ude i Atlanten 

nægtede rattet at fungere. Rortappen var 

ved den skrappe rulning på 90 grader 

hoppet ud af sit skålleje på kølens agter

kant. 

- Det var det rene helvede ombord 

sådan som hun kastede og slingrede, 

fortsætter Ulf. Roret truede med at kom

me løs, og så ville det jo gå tabt. I roligt 

vejr forsøgte jeg at tage det op og kikke 

på sagerne. Det var et hårdt job - sådan 

et ror vejer over 40 kilo - og da det en

delig lå på dækket, blev jeg klar over, at 

der var intet, jeg kunne gøre med de res

sourcer, jeg havde til rådighed. 

- Og så måtte jeg jo se at få roret på 

plads igen og håbe på det bedste. Det var 

endnu værre end at få det af! Jeg lå i 

vandet i over to timer og dunkede ansigtet 

imod skroget, hver gang en dønning greb 

fat i mig. Men jeg fik da surret et reb 

omkring, og på den måde sejlede jeg de 

ca. 700 sømil til Las Palmas på De kana

riske Øer. 

- Her fik jeg roret repareret, og det 

kostede den fyrstelige sum af 80 kroner! 

Til gengæld fik jeg min nye jolle stjålet 

af en landsmand, jeg havde mødt på en 

bar i byen. 

Den 21. februar 1969 sagde svenskeren 

farvel til den østlige del af Atlanterhavet 

og satte endnu en gang kursen mod Vest

indien. Forude lå små 3000 sømil — et 

tilsyneladende uendeligt hav uden land 

og næsten uden andre fartøjer. I sådan en 

situation sniger ensomhedsfølelsen sig ind 

på én. Ulf havde oven i købet feber et 

stykke tid, men Suzie I klarede sig fint. 

Som om feberen og ensomheden ikke var 

nok, kom han ud for en uhyggelig op

levelse : 

- Jeg sad på naturens vegne med bag

delen ud over rælingen, da der pludselig 

kom en kraftig bølge, som sendte mig 

hovedkulds i søen. Der var nær gået panik 

i mig, da jeg så båden glide forbi, mens 

jeg lå dér og plaskede rundt, endnu en 

smule ør i hovedet efter den uventede 

vandgang. Men heldigvis havde jeg ånds

nærværelse nok til at gribe fat i en gum

mibøje, som altid flyder bag båden. Ellers 

var jeg blevet agterudsejlet midt ude på 

det åbne verdenshav! 

Vejret under overfarten artede sig no

genlunde. Men storme er ikke sejlskippe

rens eneste fjende - et vindstille af læn

gere varighed er ofte langt værre. I be

gyndelsen af marts skriver Ulf i sin log

bog: 

»Temperaturen ligger konstant på 33 

grader. Der er ikke en sky på himlen, og 

ikke et vindpust til at give kølighed. Og 

farten er næsten lig nul. Det er frygteligt 

at ligge uvirksom så længe. Lytter til radio 

og indtaler rapporter på min båndmaski

ne. Men der er fejl i generatoren, så jeg 

må spare på strømmen og bruge petrole-

umslampe, hvilket gør temperaturen uli

delig om aftenen«. 

»Suzie II« klarede turen på 31 døgn 

uden at møde en eneste søster. Hun var i 
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fin form, men bunden var dækket af lang

halse, som sinkede fremdriften. De måtte 

fjernes, og derefter krydsede Ulf rundt 

mellem øerne i Det caraibiske Hav et 

stykke tid, bl. a. for at tjene penge. Char

tersejladser for rige amerikanere på ferie 

gav gode indtægter. 

- Det var en dejlig tid, siger Ulf og 

smiler huldsaligt ved tanken om alle de 

piger, han har mødt i Vestindien. Men 

det gik også galt en enkelt gang. Jeg stod 

i lukafet og lavede mad, da der skete en 

voldsom eksplosion. Det var flaskegassen, 

som sivede ud! Maden røg på gulvet, og 

jeg faldt omkuld. Og da jeg var kommet 

lidt til hægterne igen, opdagede jeg til 

min rædsel, at jeg var blevet blind! Og 

min position var tre dages sejlads fra den 

columbianske havneby Barranquilla. 

— Det var en skrækkelig tid. Jeg måtte 

famle mig frem til lidt mad — Suzie I 

skulle jo også have noget at spise. Men 

ellers lå jeg på min køje og forbandede 

mit uheld. Da var jeg langt nede, og jeg 

aner ikke, hvad det hele skulle være endt 

med, hvis ikke mit syn var kommet tilbage 

det tredje døgn. Men jeg nåede altså 

Barranquilla og fik konstateret af en læge, 

at der ikke var noget i vejen med mine 

øjne. Det var måske lufttrykket eller den 

kogende suppe, som midlertidigt havde 

beskadiget dem. 

Nye eventyr lokkede forude — ikke 

mindst Tahiti virkede som en magnet på 

den unge svensker. Og en dag listede han 

gennem sluserne ved Panama Kanalen. 

Et stykke ude i Stillehavet var Suzie I 

nær blevet ædt af en spækhuggerhaj, da 

hun lå og svømmede i bølgerne for at 

køle af. Men Ulf fik hende halet inden

bords i tide. 

På den samme strækning sprang den 

ene vandtank læk, så der kun var fire liter 

tilbage, og »Suzie II« med sine to tørstige 

passagerer var da to ugers sejlads fra Ta

hiti. Men en engelsk fragtbåd, »Eastern 

Tråder«, kom til undsætning. Kaptajnen 

forærede Ulf både vand, whisky og cog

nac til mange ugers forbrug. Så det var i 

hvert fald ikke vandet, vores uforfærdede 

skipper festede i den aften! 

Og nu hviler Ulf altså ud i det tropiske 

paradis Tahiti med dets forføriske kvinder 

og gode franske rødvin. 

— Her er vidunderligt, mener han, og 

jeg nyder hvert minut. Men det er sjovt 

nok — efter et stykke tid i land, længes 

jeg altid efter søen. Derude er man fri 

for så mange menneskelige besværlighe

der - ingen toldere, intet havnepoliti, in

gen agenter, som render mig på dørene 

dagen lang med alt det, de Vil sælge. 

Verden med alle dens problemer og krige 

ligger så uendeligt langt borte — det cr 

ligesom de ikke vedkommer mig. Havet 

er det eneste bestandige, det oprindelige, 

og det virker så friskt og rent. 

Hjemlængslen piner ham kun i jule

dagene og omkring de andre højtider. 

Når han er på søen, og forholdene tillader 

det, læser han meget og skriver dagbog 

og artikler, som han håber at få solgt til 

svenske blade. Og hans mor hjemme i 

Solna skal jo også have brev en gang 

imellem. 

- Når jeg bliver træt af Tahiti, slutter 

den unge verdenssejler, rigger jeg skuden 

til og stikker af til Fiji og Australien. 

Bagefter kommer turen vel til Indonesien, 

Singapore, Indien, Seychellerne og syd 

om Afrika. 

Man skulle tro, Ulf Petersson efter 

denne rejse ville have fået nok af sejllivet. 

Men han har allerede planer for fremti

den : 

- Jeg kunne mægtig godt tænke mig 

at deltage i den store årlige transatlantiske 

kapsejlads for småbåde med kun én mand 

ombord. Efter dette her skulle jeg jo have 

en fair chance for at vinde! 

M. C. N. 

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

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN. medlem af S S. F. 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING Jf/J® 
fordelagtigst 

hos  B A C H E R  | | j ^  

GULE JAKKER T il * I 
do. BENKLÆDER 0 

JOLLEBENKLÆDER 1 T | 

Elvstrøms Flydeveste 
0 til voksne og børn! 

ORIG.  ENGELSKE f \  J  I  |  j 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUNLOP SEJLERSKO 0  "SS 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,4
A

5^35 
FILIAL GRØNTTORVET 7 9 - YAlby 238 

FM-motor 

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 køber Deres gamle motor 

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

V O R D I N G B O R G G A D E  9 8  -  2 1 0 0  K B H .  0  .  T E L E F O N  Ø B R O  5 2 2 0  •  Ø B R O  5 7 1 5  

ALT 
skibs- og yachtudstyr 

køber De bedst hos . . .  

CLAUS V, HANSENS EFTF, 
(CARL JOHAN JENSEN) 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem el le r  nyd den hos  

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

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



„Forårstravlhed i Sundby havn" 
Reinhard Hansen 
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( Tic, 

Bestyrelsemødet den 7. marts 1972. 

Juniorlederen fraværende på gr. af arbej

de. Redaktøren tilstede. 

Dagsorden: 

1. beretning 

2. protokol 

3. generalforsamlingen 

4. havn og plads 

5. klubhus og fester 

6. sejlerskolen 

7. juniorafdelingen 

8. kapsejlads 

9. eventuelt. 

1. Formanden begyndte sin beretning 

med at oplyse om, at den gravemaskine 

som foreningen havde engageret til at 

grave ud i rende og havn var gået på 

grund, og ejeren turde, af forsikrings

mæssige grunde, ikke gå til Sundby 

havn, da der i længere tid havde hersket 

udpræget lavvande, hvorfor han måtte 

annullere aftalen. Formanden havde un-

søgt alle andre muligheder, men der var 

kun et at gøre hvis vi skulle have gravet 

ud, og det var at gå tilbage til vort først 

modtagne tilbud, det dyre. 

Man måtte skride til at lade det dyre 

firma grave renden ud, og hvad der 

ellers kan blive råd til inde i havnebas

sinerne, det er vor eneste udvej. 

Bolværksarbejdet på sdr. side skrider 

godt frem, de yderste 45 meter er næsten 

færdige og der er anvendt 105 kubikme

ter beton hertil. De sidste 12 meter ved 

den nye mastekran er påbegyndt, og næ

ste punkt på programmet er 21 meter 

ved benzintankene, der er bestilt træ til 

dette stykke også. 

En skrivelse fra Ynglingeklubben med 

anmodning om foreningens tilslutning til 

et DM for ynglinge kunne man hurtigt 

tage stilling til, idet S.S.F. én gang er 

gået ind for, at ynglingen skal være et 

øvelsesfartøj for juniorafdelingen og in

tet andet. 

Der ankedes over, at der bliver øde

lagt noget hver gang der er juniorbal, 

sidst var det gået ud over den nye hånd

klædeautomat. Da juniorlederen ikke var 

tilstede, kunne han ikke besvare forman

dens spørgsmål, om der ingen voksne 

var til stede ved disse fester. Fra anden 

været et par juniorudvalgsmedlemme til

side oplystes det dog, at der bl. a. havde 

stede. 

Om de optagne bundsten som var be

sigtet af havneudvalget, oplyste forman

den, at mange var forsynet med tærede 

øjer og kæder så deres værdi var lig 

nul, det henstilles til medlemmerne, at 

sørge for, at også disse ting er i orden 

når stenen skal i vandet igen. Der var 

også kæder imellem, som var så tynde, at 

de ikke var tjenlige til at fortøje en båd 

ved, kæderne må være mindst l/2 tomme 

eller 3A tomme. 

Den bageste fyrbåke er nu flyttet til

bage og anbragt på en højere mast, og 

båkerne skal forsynes med dobbelte fat

ninger, sådan at der altid kan være lys 

selv om den ene lampe skulle gå sig en 

tur. 

Sv. Larsen var meget utilfreds over, 

at der ikke havde havde været nogen fra 

festudvalget til stede til filmaftenen den 

3. marts, Kleis var rejst til England, og 

ingen havde fået besked om at overtage 

ledelsen af aftenen, og der var ingen til 

at modtage foredragsholderen, som kom 

rejsende helt fra Stockholm, noget så

dant må ikke gentage sig. 

Annoncetegning og ekspedition af 

medlemsbladet overtaget fra 1. april af 

Annie Lindqvist. Også Sarsøe havde re

flekteret på vor annonce, men da havde 

man antaget Annie. 

Dette arrangement indebærer jo også 

den fordel at Annie, som jo selv tager 

imod indmeldelser på kontoret, kan sende 

anmeldelse om medlemsbladet direkte til 

postvæsenet. 

2. Protokollen, intet. 

3. Til generalforsamlingen var indkom

met følgende forslag: 

1. Underskrevne, Sv. Malm foreslår 

hermed den en gang vedtagne udvidelse 

af klubhuset udskudt på ubestemt tid til 

fordel for uddybning af havnen samt 

bygning af et nyt masteskur. 

Undersk. Sv.Malm. 

2. Der stilles forslag til generalforsam

lingen om ophævelse af det på general

forsamlingen den 30. marts 1971 ved

tagne forslag: »at man dropper bygge

planerne til et nyt motorhus til fordel 

fo ren udvidelse af vort klubhus«. 

Undesk. 393 Hans førgen Sørensen. 

3. Undertegnede foreslår at alle ak

tive medlemmer indbetaler et eengangs-

kontingent på kr. 100,00 til foreningens 

økonomi. 

Undesk. 631 K. Blichfeldt Olsen. 

4. Undertegnede fremsender hermed 

et forslag, at man tager en entré på 5 

kr. pr. voksen person ved juletræsfesten, 

således at alle ubehørige ikke er med, og 

dermed gør, at festen bli'r for børnene, 

og endvidere rentabel for foreningen. 

Undersk: 604, H. P. 

5. Fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår at man hæver kas

sererskens løn til 1.500,00 kr. pr. kvartal, 

fra 1. april d.å. at regne. 

4. Fra havneudvalget var der ønske om, 

at man søger tilladelse til at bygge et 

antal nye skabe på den ndr. side. 

Asfaltvejene er kørt op nogle steder 

under bolværksarbejdet og må lappes. 

Endvidere henstiller havneudvalget til 

medlemmerne, at drage omsorg for, at 

sjækler og kæder på bundstenene er i 

forsvarlig stand, inden de lægges ud igen. 

5. Klubhusudvalget havde nye tegnin

ger over klubhusudvidelsen fra arkitek

ten. Tegningerne studeredes og diskute

redes, og godkendtes i sin nuværende 

form af den samlede bestyrelse. 

Endvidere drøftede man forberedel

serne til foreningens 50 års jubilæum, 

næste år. 

6. Skolechefen udtalte, at vinterens kur

ser er slut for denne gang, der havde 

været god tilslutning, og der var blevet 

arbejdet godt af såvel lærerne som af 

eleverne. 
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Den 15. marts skal der være eksamen 

i tovværk, og den 21. afsluttende eksa

men i navigation. 

7. Fra juniorlederen var der intet. 

8. Kapsejladschefen bekendtgjorde, at 

aftenkapsejladserne lægger ud den 24. 

maj. En sejler har udsat en pokal til 

vandrerpræmie. Pokalen kan vindes til 

ejendom, enten efter 3 på hinanden føl

gende år, eller 5 gange ialt. 

Hans Guldager udtalte, at der ville 

blive nogen udgift på at bringe grejet 

i orden til sæsonen, så som bøjer, flag 

0.s.v. 

Endvidere omtaltes den internationale 

ungdomslejr i forbindelse med de olym

piske lege, hvortil der er inviteret 15 

danske. Hans mente, at man skulle for

søge at opnå deltagelse fra S.S.F. 

9. Til punkt eventuelt var der intet. 

Sign. Sv. Larsen, formand. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 

GENERALFORSAMLINGEN 

den 28. marts 1972 

Dagsorden : 

1 valg af dirigent 

2 protokol og beretning 

3 regnskab 

4 valg til bestyrelsen 

5 lovændringsforslag 

6 andre forslag 

7 eventuelt 

1. Formanden Sv. Larsen bød forsamlin

gen velkommen, og udbad sig forslag 

til en dirigen. Henning Jensen blev fore

slået - og valgt. 

Dirigenten konstaterede generalfor

samlingens lovlige indvarsling, og op

læste dagsordenen, hvorefter sekretæren 

fik ordet for oplæsning af referatet af 

det sidst afholdte bestyrelsesmøde, der 

var afholdt den 7. marts i år. 

2. Protokollen oplæstes, der var ingen 

kommentarer hertil. 

Forinden formanden fik ordet til sin 

beretning, udbad dirigenten sig forslag 

ti 3 stemmetællere, der valgtes følgende: 

Lindemann, Øberg og Vagn Preisler. Og 

derefter fulgte formandens bertning. 

Formandens beretning 

Siden sidste generalforsamling er 3 af 

Sundby Sejl-Forenings medlemmer afgået 

ved døden, glarmester Jes Schultz, som 

har været medlem over 25 år, Henning 

Skovsted Hartman og Aage Thode. 

De sidste 41 m bolværk på søndre mole 

er gjort færdigt, hjørnet ved mastekranen 

er også i orden, træet til de sidste 30 m, 

har vi indkøbt, men om det bliver lavet i 

denne omgang, kan jeg ikke sige, for en 

dag, det var meget lavvandet, så jeg, at 

bolværket ved benzintanken næsten var 

ved at skride ud, så disse 21 m må vi 

lave i orden omgående. 

Vandledningen på søndre mole er di

mensioneret op i lighed med nordre mole 

og ført ud til østre mole. Vandhanerne 

kommer til at sidde under den vandrette 

planke, der kommer til at ligge oven på 

pælene, når disse er skåret ned i rette 

højde, og de kommer til at vende udad 

så vandet løber ned på cementen og ikke 

som tidligere, da vandet løb ned bag den 

bageste spunsvæg og var årsag til en del 

forrådnelse. 

Jeg har på S.S.F.'s vegne haft en sam

tale med overborgmester Urban Hansen 

om, fra Idrætsfonden at få et tilskud og 

et rentefrit lån til vore store arbejder på 

havnen, jeg er så stor optimist, at jeg 

tror det går igennem, for overborgmeste

ren så meget imødekommende på sagen. 

Jeg kan sige nu, at benzinpengene kom

mer ikke igen, men jeg arbejder dog sta

dig med sagen. Jeg skrev til trafikmini

ster Jens Kampmann om et tilskud på 

20.000 til hjælp til udgravningen af ren

den, der var vor andel af penzinpengene, 

som gik ind i vejfonden, men jeg fik det 

»Nej«, som jeg havde ventet, trafikmini

steren havde ikke mulighed for at yde 

tilskud til dette arbejde. 

Den 13. januar talte jeg med finans

minister Henry Griinbaum om benzin

pengene. 

Han sagde til mig, at benzinpengene 

ikke kom mere. Det var noget man lavede 

i gamle dage. Dette var en fritidssport 

som måtte betale afgiften. 

Jeg sagde til ham, at vi havde lavet 

108 m bolværk til en pris af 91.000 kr., 

så han kunne jo se at der var vi oppe 

omkring 15.000 kr. i moms. 

Kan vi blive momsfritaget, ja det lig

ger endda sådan, at vi må betale moms 

at vort eget slæbested. Det hedder, at 

medlemmerne lejer deres eget slæbested 

for at komme til at betale momsen siger 

toldvæsenet. Det har jeg ingen myndig

hed til, var svaret. 

Men får de ikke fra tipsmidlerne? Jo, 

det gør vi, i år fik vi 3.000 kr. og om tre 

år kan vi måske få 3.000 kr. Det bliver 

1.000 kr. årligt og i år måtte vi give 

1.500 kr. i tilskud til vore kursus, da 

staten gav A.O.F. mindre tilskud, så 

vore unge mennesker ikke kunne klare 

denne byrde. 

Kan man da ikke sætte nogle penge 

af i en fond, vi kan søge til arbejder - en 

stående bevilling som kommer hvert år. 

Jeg ved ikke hvordan vi skal klare dette, 

men jeg har sympati for sagen, gå hjem 

og skriv alle oplysninger op og send disse 

til mig. Den 18. februar kom der brev 

med følgende ordlyd: 

/ brev af 6. februar 1972 har De an

modet mig om bistand til etablering af 

en tilskudsordning for søsporten, efter 

at benzinafgiftsrefusionen er bortfaldet. 

Da der ikke under finansministerens 

omrade er nogen mulighed for at yde en 

B R  I  S T O L  b l o m s t e r  
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sådan støtte, har jeg oversendt Deres 

brev til kulturministeren og bedt ham 

om at se på mulighederne for støtte til 

søsporten. 

Med venlig hilsen 

Henry Griinbaum. 

10. marts kom svar fra kulturminister 

Niels Mathiasen med følgende ordlyd: 

1 et brev af 6. februar d.å. til finans

ministeren har De rejst spørgsmålet om 

en tilskudsordning til søsporten. Som 

finansministeren har meddelt Dem, er 

Deres brev videresendt til mig. 

Dette er antagelig sket, fordi der un

der ministeriet for kulturelle anliggender 

i henhold til en folketingsbeslutning er 

nedsat et udvalg til undersøgelse af 

idrættens vilkår, hvad De iøvrigt sikkert 

ved. Dette udvalg har imidlertid endnu 

ikke afgivet betænkning og der kan ikke 

på dette tidspunkt siges noget om, hvor

vidt udvalgsarbejdet vil resultere i, at der 

fra statens side vil blive taget skridt til 

en generel forbedring af sportsklubber

nes økonomiske forhold, eller om hvilket 

ministerium en eventuel støtteordning 

vil komme til at sortere under. 

Desværre må jeg konstatere at mini

steriet for kulturelle anliggender ikke i 

dag råder over midler eller har mulig

hed for at fremskaffe midler til støtte af 

idrætsformål, og jeg har derfor ingen 

anden mulighed end at henvise Dem til 

at rette henvendelse til Indenrigsministe

riet, hvorunder idrætten vedblivende hen

hører, eller eventuelt til at De gør Deres 

interesser gældende gennem idrættens 

repræsentanter i idrætsudvalget. 

Jeg har sendt Deres brev af 6. februar 

d.å. til indenrigsministeren til oriente

ring. 

Med venlig hilsen 

Niels Matthiasen. 

6.000 kr. er indsat på Jubilæumsfon

den. Bestyrelsen har været i Linhamn, 

for at se på havnen og måle op for at se 

om vi kunne få flere pladser i vor havn 

og det kan vi, vi kan få ca. 33 pladser 

mere ved en bedre udnyttelse af havnen, 

men det er der ikke penge til i år. 

Anni Lindqvist har fra 1. april over

taget ekspeditionen af medlembladet og 

de medlemmer, der ikke får bladet, må 

henvende sig til Anni, hun er på konto

ret i klubhuset hver torsdag aften. 

Sidste frist for indbetaling af pladsleje 

er torsdag den 20. april, medlemmer, der 

sender på giro må regne med at deres 

indbetaling skal være kassereren i hænde 

den 20. april ellers kan de risikere deres 

plads, giroindbetaling kan tage op til 

5 dage for at nå frem, og de nye pladser 

bliver uddelt den 20. april og de nye 

medlemmer der har fået plads i havnen 

kan se det på opslagstavlen den 21. april. 

Verner Jensen har skænket en smuk 

klokke som vandrepræmie for kapsej

lerne. Olieselskabet OK har skænket klub

ben 2 optimistjoller, der vil blive søsat 

til standerhejsningen den 6 maj. 

Et indsendt forslag fra Kjeld Blich

feldt Olsen angående et engangs kontin-

gen på 100 kr., vil få en anden form, 

som Kjeld har godkendt, det skal kun 

gælde for bådejere som har plads i hav

nen. 

Gravemaskinen har gravet renden 

igennem til havnehullet, de penge det 

kostede var 48.500 plus moms, det er der 

penge til, men jeg regner med de 40.000 

kr. fra Idrætsfondet og hvis forslaget 

om de 100 kr. går igennem så er der 

yderligere 35.000 kr. som vil blive brugt 

til udgravning i selve havnen. En ting 

vil jeg henstille til medlemmerne, sejl 

ikke unødigt ud og ind i havnen så I 

sinker arbejdet, — gravemaskinen koster 

350 kr. plus moms i timen. Jeg havde 

ikke ventet, at vi havde fået denne ma

skine, tilbuddet var på 144.000 plus 

moms, men da den anden maskine gik 

på grund, og derfor ikke turde gøre 

forsøget, måtte jeg omgående have til

ladelse af den øvrige bestyrelse til at 

handle hurtigt, for udgravningen kunne 

ikke udsættes. 

Der graves 14 timer dagligt, og de der 

skal have både i vandet må gå i nordre 

havn og så langt ind som muligt og følg 

stadig arbejdet hvis båden skal flyttes. 

Bestyrelsen foreslår kassererskens løn 

hævet med 2.000 kr. årligt, dette for

slag skulle være fremkommet meget før 

for det er et stort arbejde Erna udfører. 

På marts generalforsamlingen blev det 

vedtaget at udvide klubhuset, som følge 

deraf har 2 arkitekter udarbejdet teg

ninger og beregninger og de skal have 

deres honorar ca. 7.500 kr. Nu kommer 

2 medlemmer med forslag om standsning 

af dette byggeri til fordel for noget andet. 

Jeg vil bede medlemmerne sammen med 

dirigenten at afvise disse forslag, eller 

bede de 2 medlemmer om at trække deres 

forslag tilbage. Vi smider jo ikke vore 

penge ud til ingenting. 

Jeg har fået tilsagn fra Amagerban

ken om et byggelån på 150.000 kr. til 

laveste udlånsrente. 

Foreningen har i år tre 40 års jubilarer. 

A 184 Knud Nielsen 

A 178 G. Veis 

P 7 Helmuth Sørensen 

Følgende har i år 25 års jubilæum: 

A 203 Axel Petersen 

A 188 Villy Seibak 

A 244 Rasmus Bech 

313 Tage Woltemath 

A 323 V. A. Vilhelmsen 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) Tlf. 55 45 47 

14 j i * , Nærmeste forretning ved havnen! 
(I. \JC/h4C4^) 
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A 368 Henning Jensen 

A 431 Niels O. Nielsen 

A 374 Henning Hoielt 

P 9 Lydia Hansen 

Tovværkskurset ledet af rigger Einer 

Petersen har haft 19 elever til prøve. 

Alle bestod (meget fint arbejde). Ejner 

har om søndagen undervist et lille hold 

uden betaling. Som tak har Einer fået 

en lille erindringsgave. 

Navigationskurset belv ledet af vor 

dygtige lærer gennem 3 år Kirsten War-

nøe. I år gik 6 medlemmer op til kyst-

skippereksamen, de 5 bestod, og én af 

eleverne fik 34 point af 35 mulige, det 

viser lidt om Kirsten Warnøes dyg

tighed til at lære fra sig. Til navigations-

eksamen i klubhuset den 21. marts var 

24 elever til prøve, alle bestod. 

Jeg vil slutte min beretning med at 

takke Kristine for den gode måde hun 

sørger for os her i klubhuset, vi kan vist 

alle være tilfredse, og en tak til vor dyg, 

tige kasserer, til mine medarbejdere i 

bestyrelsen, redaktøren og alle de med

lemmer, der gør et stort stykke arbejde 

for os alle her i S.S.F. 

Sv. Larsen. 

Første taler i debatten om forman

dens beretning var Verner Jensen, han 

udtalte, at han var et af de juniormedlem

mer der var til stede ved sidste juniorbal, 

men, sagde Verner, man kan da ikke 

være alle vegne og holde de unge men

nesker i hånden. 

Thorup: Har man ikke forsøgt at op

rette interesegrupper, der må da også 

være penge at hente. 

Lindemann: Tak til formanden for 

hans store arbejde. Det må ikke være et 

spørgsmål om vi har råd til at grave fær

digt i havnen - lad os prøve på at gøre 

råd til det, lad os få gjort arbejdet fær

digt på én gang. Der er stillet forslag 

om et éngangskontingent på 100 kr., det 

er da værd at anbefale, gid det må blive 

nok. 

Lindemann efterlyste de to forslags

stillere som formanden havde anmodet 

om at trække deres forslag tilbag. 

Korsbæk: Det er dejligt at sejle. Sv. 

Malm fortjener ros for sit forslag, det 

er på vandet det foregår. Det gælder om 

at skaffe pladser i havnen, mere end 

plads i klubhuset. 

Preben Rasmussen: Jeg har indsendt 

et forslag til bestyrelsen inden general

forsamlingen, jeg vil gerne læse det op 

her. P.R. læste sit forslag op. (Forslaget 

har været aftrykt i medlemsbladet). 

Da der ikke var flere der ønskede 

ordet til beretningen, fik formanden 

ordet til replik: 

Til Thorup: Der har været holdt møde 

om interessegrupper, der var jo det pro

blem ved denne form, at man skal tage 

uvedkommende ind til at deltage i disse 

gruper, og endelig yder der ikke fuld 

dækning til undervisningen. 

Til Lindemann: Der skal bruges man

ge penge til udgravningen, men får vi 

de 100 kroner igennem vil vi også kunne 

komme langt, jeg regner med de penge 

som vi har søgt kommunen om, og der 

skal graves i begge bassiner, ikke kun det 

ene. 

Til Preben Rasmussen: Det er rart 

at høre at medlemmer vil spytte i bøs

sen, men vi har altid søgt at holde vore 

afgifter nede på et rimeligt plan, og det 

skal vi fortsat gøre. Jeg har dog altid 

været på stikkerne for at skaffe penge 

og det er da lykkedes ganske godt. For

manden nævnede her hvad der var blevet 

lavet i de senere år. 

Herefter blev formandens beretning 

sat under afstemning, og den godkendtes. 

3. Regnskab. Dirigenten beklagede, at 

punkt Regnskab var smuttet ud af be

kendtgørelsen om generalforsamlingen, 

men, selvfølgelig skal vi have dette vig

tige punkt med, og forespurgte så, om 

der var medlemmer der ønskede at stille 

spørgsmål angående regnskabet, så ville 

kasserersken besvare disse. 

Preben Rasmussen ønskede at vide, 

om ikke medlemsbladet kunne laves noget 

billigere. Det kostede foreningen over 

30.000 kroner om året, man kunne nøjes 

med at udsende det 3-4 gange om året, 

eller medlemmer, som ville kunne abon

nere på bladet, kunne gøre det for f.eks. 

50,00 kr. om året. Der var heller ikke 

noget ved bladet, hvad man læste i dette 

var sakset fra »Sejl og Motor«. P.R. ud

talte, at han kom i mange klubber ude 

omkring, og når han spurgte om de læste 

vort blad, blev der svaret, at det smed 

de da væk. 

Sv. Larsen: Vi kan de heldigvis be

vise, at det modsatte er tilfældet, idet 

vi får mange breve fra klubberne ude i 

landet som takker for bladet, og det er 

glade for det, jeg vil være den sidste 

der går ind for at indskrænke vort med

lemsblad. 

Regnskabet sattes under afstemning, 

og godkendtes enstemmigt. 

4. Valgene til bestyrelsen blev ret hur

tigt overstået idet sekretæren, Reinhardt 

Hansen genvalgtes uden modkandidat, 

skolechef Viggo Keller genvalgtes lige

ledes uden modkandidat. 

Til 2 repræsentanter var de afgående 

Tage Kjær og Frits Kleis, endvidere 

foresloges Poul Holst Jensen. Skriftlig 

afstemning gav følgende resultat: Tage 

Kjær 107 stemmer, Poul Holst Jensen 

64 stemmer. V. Preisler, som også var 

foreslået fik 57 stemmer. Frits Kleis fik 

56 stemmer, der var 11 blanke og 1 

ugyldig. Hermed var Poul Holst indvalgt 

i bestyrelsen. 

Suppleant til bestyrelsen, Lennart Lar

sen genvalgtes. Kasserersken, Erna Chris

tensen genvalgtes med akklamation, kas

serersuppleanten Annie Lindqvist gen

valgtes. Revisor Vagn Holm Rasmussen 

genvalgtes. Revisorsuppleant Erling Sø

rensen genvalgtes. 

Redaktøren Martin Andreasen som 

ikke var tilstede, havde telefonisk givet 

udtryk for ønsket om en afløser, hvis 

nogen skulle have lyst til at melde sig 

til jobbet, men ville ellers godt fortsætte. 

Da der ikke var nogen som ville påtage 

sig jobbet, var Martin Andreasen hermed 

genvalgt. 

2 målere, Poul Elgård og Klaus Akker-

man genvalgtes. 

Af de 2 afgående juniormedlemmer 

Leif Olsen og Verner Jensen ønskede 

Leif Olsen ikke genvalg. Børge Hansen 

blev foreslået, men ville ikke modtage 

valg. Herefter foresloges Knud Jensen, 

og da der ikke var andre forslag blev 

Verner Jensen genvalgt og Knud Jensen 

nyvalgt. 

Som motorbådsrepræsentant havde Ej

ner Skafte meddelt, at han ikke ønskede 

genfalg. Foreslået blev Holger Nielsen 
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og Preben Rasmussen. Sekretæren anbe

falede Holger Nielsen som en erfaren 

motorbådssejler, der fra sin tidligere klub 

havde god erfaring om motorbådsaktivi-

tet. Skriftlig afstemning gav følgende 

resultat: Holger Nielsen 90 stemmer, 

Preben Rasmusen 48 stemmer, 7 blanke 

og 3 ugyldige. Holger Nielsen var her

efter valgt til motorbådsrepræsentant. 

Jollerepræsentanten, Niels Petersen, 

genvalgtes uden modkandidat. 

5. Der var ingen lovændringsforslag. 

6. Dirigenten oplæste de indkomne for

slag: Medlem 604, H. P. foreslog en 

entré på 5 kr. pr. voksen deltager i jule

træsfesten hvilket blev vedtaget med stor 

majoritet ved håndsoprækning. 

Til Blichfeldt Olsens forslag om at 

påligne alle aktive medlemmer en een-

gangskontingent på kr. 100,-, for at 

hjælpe på foreningens økonomi, havde 

bestyrelsen et ændringsforslag. Forman

den motiverede ændringsforslaget, idet 

han fandt det urimeligt at alle som betalte 

det høje kontingent, men ikke havde far

tøj, skulle betale, men at det må være 

alle, der har plads i Sundby havn som 

må betale, derfor ændringsforslaget der 

lød: Bestyrelsen foreslår, at alle aktive 

medlemmer, med plads i Sundby havn, 

betaler et eengangskontingent på 100,00 

kroner. Et sådant eengangskontingent 

skal i fremtiden opkræves af alle som 

får tildelt plads i havnen. Pengene som 

indkommer ved eengangskontingentet, 

skal hensættes i et havnefond. Eengang-

kontingentet skal forfalde sammen med 

pladslejen, den 15. april, dog senest 

torsdag den 27. april. 

Et par kommentarer til motiveringen: 

Gilsager mente, at alle aktive skulle be

tale. Blichfeldt: kan godt se det fornuf

tige i Sv. Larsens begrundelse. Anbe

faler at stemme for bestyrelsens ændrings

forslag, og trak sit eget forslag tilbage. 

Den skriftlige afstemning gav resultatet: 

141 stemmer for bestyrelsens ændrings

forslag, 12 stemmer imod, 2 blanke og 

1 ugyldig. Bestyrelsens forslag blev så

ledes vedtaget. 

De 2 næste forslag hører sammen, ud

talte dirigenten, hvis Hans Jørgen Sø

rensens forslag nyder fremme og ved

tages skal man gå tilbage og bygge et 

nyt motorskur, det var hvad han kunne få 

ud af Hans Jørgens forslag. Man havde 

på forårsgeneralforsamlingen 1971 ved

taget at droppe planerne om et nyt mo

torhus, det var vedtaget med 118 stem

mer imod seks, så der skal 119 stemmer 

til at vælte beslutningen om klubhusud

videlse. 

Dette fastholdt også formanden, og 

der opstod en forrygende debat om, hvor

vidt generalforsamlingen kunne vælte det 

tidligere vedtagne forslag, eller ej. Sam

menfattet holdt Sv. Malm, Hans Jørgen, 

Viggo Hind, Christensen, Vagn Preis

ler, Øberg og Richard på, at det er lige

gyldigt om der var 119 eller 36 til stede, 

generalforsamlingen er alligevel beslut

ningsdygtig. Der var på et tidspunkt 

trusler i luften om mistillidsvotum til 

dirigenten. Flere ville vide om hele hav

nen ville blive gravet ud, eller om kun 

noget af arbejdet bliver udført. 

Sv. Larsen lovede at der blev gravet 

ud, både i ndr. og i sdr. bassin, og ud

talte at udgravning af havnen er én ting, 

og klubhusudvidelse er en anden ting og 

disse to ting må ikke blandes sammen. 

Pengene til udgravning skulle være 

hjemme nu, og penge til klubhusudvi

delse havde Sv. Larsen fået løfte om til 

billigste rente. 

Øberg: Påstanden om 119 eller 118 

stemmer har ingen relation til lovene, 

afstemningen kan afgøres ved alminde

lig stemmeflerhed. Har hidtil været mod

stander af klubhusudvidelse, men går nu 

ind for udvidelsen. Øberg ville give Kleis 

ret i hans begrundelse for en udvidelse 

netop nu. 

Efter at det hele var blevet rodet rig

tigt godt sammen, bøjede dirigenten sig 

sig for generalforsamlingen, og frafaldt 

sin påstand om at der skullen 119 stem

mer til at vælte den tidligere beslutning 

om klubhusudvidelse, og Hans Jørgen 

Sørensen frafaldt sit forslag, så man kun

ne gå over til afstemning om Sv. Malms 

forslag, og afstemningen fik følgende 

resultat: 53 ja-stemmer, 85 nej-stemmer, 

1 blank og 1 ugyldig. 

Sv. Malms forslag var hermed stemt 

ned. 

7. Under eventuelt udtalte Hillers, at 

han kunne ikke forstå Preben Rasmus

sens udtalelse om medlemsbladet, bladet 

var godt nok, men det er medlemmerne 

der skal skrive bladet, ikke redaktøren, 

husk det, sagde Hillers. 

Jens Andersen: Der har været talt 

så meget om pæle i havnen i stedet for 

bundsten. Opfordrer bestyrelsen til at 

finde ud af hvad det koster. 

Preisler: Vi nærmer os jubilæet med 

stormskridt, hvis vi ikke allerede nu be

gynder at træffe forberedelser, kommer 

vi for sent med dem. Der må nedsættes 

udvalg som skal tage sig af de forskel

lige arrangementer. 

Thorup: Preisler har ret, der må sø

ges oplysninger om, hvad det koster 

o.s.v. 

Lindeman: Vi har valgt repræsentan

ter, og vi må have tillid til at det der 

skal gøres bliver gjort. 

Poul Holst: Forberedelserne er en 

stor belastning, men de skal nok blive 

gjort og vi er villige til at tage mod kri

tik bagefter. 

Til slut formandens replik: Glad for 

Hillers forsvar af medlemsbladet. Til 

Jens Andersen: Pælene taler vi om når 

vi har fået alt andet til side. 

Formanden udtrykte sin glæde over 

at man havde fået diskuteret ud om klub

husbyggeriet, da man jo har søgt på råd

huset om byggetilladelse, det gavner ikke 

vor sag at man senere kommer og siger 

at nu har man lavet om på det hele igen. 

Sv. Larsen sluttede med at rette en tak 

til alle medlemmerne for saglig behand

ling af tingene. 

Dirigenten motiverede til slut et leve 

for S.S.F., og generalforsamlingen slut

tede kl. 23,30. 

Sign. Henning Jensen, dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen, sekretær. 
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Til P.R. 

Navigationseksamen 1972 Kære Preben . . . 

Jeg vil så inderligt give dig ret i, at 

bladet ikke er så godt, som det kunne 

være, men jeg vil ikke give dig ret i, 

at jeg får 800 kr. om året for dette mak

værk. 

Jeg modtager 100 kr. kvartalet til 

hjælp for sakseslibning og telefon. Det 

er måske også rigeligt, når du mener at 

jeg bare klipper en del blade i stykker, 

klæber stumperne sammen, sætter et bil

lede på forsiden, og så er bladet færdigt 

til tryk. 

Så nemt er det nu heller ikke, 

men bladet kunne blive meget bedre 

hvis bare medlemmerne ville sende noget 

stof, det kan være om langture, det kan 

være lidt om de numre de lavede, før de 

kunne sejle o.s.v. 

Men du, Preben, der er en kapacitet 

inden for motorområdet, du kunne pas

sende skrive lidt om motorens pasning, 

de mest forekommende fejl, hvad man 

skal have med i værktøjskassen o.s.v., 

o.s.v. 

Grib nu pennen, Preben, og få flere 

med til skrive i bladet, så vi sammen kan 

gøre det mere læsevenligt. 

Martin Andreasen. 

Kongen af Saksen. 

Klarer han pynten 

Nu er navigationsundervisningen og ek

samen overstået og vi vil takke vor dyg

tige lærer Kirsten Warnøe for de mange 

hyggelige og lærerige aftener, selv om 

Efter anstrengelserne 

det kostede sved at få navigationsmyste-

rierne til at sidde fast. 

5 kystskippere og 19, som bestod den 

lille prøve, det må siges at være et godt 

resultat. Skolechejen. 

Medlemsbladets nye annonce- og 

ekspeditions adresse er: 

Anni Lindqvist 
Sundby Sejlforening Amager Strandvej 15 

Distancer i sømil målt fra vort havneindløb 
Lystbådehavnen (Langelinie) 3,1 

Lystbådehavnen 

(Svanemøllen) 4,1 

Hellerup havn 4,7 

Skovshoved 6,1 

Bellevue bro 7,1 

Taarbæk 7,7 

Strandmøllen 9,0 

Vedbæk 11,5 

Rungsted 13,8 

Nivaa 16,5 

Sletten 17,9 

Humlebæk 18,9 

Espergærde 20,0 

Snekkersten 20,8 

Helsingør, nord 23,2 

Hornbæk 29,6 

Gilleleje 34,6 

Hundested 54,0 

Rørvig 57,0 

Saltholm (Barakkebro) 3,6 

Saltholm (Lusebro) 3,3 

Kastrup 2,1 

Dragør 5,0 

Drogden fyr 8,5 

Køge 25,2 

Stevns fyr 25,0 

Rødvig 29,0 

Lund 32,0 

Fakse Ladeplads 36,8 

Præstø 43,8 

Klintholm havn 47,0 

Hesnæs havn 60,5 

Bøgestrømstønde 36,4 

Nyord 44,8 

Stege 49,2 

Kallehave 47,4 

Stubbekøbing 59,5 

Vordingborg 58,0 

Mølle havn 38,4 

Hoganas 33,4 

Viken 29,2 

Hålsingborg 22,8 

Råå 20,2 

Ålabodarne 17,2 

Kyrkbacken 14,9 

Landskrona 14,6 

Båckviken 14,8 

Barseback 10,5 

Lomma 14,1 

Malmo 13,1 

Limhamn 

(gennem Drogden) 11,7 

Klagshamn 12,1 

Skanør 16,5 
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Nve medlemmer 
/ — s  / - — s  

som søger optagelse 

i Simd&y. 

Aktive: 

Svend J. Z. Adriansen, 

Ætnavej 1. 

U.bd. 

Holger Nielsen, 

Græshavevej 8 C. 

U.bd. 

Aksel Sørensen, 

Pårupvej 1. 

U.bd. 

Ib Jensen, 

Samosvej 51. 

U.bd. 

Finn Johansen, 

Soldugsvej 19. 

U.bd. 

Erling Jørgensen, 

Ungarnsgade 26. 

U.bd. 

Bjarne Ørskov, 

Marathonvej 21. 

U.bd. 

Leif Jepsen Kristensen, 

Bredskiftevej 8. 

U.bd. 

Gerner B. Andersen, 

Oliefabriksvej 195. 

U.bd. 

Hans Thorndahl, 

Burmeistergade 21. 

U.bd. 

Vaclav Horak, 

Blykoppevej 38. 

U.bd. 

Henning Jensen, 

Ahrenskilde Alle 19. 

U.bd. 

Ole Berg Nielsen, 

Gunløgsgade 6. 

U.bd. 

Keld Jul Larsen, 

Pallesvej 61. 

U.bd. 

Svend Hansen, 

Veronavej 5. 

Huley 22. 

Leif Andersen, 

Frederiksvej 35. 

Mb. 

Steen Ørskov Christensen, 

Søndergårdsvej 39. 

SPg-

Passive : 

Henriette Horak, 

Blykobbevej 38. 

Anne Schytte, 

Veronavej 5. 

Juniorer: 

Lars Lyng, 

Borrelyngen 28. 

Birgit Hermansen, 

Storedal 10. 

Lisbeth Danris, 

Balsamvej 8. 

Jørn Nielsen, 

Biens Allé 22. 

Inge Iversen, 

Tovværksgade 4. 

Jens Åge Degett, 

Holmbladsgade32. 

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. 

Radiomøde i S.S.F. 
Tirsdag den 25. april kl. 19,30 prc. af

holdes møde i Pejssalen for bådejere 

med privatradio og andre interesserede. 

Vi gennemgår den elementære opbyg

ning af Walkie-Talkien, antenner som 

anvendelige i bådene, hjælpemidler der 

kan forbedre W-T ens ydeevne, samt in

struktion i dens rette brug. 

Da vi søger at forbedre aflytningen af 

vor klubstation, er det af stor vigtighed 

at så mange som muligt får kendskab til, 

hvordan en sådan station betjenes, så 

derfor, MØD TALRIGT OP, der bliver 

meget at tale om. 

Reinhardt Hansen. 

Hundeejere! 

Ifølge 

generalforsamlingens 

beslutning, skal hunden 

være i snor 

overalt på foreningens 

område. 

Vær venlig, her 

i den kommende sæson, 

at rette Dig efter dette. 

ALTII) UGEMS BILLIGSTE TILBUD ! ! 

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

H E S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 H 7 7 9 7  
\l E. UILNAOKK 
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KUnSTSEJLflDS OG ØL 

At vor forening tæller adskillige dygtige 

Kapsejlere, hvoriblandt enkelte navne, 

nævnes med respekt blandt kapsejlere 

overalt i landet, hvor denne sport dyrkes, 

er en kendt sag. Mindre kendt er derimod, 

at vi blandt vore medlemmer tæller den 

eneste sejler, der - så vidt os bekendt -

har præsteret at sejle baglæns. 

Vor udsendte medarbejder, hvem oven

stående var komet for øre, ilede med at 

opsøge kunstsejleren i hans hyggelige 

hjem på Amager, hvor han velvilligt 

fik et interview med manden, snedker

mester Th. Østergaard. Vi bringer neden-

»De er medlem af S.S.-F.?« 

»Ja, det har jeg nu været i en årrække, 

men jeg har tidligere stået i Kastrup 

sejlklub«. 

»Hvilken gren inden for sejlsporten 

dyrker De?«. 

»I de sidste år har der jo ikke været 

anledning til at dyrke sporten i nogen 

nævnenærdig grad, men i de seneste år 

før krigen har jeg sejlet motorbåd, spe

cielt med langturssejlads for øje. Det er 

den form for motorbådssejlads, jeg sy

nes man får mest ud af. Desværre er ens 

ferie jo så kort, men som Deres læsere 

har set — bl. a. gennem min lillebrors 

beretninger i bladet - kan man jo dog på 

en forceret tur i den tid komme langt 

omkring«. 

»De sværger altså lige som Deres bro

der til motorbådssejladsen som det ene

ste rigtige?«. 

»Nej, det er en helt forkert opfattelse. 

Sejlbåden sætter jeg absolut højest. Der 

er langt mere sport i at sejle et sejlfortøj 

end i at sejle en motorbåd. Desuden er 

man jo også fri for den enerverende støj, 

som en motor jo næsten altid giver fra 

sig«. 

»Hvorfor holder De da ikke sejlbåd?«. 

»Det skyldes, som jeg nævnte før, den 

korte tid, jeg har til rådighed. I en 14 

dages ferie kan man jo komme længere 

omkring i en motorbåd og har navnlig 

større mulighed for at komme hjem i 

rette tid«. 

»De har dog tidligere haft sejlbåd?«. 

»Ja, jeg har haft en lille kutter, som 

jeg bl. a. var en tur i Sønderjylland med«. 

Decideret kapsejlads har jeg derimod 

ikke givet mig af med«. 

»Det siges, at De har sejlet baglæns 

med Deres kutter, er det rigtigt?«. 

»Ja, det er for så vidt rigtig nok, men 

det var kun ved en enkelt lejlighed. 

Ellers sejlede jeg altid med den rigtige 

ende forrest«. 

»Fortæl os lidt om den oplevelse. 

Hvorledes kom De ind på den kuriøse 

form for sejlads?«. 

»Det skete en sommeraften for en del 

år siden. Vi sad nogle stykker og fik en 

kop øl. Så var der en, der fortæller, at 

en gammel fisker, han kendte, havde for

talt, at han havde sejlet baglæns med 

sin sejlbåd. Og det, sagde min bekendt, 

er løgn, for det kan ikke lade sig gøre. 

Jeg protesterede, for jeg var nu ikke 

så sikker på, at det var umuligt. 

Nå, det endte med, at han tilbød mig 

100 kr., hvis jeg kunne sejle min båd 

baglæns mellem Amager og Saltholm 

eller omvendt. Jeg måtte selv bestemme, 

hvornår det skule foregå, og det var 

ligemeget hvor jeg begyndte, og hvor jeg 

endte, blot jeg sejlede baglæns over far

vandet mellem Saltholm og Amager, og 

jeg måtte godt have en mand med til 

assistance. Blot måtte jeg ikke vende 

båden undervejs. 

Så en lørdag aften tog jeg ud og prø

vede lidt. Det gik helt godt. 

En eller anden må vel så give ham et 

praj om, at nu kunne han godt tage de 

100 kr. ud af banken, for samme aften 

kom han farende og tilbød mig 25 kr. 

og et par omgange øl, hvis jeg ville op

give forsøget. Men nu var jeg blevet stæ

dig, ikke så meget for pengenes som for 

ærens skyld. 

Så strammede han betingelserne. Nu 

skulle jeg sejle fra Sundby Svømmebad, 

hvor min båd lå for svaj, og til Saltholm, 

hvor jeg skulle løbe ind til Barakkebroen 

og fortøje. 

Det var jo betydeligt vanskeligere, 

men jeg gik dog ind på det. 

Næste morgen — det var en søndag -

var aer en passende vestlig vind, og jeg 

bestemte mig til, at nu skulle det være. 

Så var det selvfølgeligt umuligt at få 

fat i min hjælper, skønt jeg ringede til 

ham adskillige gange, så det blev hen 

under aften før jeg tog af sted alene, 

og da var vinden blevet nordlig. 

Jeg satte storsejlet, førte skødet for-

efter uden om vandet, gennem en blok, 

der var gjort fast i pullerten på fordæk

ket, og derfra agterud til cockpittet. Så 

lod jeg gå, løb gennem vinden og 

halede bommen ud igennem til samme 

side, og så begyndte båden straks at løbe 

baglæns. 

Der var 3 kontrollanter i 2 motorbåde, 

som fulgte mig. Den ene af dem var 

naturligvis manden, der havde udsat 

beløbet. 

Jeg holdt selvfølgelig øje med åle

græsset for at bedømme strømmen, og 

jeg satte naturligvis kursen noget norden 

for Barakkebroen for at modvirke strøm 

og afdrift«. 

»Havde De nogen vanskeligheder un

dervejs?«. 

»Ja, da jeg kom ud i sejlrenden, kom 

der en Marstal-skonnert for motor tøf

fende op gennem Sundet sydfra, og det 

så ud til, at jeg ville komme til at hænge 

på hans bov. 

Jeg svingede jo så med armene, og så 

har han vel ment, at der var noget galt, 

for han ændrede kurs og løb forud og 

stirrede forbavset på min sejlads. Så 

råbte han hele sin besætning - 3 mand -

på dækket, og så glodede de alle 4. 

»Det går jo den gale vej!« råbte han. 

»Ja, jeg er ligeglad hvad vej det går, 

bare jeg sejler,« svarede jeg. 

Så blev der vindstille, og det var næ

sten det værste, der kunne indtræffe. 
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Men lidt efter bemærkede jeg nogle mor-

ke striber på vandet nede af Kastrup til 

og mente, at nu kom der snart luft igen. 

Det gjorde der også, men nu kom 

den sydfra, og da jeg kun havde skøde 

i den ene side, måtte jeg holde bommen 

ud i vindsiden med den højre arm, hvad 

der efterhånden var lidt anstrengende. 

Men jeg klarede mig flot ind mellem 

mærkerne og klappede til bolværket. 

Kontrolbådene var løbet ind lidt før, 

og så gik vi allesammen op på kroen«. 

»Fik De så de 100 kr?«. 

»Ja, de faldt omgående, men jeg tror 

nok, at vi drak øl for omtrent halvdelen, 

inden vi tog hjem, for det var nemlig i 

de tider, da man kunne købe alle de 

pilsnere, man havde lyst og råd til«. 

Ar gu s. 

EFTERSKRIFT 

Forelagt Argus' beretning om min bro

ders baglænssejlads fra Amager til Salt

holm med kutteren »Cora«, og fore

spurgt om jeg har kommentarer til, eller 

nye oplysninger om sejladsen, kan jeg 

svare, at stort set er Argus' beretning 

korrekt og fyldestgørende, men nu ca. 

30 år efter bedriften, da samtlige impli

cerede ikke længere er i live, kan det vel 

,'kke skade nogen at oplyse, at manden, 

der letsindigt satte de 100 kr. på spil 

og tabte dem, var den daværende kro

ejer på Saltholm Knudsen, Holmekongen 

kaldet, og at kontrollant, foruden Knud

sen, var tidligere medlem i S.S.F. Dirk 

Lindgren, fra hvis motorbåd kontrollen 

foregik. 

Til oplysning for yngre medlemmer 

kan jeg tilføje, at 100 kr. var mange 

penge. Til sammenligning tjener, at en 

normal ugeløn for en håndværker om

kring samme tid var 60-65 kr. 

Slutbemærkningen, at »det var nem

lig i de tider, da man kunne købe alle de 

pilsnere, man havde lyst og råd til«, kan 

vei især for yngre medlemmer lyde noget 

mystisk, mn forklaringen er , at Argus 

skrev sin beretning og fik den i bladet 

i 1942, altså midt under 2. verdenskrig, 

og på den tid var det næsten lige så 

vanskeligt at fremskaffe en pilsner, som 

at vinde den næststørste gevinst i Klas

selotteriet. G. Østergaard. 

U i f  

En slæbelog 
Her har du en anvisning på en nem lille 

fartmåler, som enhver sejler kan frem

stille sig ved hjælp af ganske enkle 

Hele apparatet består af et lille kræm

merhus og en fjedervægt, en af de be

kendte små køkken vægte med krog, må

ske kan den »lånes« hjemme. 

Kræmmerhuset, der let fremstilles af 

en opsprættet konservesdåse, skal have en 

åbning for oven på omkring 6 cm i dia

meter, og et hul i bunden på ca. 1 cm i 

diameter, bliver udslagene for kraftige 

ved fartmålingen, gøres bundhullet større, 

afhængig af fjedervægtens størrelse. 

Den gamle vægtskaia fjernes, f.eks. 

overmales. Kræmmerhuset forsynes med 

line bundet til vægten dei anbringes i 

fartøjets agterkant, og så er vi klar til at 

justere vor fartmåler. 

Vi skal nu have afmærket en ny skala 

på vægten, angivende forskellige hastig

heder, dette foregår på flg. måde: 

Med det lille kræmmerhus slæbende 

efter os i fartøjets kølvand, fastgjort til 

vægten, gennemsejler vi en i forvejen 

udmålt distance, idet vi søger at holde 

samme fart på hele turen. Under farten 

afmærkes visernes stilling og samtidig 

kontrolleres tiden, og samtidig kan vi 

afsætte et tal på skalaen svarende til sø

mil pr. time ved denne prøve. Har vi 

f.eks. gennemsejlet en distance på 4 sø

mil og været en time om turen, har vi 

altså et mærke på vor fartmåler, der an

giver farten 4 sømil pr. time. På denne 

måde fortsætter vi hver gang, der er 

lejlighed til at sejle gennem en kendt di

stance. Til sidst vil man have en fart

måler, der er brugelig, når man ønsker 

at kende sin øjeblikkelige fart. Selvfølge

lig er vort lille apparat ikke fejlfrit, 

strømforhold og unøjagtige målinger m.v. 

kan vi jo ikke undgå, men den cr billig 

og nem at betjene, og særlig motorbåds-

folk vil have let ved at justere den. 

For sejlere der ligger og trimmer far

tøj, stikker sejl o.s.v., er denne fartmåler 

særdeles rar at have om bord, selv uden 

fartinddeling. Så lille den er hæmmer den 

jo ikke farten, og den ivrige kapsejler vil 

efter hver skiften sejl, halen i skøder o.s.v. 

straks kunne se på fartmåleren om det 

gav mere træk. 

Og nu er der god tid til at fremstille 

apparatet i, fremstil det hele nu, så er det 

klar til vi skal ud. Det kan afhjælpe 

diskussionen om hvor gevaldigt stærkt 

vi sejler. S.Aa.R. 

Nytårsfyrværkeri 

De medlemmer ,  der  ønsker  

a t  købe nytårsfyrværker i  

kan henvende s ig  i  

SHOPPEN, der  sørger  

for  kol lekt iv  indkøbs« 

t i l ladelse .  

Fyrværker ie t  tages  dog kun 

hjem ef ter  forudbest i l l ing .  

R. H. 

H U S K ! ! !  

KnalSert- og cykle-

kørsel er stadig 

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

på havnen. 
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Sejlsportsfolk ||g 
KØBER DEN RIGTIGE | 

PÅKLÆDNING Æf/^m 
fordelagtigst 

hos BACHER 

GULE JAKKER TT ål 1' 
do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER | 

Elvstrøms Flydevest© P 
A til voksne og børn! i, 1 

m I p 
ORIG. ENGELSKE 1\ i J J I 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUNLOP SEJLERSKO 0 «S !  

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

8
cJ35 

FILIAL GRØNTTORVET t» - VAlby 238 

FM-motor 

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 køber Deres gamle motor 

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

>4 f 
TRYK ^ 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der ligesom bogtryk

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

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

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem e l le r  nyd den hos  

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

ret kurs i 
lystfartøjsforsikring 

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



Standerhejsningen 1972 
Reinhardt Hansen 



r 
\ •k^ '̂ SUNDBY SEJL-FORENING 

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

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

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

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 

Havneudvalg: Lennart Larsen, Hojdevej 18 55 46 86 

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

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 
Poul Holst Jensen, Asminderodgade 16, N TA 98 33 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 19 66 

Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 25 65 

Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbadsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K ... BY 12 93 

Redaktor: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S 59 47 84 

Bladets ekspedition: Anni Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: SU 35 80 

J 

K asserer 

foriiiaiiileii o;* 

havneudvalget 

t r æ f f e s  

liver torsdag 

kl. I»-20,30 

i klubhuset 

tlf. 5935 80 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

HUSK NÅR BÅDEN ER KOMMET I VANDET, 
sa 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. 
Fe9tudvalget 
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Lørdag den 6. maj hejste vi standeren 

for S.S.F.'s 49. sæson. Vejret var det 

bedst tænkelige, solen skinnede fra en 

skyfri himmel, det var lunt og dejligt, 

bare det nu var et varsel om en god og 

fin sommer. 

Det var dejligt at se så mange med

lemmer, der var mødt op til denne stan

derhejsning. Kl. 16.00 bød formanden 

Sv. Larsen vore gæster og medlemmerne 

velkomne. Blandt gæsterne bemærkede vi 

fra D.I.F. Mogens Bredfeldt, borger

repræsentanterne Jette Bergenholz og 

Børge Olsen, kontorchef Grønlund med 

frue, fhv. kontorchef Frederiksen med 

frue, Laurits Andersen D.S., Bent Mørk 

K.S., John Hagemann (Amagerkredsen), 

Bent Jacobsen, Kastrup Sejlklub. Olie

selskabet OK var repræsenteret ved salgs

chef Viggo Jensen og konsulent Arne 

Eriksen. 

Olieselskabet OK havde skænket S.S.F. 

2 glasfiber optimistjoller, som blev navn

givet og søsat, den første blev døbt af 

Jette Bergenholz og fik navnet »Oktan«. 

Den anden blev døbt af Dorthe (fra 

Shoppen) og fik navnet »Oktavia«. 

Derefter blev standeren sat, og forman

den omtalte de store arbejder, der var 

foretaget på og i havnen, navnlig den 

meget dyre udgravning af havnen, som 

beløber sig til godt og vel 200.000 kr. 

Sv. Larsen omtalte benzinpengene, som 

nu var taget fra søsporten, de ville ellers 

have hjulpet os godt, men selv på højeste 

sted havde han fået afslag, de kommer 

ikke igen, resten af pengene skulle skaf

fes, og han håbede på imødekommenhed 

og velvilje fra de forskellige steder, hvor 

vi henvender os. 

Efter formandens tale blev en gummi

redningsbåd fra Orla With demonstreret. 

Et lille smeld, og båden foldede sig ud, 

medens den automatisk fyldtes med luft 

og i løbet af nogle sekunder var klar til 

brug. Så gik turen til klubhuset, ind til 

»Kristines« smukt pyntede og veldæk

kede borde, hvor klubben var vært til 

smørrebrød og en dram. 

Sv. Larsen bød gæster og indbudte vel

komne til dette lille arrangement og hå

bede, vi måtte få nogle hyggelige timer 

sammen. Derefter tog næstformanden for 

D.I.F., Mogens Bredfeldt, ordet og tak

kede Sv. Larsen for det enorme store 

arbejde som han havde gjort for sejl

sporten og S.S.F. og overrakte Sv. Lar

sen Dansk Idræts Forbunds hæderstegn. 

S.L. takkede bevæget for den store ud

mærkelse og lovede at gøre sit bedste 

fremover. Derefter talte Laurits Ander

sen, og også han indrømmede, at ikke 

mange som Svend kunne få tingene til 

at glide. Erna blev hyldet, fordi hun 

havde sin part af æren, hun så jo næsten 

aldrig Svend hjemme. Ja, der blev talt 

og råbt mange hurraer og leve for Svend 

og S.S.F. 

Efter at den højtidelige del var over

stået, blev der danset til et godt orkester, 

og der var liv og glæde til ud på de små 

timer, men een ting kan vi slå fast, klub

huset er for lille til sådanne store fester, 

så vi håber den planlagte udvidelse kom

mer snart. M. A. C. 

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

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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Bestyrelsesmøde d. 11.4.1972 

Redaktøren ikke tilstede. 

DAGSORDEN: 

1. Beretning 

2. Havn og plads 

3. Klubhus og fester 

4. Sejlerskolen 

5. Juniorafdelingen 

6. Kapsejlads 

7. Eventuelt 

1. Formanden bød velkommen til det 

nye bestyrelsesmedlem, Poul Holst, samt 

til jollerepræsentanten og den nyvalgte 

motorbådsrepræsentant, Holger Nielsen, 

og udtrykte ønsket om et godt samarbej

de og god aktivitet i den kommende sæ

son. 

Renden er færdiggravet, og man skal 

nu se at få gravet ud i begge bassiner. 

Oliefirmaet OK har tilbudt os en glas

fiberflagstang til opstilling på pladsen, 

så man kan se over hele vort område, 

når der er åbent for salg af brændstof. 

Og det er vi naturligvis glade for. 

Vi skal, sagde formanden, finde et par 

navne til de to optimistjoller, som vi får 

af OK olieselskabet, og man enedes hur

tigt om OKTAN og OKTAVIA. End

videre enedes man om at invitere to re

præsentanter fra OK til standerhejsnin

gen. 

Bolværkerne er ved at være færdige, 

og Toms mænner er begyndt på kajen 

ved tankanlægget. 

2. Under havn og plads udtalte With, 

at de sidst byggede skure ikke havde fået 

solignum på bagsiden; dette må der sna

rest rådes bod på. 

Tage Kjær foreslog, at foreningen 

overtager det skur, der er rejst ved jolle

pladsen, da man alligevel skal lave plads 

til skydepramme. Dette spørgsmål kunne 

man dog ikke drøfte nu, det tilhører Niels 

Peter, som bygger båd i det, og hvad der 

skal ske, når dette byggeri er tilendebragt, 

kan man ikke tage stilling til på nuvæ

rende tidspunkt. 

Vippen på legepladsen er knækket, 

men er ved at blive bragt i orden igen, 

lom laver den, og Poul og Kurt betaler, 

hvad det koster. 

Niels Peter omtalte molen ved jolle

pladsen; den er ved at skride ud. Man 

mener dog at det er en kommunal op

gave, foreløbig vil vi se at støtte lidt 

på det. 

3. Klubhus og fester. Poul Holst om

talte oplysninger han havde indhentet i 

anledning af jubilæumsarrangementet, og 

man drøftede mulighederne. Festudval

get arbejder videre med sagen. 

4. Sejlerskolen. Skolebåden er fuldt 

optaget for sæsonen, og arbejdet med 

klargøringen skrider godt frem. 

Følgende vil være lærere på skolebå

den i år: Ivan Frische, Ejner Olsen, Co

sta Øberg og Verner Jensen. 

5. Juniorafdelingen. Willadsen oply

ste, at Børge Thejl var i færd med at 

istandsætte de to gamle optimistjoller. 

Willadsen ville gerne bestille materialer 

til et par galger til at lægge jollerne på, 

men lige i øjeblikket kunne man ikke 

love penge til noget, da økonomien er 

temmelig anspændt på grund af udgrav

ningen i havnen. 

6. Hans Guldager oplyste, at aften

kapsejladserne påbegyndes onsdag d. 24. 

maj og genoptages efter sommerferien d. 

2. august. Hans foreslog, at man forsøger 

med lørdagssejladser i stedet for aften

sejladser efter d. 1. september. 

Niels Peter henstillede til juniorlede

ren at sørge for, at alle juniorbådene kom

mer ud til kapsejlads. 

Motorbådsrepræsentanten kunne tænke 

sig, at man, foruden navigationssejladsen 

og turen til West, også forsøger at arran

gere f. eks. en fællestur til en svensk 

havn. 

7. Under eventuelt drøftede man en 

sag om et medlem, der havde stillet krav 

om en havneplads. Medlemmet havde 

overfor havneudvalget forevist en købe

kontrakt med tre parthavere, hvoraf den 

ene var slettet af S.S.F. 

Kontrakten blev senere ændret til kun 

to ejere, men bestyrelsen kunne ikke god

kende ejerforholdet, da man ikke fandt 

kontrakten retsgyldig og man afviste sa

gen enstemmigt. 

Mødet sluttede kl. 22.30. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 9-5-1972 

DAGSORDEN: 

1. Beretning 

2. Havn og plads 

3. Klubhus og fester 

4. Sejlerskolen 

5. Juniorafdelingen 

6. Kapsejlads 

7. Eventuelt 

1. Formanden indledte mødet med at 

rette en tak til bestyrelsen, fordi han 

havde modtaget D.I.F.'s hæderstegn, for, 

sagde Sv. Larsen, man kan ikke opnå 

dette, hvis man ikke har en god besty

relse at arbejde sammen med. 

A L T I I )  U G E N S  I I I L L I U S T E  T I L B U D  !  !  

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

H E S S E N S G A D E  5 5  -  T E L E F O N  5 » 7 7 » 7  
v/ K. 4 jJII j S A4 j J K11 
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Standerhejsningen er vel overstået, og 

gravemaskinen er færdig i havnen, det 

har været en dyrere omgang end man 

havde regnet med fra begyndelsen, men 

det er et godt stykke arbejde, der er ud

ført. 

Tage Kjær havde sendt et brev til Sv. 

Larsen, ifølge hvilket han ønskede at 

udtræde af bestyrelsen af private grunde. 

Formanden beklagede dette, efter flere 

års godt samarbejde. Formanden havde 

i denne anledning indkaldt suppleanten, 

Lennart Larsen, denne var dog ikke mødt. 

1 anledning af det på sidste bestyrel

sesmøde drøftede krav fra et medlem 

med parthaver om en havneplads, som 

endte med afvisning, da man ikke fandt 

kontrakten fyldestgørende i henh. til for

eningens love, havde man modtaget en 

skrivelse fra medlemmets advokat, som 

forespurgte, om bestyrelsen fortsat fast

holdt sin stilling, da advokaten mente, 

at ejerforholdet ikke kunne drages i tvivl. 

Sekretæren havde telefonisk forklaret 

advokaten, at S.S.F. havde sine egne love, 

som også vedkommende medlem med sin 

underskrift havde bundet sig til, samt at 

man vil tage emnet op på næstkommende 

bestyrelsesmøde. På mødet enedes man 

om at tilskrive advokaten, at når med

lemmet kom med et retsgyldigt bevis for, 

at han er ejer af båden, så vil han kunne 

få tildelt en havneplads. 

Andre div. skrivelser oplæstes og toges 

til efterretning. 

2. Under havn og plads drøftede man 

økonomien efter havnens uddybning, det 

ligger noget hårdere end man havde reg

net med, der havde været mange forhin

dringer som jo kostede dyrt, men man 

havde hele tiden været indstillet på at få 

gravet færdigt, når man var begyndt. For 

at skaffe dækning for de sidste ca. 50.000 

kroner, enedes man om, i stedet for at 

slås med dyre renter, at indkalde til eks

traordinær generalforsamling og bede 

bådejerne om støtte igen. Formanden 

mente, at 50 kroner pr. bådejer måtte 

være godt, så kunne man lige klare sagen 

igennem. Men da dette beløb kun dæk

ker ca. halvdelen af det resterende, fore

slog sekretæren og flere, at man satte be

løbet til 100 kroner, så der vil blive dæk

ning. Det er jo rigtigt, at der kommer 

penge ind igen, men der kommer jo også 

hele tiden nye udgifter, for eks. skal der 

rammes pæle ned igen, hvor de gamle 

er revet op o.s.v. Man enedes dog til slut 

om at bede om 75 kr. pr. bådejer, med 

og uden .plads i havnen, dog ikke pen

sionister. 

Den ekstraordinære generalforsamling 

indkaldes til tirsdag d. 13. juni kl. 19.30 

med dagsorden: Eengangskontingent. 

3. Man havde under de svære spekula

tioner under uddybningen af havnen helt 

glemt at fastlægge sommerens program, 

så dette måtte der rådes bod på, og det 

kom til at se ud som følger: 3.-4. juni 

har Sydhavnsklubberne fællestur til Kø

ge, hertil har man inviteret S.S.F. til at 

deltage. 

23. juni, den traditionelle Skt. Hans

fest. 

26. august er der Svagførefest. 

9.-10. september afholdes der Manne

tur. 

24. september Navigationssejlads for 

motorbåde samt Søndagssejlads (den luk

kede). 

7. oktober holdes der Afriggergilde. 

15. oktober, fællestur til West. 

31. oktober afholdes den ordinære ef-

terårsgeneral forsamling. 

4. november afholdes der Andespil. 

17. december afholdes Juletræsfest for 

medlemmers børn. 

4. Skolechefen oplyste, at øvelsesbåden 

vil være sejlklar fra på lørdag og at un

dervisningen påbegyndes mandag d. 15. 

maj. Alle hold er fuldt optaget. 

5. Willadsen udtalte, at juniorerne 

havde påbegyndt sejladserne. Forespurgte 

endvidere skolechefen om der ikke er 

plads til juniorer på skolebåden i år. 

Skolechefen svarede her til, at det er 

der ikke. Man havde prøvet det forsøgs

vis i fjor, men det havde afgjort ikke 

været nogen succes. 

Der skal skaffes tre bundsten til bå

dene, de gamle var kasseret, og der skal 

indhentes toldattest til de to Ynglinge

både. 

Formanden henstillede, at der bliver 

holdt bedre orden i juniorskuret. 

6. Kapsejladschefen oplyste, at sejler

ne havde udtalt deres glæde over at an-

duvningsbøjen er blevet lagt ud igen. 

Alt kapsejladsgrejet er blevet bragt i 

orden, så det er klart til sejladsernes be

gyndelse. 

I anledning af jubilæumssejladserne 

næste år, påtænker man at arrangere et 

jollestævne og eventuelt et Vegastævne. 

Om en startpistol, der havde været lånt 

ud til en anden klub fra hvilken pistolen 

var blevet stjålet, qplyste Hans, at en 

ordning var truffet. 

7. Eventuelt. Tage Kjær takkede for 

det gode samarbejde han havde været 

med til i bestyrelsen. Han var dog ked 

af, at et medlem ikke, som lovet, var 

blevet tilsagt til mødet, da vedkommende 

medlem havde generet Tage på det gro

veste og havde fremsat skarpe beskyld

ninger mod havneudvalgets dispositioner. 

Tage mente, at hans udtræden af besty

relsen ville blive betragtet som en følge 

af omtalte medlems beskyldninger. 

Formanden svarede hertil, at han hav

de talt med medlemmet og at han over 

for formanden havde undskyldt sine ud

talelser. 

Mødet sluttede kl. 22.30. 

Sign Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) TIf. 55 45 47 

H j t  i » Nærmeste forretning ved havnen! 
( [ J. \Je4~tc4*) 
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100 km/t med sejl og gummihjul 

Efter tre år i træk at have begejstret Eu

ropas strandsej lerelite med Romøs kæm

pemæssige fine strand samt med solskin 

og tilstrækkelig frisk vind er det blevet 

besluttet også i år at afholde et inter

nationalt dansk strandsej lerstævne på 

Romø Sydstrand i dagene 3.-4. juni. 

Romø Strandsejler Club, der forøvrigt 

i år også kan fejre 10 års jubilæum, tæl

ler flere københavnske medlemmer. Alle

rede efter første års succes satsede klub

ben på, at regattaen skulle være en til

bagevendende begivenhed, hvorfor man 

indstiftede fire flotte særprægede vandre

pokaler. 

Det drejer sig om sølvtrofæer til 15 

m--klassen, til 6,5 nV-'-klassen samt des

uden til bedste kvindelige pilot og ende

lig til bedste junior (under 18 år). Præ

mierne er med stor kunstfærdighed ud

ført af »Klokkemager Hansen«. 

Såfremt vejret tillader det, vil man 

også demonstrere faldskærmssvævning, 

som er en ny spændende sport for vove

halse. Efter en bil der kører med ca. 30 

km/t trækkes en mand op med en drage-

lignende faldskærm til en højde af ca. 

50 m. Der vil være musik på stranden 

samt løbende orientering om regattaen. 

Publikum vil desuden have mulighed for 

at prøve sejlvognene eller vederkvæge sig 

med is, øl, kaffe, pølser etc., som vil 

kunne købes på stranden. Det er også 

muligt man i år introducerer en mini

sej lvogn for børn. Alt er således lagt op 

til et festligt weekendstævne, også for 

tilskuerne, og man må håbe. at vestky

stens nye sejlsport - strandsejladsen også 

i år får rigelig med rigtig og god vind 

i sejlene. Der forventes en snes aktive 

piloter fra Danmark, Tyskland, Belgien 

og Erankrig. 

Med en frisk vind på 10-12 m/sek. 

kan man på en fast strandbred opnå ha

stigheder på 70-80 km/t. Der sejles nor

malt i en spids trekantbane på ca. 10 

km s længde. Med spidsen lagt i vind

øjet opnår man de bedst tænkelige kon

kurrencebetingelser idet krydslænsning 

kræver en særlig teknik. 

Udover konkurrencesejlads er kørsel 

med sejlvogn langs den jyske vestkyst og 

specielt på Rømø's eminente strand en 

spændende form for sejlsport. Dette ikke 

mindst efter at der er blevet givet grønt 

lys for nøgenbadning og nudistområde på 

s t randen.  

Intet køretøj kan nemlig som en sejl

vogn så hurtigt og lydløst krydse sig ind 

på interessante seværdigheder. Måske 

strandsejladsen hermed vil få extra til

gang af aktive medlemmer. 

Asut. 

Nye medlemmer 
som snger optagelse 

l Sund.&y. 

AKTIVE 

A 28 Sven Erwin Nielsen 

Elefantens Kvarter 1 D 

A 35 Kenneth Melchert 

Kastrupvej 67 

A 71 Jach Olsson 

Stolemagerstien 22 

A 102 Helmer Vadt Karlsen 

Italiensvej 37 

A 109 Svend Åge Nielsen 

Amager Fælledvej 6 

A 114 John Davidsen 

Stolemagerstien 10 

A 143 Peter Kragh 

Blykobbevej 14 

A 159 Peter Henriksen 

Røde Mellemvej 119 

A 733 Carlo Carlsen 

Blekingegade 3 

A 929 Hans Hansen 

Skjulhøj Alle 74 

A 934 Per Olesen 

Amager Fælledvej 21 

A 936 Ove Erik Serritzlev 

Hedeparken 99 

JUNIORER 

J 8 Ditte Mosegård 

Kansasvej 3 B 

Skolechefen V. Keller har meddelt, at 

der er fuldt optaget til sejlerskolens øvel-

sessejladser, og med de dygtige lærere, 

der tager sig af undervisningen, skal der 

nok blive fine resultater. 

»Øveballen« var klar mandag den 15. 

maj, hvor det første hold sejlede ud, og 

nu sejles der på livet løs hver aften; vi 

holder dog ferie i juli måned. 
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En <lfvi* g*æsÉ i liai iioii . . . 

Ja, så er den forsvundet igen — den lar

mende gæst, som har kostet vor formand 

så mangen god nattesøvn. 

Jeg ved, at den har holdt Svend vågen 

mange gange, for det har jo været et dyrt 

bekendtskab. Jeg ved også, at Svend har 

været på havnen klokken fire-halvfem 

om morgenen, inden han korte til sit 

arbejde, for at se, om nu også gravema

skinen var kommet i s\ing, så at med

lemmerne fik fuld valuta for pengene. 

Det har de fået, der er lavet et godt 

stykke arbejde og ingen behøver nu at 

spekulere på, om der nu også er vand 

under kølen. 

Men problemernes tid er ikke slut med 

dette. Man har fra bestyrelsens side væ

ret enige om, at der skulle graves færdigt, 

enten der var penge nok eller ej, thi vi 

får aldrig mere sådan en maskine i hav

nen. 

Budgettet blev overskredet, det kunne 

dog være blevet værre, men det blev 

overskredet, og derfor har bestyrelsen 

besluttet at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling, og bede medlemmer

ne om hjælp, og jeg tror også at det vil 

lykkes, efter de udtalelser jeg har hørt 

fra medlemmers side. 

Nu har Dansk Idræts Forbund hædret 

Sv. Larsen med hæderstegnet, det er vel

fortjent, men lad nu os, hans kammerater 

i S.S.F., som han har ofret så megen tid 

på, give ham egeløvet omkring hæders

tegnet, ved at møde talrigt op på den 

ekstraordinære generalforsamling og give 

ham fuld dækning for det der mangler. 

Vi lever jo endda billigt i S.S.F. 

Med sejlerhilsen 

Medlem A 630. 

Bestyrelsen indkalder til: 

åC> Ekstraordinær 
generalforsamling 

tirsdag den 13. juni kl. 19?° 
Dagsorden: Ekstrakontingent 
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Når disse linier læses, er dommerskibet 

forhåbentlig kommet i vandet og gjort 

klar, og som det kan ses er anduvnings-

bøjen allerede lagt ud. 

Onsdag den 24. maj kl. 19.00 starter 

S.S.F. sin første onsdagskapsejlads i år, 

og det fortsætter til og med onsdag den 

28. juni, første onsdagssejlads efter som

merferien bliver den 2/8 kl. 18.30. Er 

der stemning for det, vil sæsonens sidste 

sejladser blive afholdt lørdag eftermid

dag vel vidende, at også Dragør Sejlklub 

har lørdags sejladser. 

Indtegning til onsdagssejladserne skal 

ske senest tirsdag aften kl. 19.00. Teg-

ningskuverter er fremlagt i klubhuset og 

indskuddet kr. 5,00 vedlægges kuverten. 

Banekort i plastic kan købes hos kapsej

ladschefen. 

Foruden de sædvanlige præmier sejles 

der også om den af Lille-Verner udsatte 

vandrepræmie for spidsgattere u/skrue, 

som blev forevist ved forårsgeneralfor-

saml ingen. 

Bestemmelserne for den udsatte præ

mie som er aftrykt her, kan eventuelt 

klippes ud så du senere kan se, hvad det 

er du sejler om. 

Vandreprcenue for Spidsgattere u/skrue 

udsat første gang 1972. 

Vandrepræmien er udsat er Verner 

Jensen (Lille-Verner) medlem af Sundby 

Sejl-Forening, for at fremme interessen 

for kapsejlads med spidsgattere. 

1 

Der sejles om præmien ved S.S.F.'s 

ordinære sejladser sæsonen igennem, alle 

spidsgattere uden skrue kan deltage, som 

er medlem af Sundby Sejl-Forening og 

sejler under S.S.F.'s stander. 

Der gives point efter følgende skala: 

Både der efter rettidig anmeldelse 

kommer til start 1 point 

Første spidsgatter over 

mållinien 3^4 point 

Anden spidsgatter over 

mållinien 2 point 

Tredie spidsgatter over 

mållinien 1 point 

Den båd der sammenlagt har flest 

point ved onsdagssejladsernes afslutning, 

har vundet præmien for det pågældende 

år. 

Præmien kan vindes til ejendom for 

den båd der tre på hinanden følgende år 

er vinder, eller har vundet fem år ialt. 

Dc til enhver tid gældende regler for 

S.S.F. s onsdagssejladser skal overholdes, 

ligesom eventuelle tvivlsspørgsmål afgø

res efter samme reglement. 

Som udsætter af præmien 

Verner Jensen. 

Som kapsejladschef 

lians Guldager. 

GENNEM HAVNEN 
Sejlrenden hører under havnen ! 

Sæt ikke farten op førend du har pas

seret de af politiet udlagte bøjer. 

+ 
DØDSFALD 

To af S.S.F. s gamle medlemmer er af

gået ved døden. Poul Jensen, bedre kendt 

under navnet Poul Øresund. Han var en 

af vore ivrigste sejlere lige fra kragejol

len »Øresund« til kutteren »Bonit« og i 

de sidste år folkebåden »Milo«, som han 

sejlede med på Øresund både søgne- og 

helligdage. 

Han var en yndet gæst på kapsejlads

banerne, lige fra »Sjælland rundt« til 

aftenkapsejladserne. 

C. H. 

Jeg bringer hermed Sundby Sejl-For

ening og vennerne i S.S.F. en hjertelig 

tak for udvist opmærksomhed ved min 

kære Polles (Poul Øresund) sygdom og 

død. 

Ulla Jensen. 

Harald Hansen (Bente) var et af vore 

ældste medlemmer, idet han havde været 

medlem i over 40 år. I sine unge år var 

Hansen en frygtet konkurrent med 6-me-

teren »Warona« på kapsejladsbanerne. 

Senere lod han 38 m2 spidsgatteren 

»Bente« bygge, som han sejlede vore 

farvande tyndt med. Hansen har været 

medlem af bestyrelsen og sejladschef, 

ligesom han altid var rede at stille sig og 

sit skib til rådighed som dommerskib ved 

vore kapsejladser. C. H. 

Min hjerteligste tak for udvist delta

gelse ved min kære mands begravelse. 

Line Hansen. 

Vi vil længe mindes disse 2 brave klub

kammerater for deres aldrig svigtende 

interesse for vor sport. 

C. H. 

S  



En bøn til alle S.S.F.'s medlemmer Nyt fra 27 MHz-båndet 
Radiomøde i S.S.F. 

Tirsdag d. 25. april blev der afholdt mode 

for de radiointeresserede i Sundby. Mo

det var godt besøgt, Pejsesalen var stu

vende fuld, og interessen var stor. 

Hr. ingeniør Bergcjvist fra Radio maga

sinet, Ved Vesterport, viste lysbilleder og 

holdt et meget belærende foredrag om 

kommunikation lige fra de gamle græ

keres primitive forsøg med ildsignaler, 

over de gamle romere som sendte løbere 

ud for at udråbe budskaber, hvilket vel 

nok var en temmelig hård opgave at få, 

og op til vore dages transistoriserede 

radioer. 

Ing. Bergqvist forklarede om opbyg

ningen af sendere og modtagere, om 

modulation og om antenner m.m.m. 

Endvidere havde personalet fra Radio

magasinet medbragt en del radiogrej som 

blev forevist og demonstreret. 

Alt i alt en vellykket aften, som vi er 

Radiomagasinet megen tak skyldig for, 

og vi håber, at det ikke bliver sidste gang 

vi hører noget fra denne kant. 

Til slut gav flere medlemmer udtryk 

for en stadig stigende interesse for at 

danne en privatradioklub til fælles hjælp, 

med anskaffelse af målegrej og andet, 

som kan lette vore tekniske problemer. 

Denne sag vil nu blive fulgt op. 

R. H. 

Til alle bådejere vied privatradio: 

HUSK TRILLEFLØJTEN, gør den 

fast i en snor ved radioen, den er lige så 

vigtig som mikrofonen og antennen! 

»Splatteren«. 

Som de fleste vel allerede har opdaget, 

er der blevet anbragt tre højttalere ud

vendig på vort klubhus, en ved hoved

indgangen, en ved indgangen til Skip

perstuen og en ved indgangen fra for

pladsen ved flagmasten. 

Disse højttalere er tilsluttet vor radio

station som lytter på kanal llA, nød fre

kvensen, tidligere havde man kun een 

højttaler, nemlig i køkkenet hos Kristine. 

Et uventet prøveopkald i efteråret viste 

desværre, at ingen reagerede, og en un

dersøgelse viste, at man simpelthen havde 

lukket højttaleren, og det var jo ikke så 

godt, når man havde lovet at der blev 

lyttet. 

Nu kan sådan en højttaler jo godt 

virke ret irriterende i et lukket rum, hvor 

der oven i købet arbejdes med maskiner 

som går i radioen, blot havde jeg været 

mere glad, om man havde sagt til mig, 

spektakel, så vidste man, at der ingen 

lyttevagt var og kunne have handlet der

efter. 

Jeg var klar over, at man måtte ind på 

et andet system, som f. eks. ude i WEST, 

hvor man også har højttalere på pladsen. 

Grundet foreningens hårdt spændte 

økonomi ville jeg ikke gå til bestyrelsen 

og bede om penge til højttalere, men da 

jeg klagede min nød til et medlem som 

ved tidligere lejligheder har haft tegne

bogen oppe af foret, og som i et letsin

digt øjeblik havde sagt til mig, at hvis 

der var noget han kunne hjælpe med, 

så . . . ja, det skulle han jo aldrig have 

sagt. Nåh! Han tog det pænt, og nu hæn

ger højttalerne på plads. En TAK til vor 

ven, han ønsker at være anonym, men 

tak alligevel. 

Nu kommer så bønnen til alle medlem

merne, den koster ikke noget, så alle har 

råd: Veer med til at lytte efter trille

fløjten, man skal ikke gå og anstrenge 

sig for at høre, om der er nogen der siger 

noget i radioen, for så kan det godt virke 

ret irriterende, når der er lidt knas på. 

Men når trillefløjten lyder, så gå straks 

til stationen, den er ikke vanskelig at be

tjene, der hænger vejledning ved siden 

af, og jeg vil gerne undervise alle, som 

er interesserede deri. 

Det er betryggende for dem der even

tuelt trænger til en ende, at der er kam

merater i land, som våger over deres 

færden. Genen ved lidt skratteri er så 

lille i forhold til uhyggen ved at føle sig 

ganske alene på det store vand. 

På forhånd, tak for hjælpen!!! 

Reinhardt Hansen, 

Sundby Sejl 630. 

En  gave . . .  
Kaj Hansen har været så flink at forære 

foreningen en lille standbølgemåler, den 

kan medlemmer med privatradio låne, så 

de kan få kontrolleret om standbølge

forholdet er i orden. 

Tak ska' du have, Trine! Har du mere 

du vil af med? 

K A 1 H O  I  I t A l M  V  
— og det skal være kvalitetsradio — tag derfor direkte over sundet til: 

Beno-Ra<lio 
Kaptensgatan 22 - 21151-Malmo - TELF. 040-11 14 64 
(special forretning for  kommunikat ionsradio,  10 % rabat t i l  medlemmer af S.S.F.)  

LAFATETTE - XOIMU - TO KAI - *III»I.AM> 
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Slettede medlemmer 

A 28 Bjørn Funch Johannesen, Munke

bjergvej 54, Kast. A 35 E. Kristiansen, 

Krusågade 27, V. A 71 P. R. Persson, 

Lilletoften 33, Skovl. A 102 H. Olesen, 

Bachersvej 6, S. A 109 Hardy Sole Mad

sen, Byagervej 9, S. A 114 F. M. Hart

mann, Fredericiagade 8, K. A 143 Jorn 

Heltberg Christensen, Gyldenrisvej 22, S. 

A 159 Henning Petersen, Serbiensgade 8, 

S. A 187 Gunner Grenaa, Bremensgade 

32, S. A 203 Willy G. Sørensen, Brigade

vej 36, S. A214 Finn Birger Hansen, 

Annettevej 20, Charl. A 252 Søren Bråd-

Sørensen, Bagsværd Hovedgade 62 A, 

Bags. A 277 Bjarne A. Nielsen, Kirse

bærhaven 65, Val. A 286 Max Nielsen, 

Helmer Søgårds Alle 23, Ka. A 338 Wil

ly Christensen, Tårnvej 143, Rød. A 358 

Henrik Kanstrup, Egevangshusene 141, 

Tå. A 361 Åse H. Auvnsø Petersen, Nøk-

kerosevej 39, NV. A 436 Ib Tjørnhøj-

Thomsen, Allegade 25 C, F. A 453 Johs. 

Larsen, Gunløgsgade 57, S. A 476 Jørgen 

Lønne Halskov, Engtoften 15, Måløv. 

A 480 Torkild Dreiser, Frankrigsgade 

62, S. A 489 Mogens Jacobsen, Hånd

værkerbanken. A 497 Christian Åklint, 

Julius Vallentinersvej 17, F. A 539 

lohn Jensen, Snemandsvej 17, Herlev. 

A 548 Helge Mortensen, Rørholmsgade 

3, K. A 597 Mogens Worre Sørensen, 

Vænget 12, Humlebæk. A 608 Hans Due 

Jørgensen, Chr. II Alle 10, S. A 636 Leif 

Gerhard Henriksen, Etonvej 5, S. A 649 

Hans Åge Hansen, Kjærsvej 13, Korsør. 

A 670 Ibo Radmer, Andreas Bjørnsgade 

19, K. A 691 Svend Larsen, Mellemforts 

Alle 58, S. A 705 Kurt Egon Danghel, 

Åbakkevej 43, Brh. A 706 Jørgen Bra

sen, Ved Volden 13, K. A 707 Sven Riis-

Klausen, Elmebakken 22, Snekkersten. 

A 719 Svend Sandau, Helle Lidenvej 14, 

S. A 723 Torben Juncker, Adriansvej 22, 

S. A 727 Gunnar Frich, Fredensborgvej 

14, N. A 780 Keld Pedersen, Norges

gade 28, S. A 804 Axel Petersen, Oxford 

Alle 54, S. A821 Erik Jørgen Petersen, 

Overgaden o. Vandet 102, K. A 835 Even 

Thrane, Dalmosevej 36, NV. A 837 Kurt 

A. Larsen, Englandsvej 4, S. A 873 Knud 

Understed, Oliefabriksvej 168, Kastrup. 

A 876 Poul Lumby Sørensen, Wilders

gade 37, K. A 878 Goe Rolandsen, Tux-

ensvej 32 A, Brh. A 882 Henrik Banke, 

Oxford Alle 5 A, S. A 923 Jan Hoff

meyer, Mølleåparken 5, Ly. A 924 Tage 

Holm Madsen, Hyacintgården 1, S. A 930 

John Hansen, 5. Juni Plads 7, F. A 937 

Preben Søfelt, Alfred Christensensvej 30, 

Nærum. A 953 Edmund Larsen, Fortvej 

22 C, Rød. 

P 19 Niels Kilbinger, Holmehaven 24, 

Gr. Str. P 20 Knud Petersen, Brigadevej 

44, S. P 24 Torben Bjergskov Jensen, 

Marsalavej 11, S. P 28 Carl Nielsen, Øre-

sundsvej 44, S. P31 Arne Scherling, 

Skotlandsplads 9, S. P 49 John Sørensen, 

Frejasgade 2, N. P 55 Tonny Sørensen, 

Teglgårdsvej 535, Humlebæk, P 73 Å. E. 

Arngrimsen, Kornblomstvej 3, S. P 78 

Kirsten Jensen, Kastrupvej 98 A, S. P 100 

Orla Jensen, Skottegården 34, Ka. P 115 

Ingolf Zacho, Kastrupvej 97, S. P 133 

J. T. Jensen, Holmestien 2 B, Vanløse. 

P 141 Peter Nielsen, Bøhmensgade 1, S. 

J 8 vend Jacobsen, Englandsvej 84, S. 

J 27 Per Andersen, Reberbanegade 35, S. 

J 46 Frank Hansen, Vatnavej 14, S. 

f 57 jens B. Christensen, Grønagervej 

34, S. 

Nødfyrværkeri 

De medlemmer ,  der  ønsker  

a t  købe nødfyrværker i  

kan henvende s ig  i  

SHOPPEN, der  sørger  £  

for  kol lekt iv  indkøbs« 

t i l ladelse .  

Fyrværker ie t  tages  dog kun 

hjem ef ter  forudbest i l l ing .  

R. H. 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  

Fredag den 23. juni: 

Set. Hansfest kl. 19. 

Lørdag den 26. august: 

Svagførefest kl. 14. 

Lørdag den 9. september: 

Mannetur. 

Søndag den 24. september: 

Navigationssejlads. 

• 

Søndag den 24. september: 

Lukket kapsejlads. 

Lørdag den 7. oktober: 

Afriggergilde. 

• 

Søndag den 15. oktober: 

Tur til Motorbådsklubben »West«. 

Tirsdag den 31. oktober: 

Generalforsamling kl. 19.30. 

Lørdag den 4. november: 

Andespil kl. 20.00. 

Søndag den 17. december: 

Juletræsfest for børn kl. 14.00. 

SÆLGES 

2 sæt grønt regntøj »Imak« med sydvest, 

samt et stokanker ca. 10-12 kg sælges. 

Telf. 59 02 73. 

1 0  



Hundeejere! 

Ifølge 

generalforsamlingens 

beslutning, skal hunden 

være i snor 

overalt på foreningens 

område. 

Beklagelige fejl 
I sidste nr. af vort medlemsblad var 

»Sætternissen« slemt ude efter os, dels 

blev jeg syg og kunne ikke påtage mig 

2. korrekturen. Trykkeriet påtog sig op

gaven. De forekomne fejl skyldes sik

kert, at jeg havde lagt et pres på bog

trykkeren for at få bladet hurtigt ud (de 

100,00 kr. skulle jo være indbetalt inden 

den 27/4) og trykkeriet var i samme tids

rum næsten overbelastet. 

I listen over 25 års jubilarer manglede 

hr. A 570 Emil Svendsen. I annoncen om 

fyrværkeri skulle der stå »nødfyrværkeri« 

og i bestyrelseslisten skulle Holst Jensens 

telf. nr. være TA 8933 og vor nye motor-

bådsrepræsentant er Holger Nielsen, telf. 

BY 1293. 

Ja, sætternissen havde ordentlig lavet 

grin med os på flere, men uvæsentlige 

punkter, jeg undskylder og håber, at vi 

ma blive fri for hans besøg foreløbig. 

Redaktøren. 

Nyt skib i havnen 

Her i foråret blev et nyt skib søsat i hav

nen. Det var den første »Shipman 28« 

her i S.S.F. Det er et meget smukt skib, 

en rigtig langturssejler, med al moderne 

komfort, og den lykkelige ejer er Flem

ming Voss. Skibet fik navnet »Spray«. 

Alle, der var med ved søsætningen, og 

de, der sejler, vil ønske dig tillykke med 

din flotte båd. Ref. 

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

På grund af personalemangel beder vi medlemmer og gæster venligst om at bringe 

tomme flasker, glas og brugt service tilbage på disken. 

Det er forbudt at nyde medbragte drikkevarer i eller på klubhusets område. 

Medlemmer ifort snavset toj 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. 

Til bådejerne foran klubhuset: Af hensyn til stanken, benyt ikke papirkurven foran 

klubhuset til skraldespand. 

Det er forbudt at plukke blomster i bedene. 

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

Vi henstiller til medlemmerne, at de hjælper os med at klubhusreglement bliver overholdt. 

1 1  



Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING 
fordelagtigst 

hos BACHER 
JmaJcs 
GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
£ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUINILOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22.4
A

5^35 
F I L I A L  G R Ø N T T O R V E T  ? 9  -  V A l b y  2 3 8  

FM-motor 

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 

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

Vi forer også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstill ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

ALT 
skibs- og yachtudstyr 

køber De bedst hos .  . .  Ju 

tJ>y 

CLAUS V, HANSENS EFTF. 
(CARL JOHAN JENSEN) 

V O R D I N G B O R G G A D E  9 8  -  2 1 0 0  K B H .  0  .  T E L E F O N  Ø B R O  5 2 2 0  -  Ø B R O  5 7 1 5  

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

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

Kar l  Pov l sen  bog t r yk  
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  
1967 KBHVN. V * 35 67 88 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem e l le r  nyd den hos  

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf. AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 
Oplaget er over 1100 eksp|. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNI LINDQVIST 
SUNDBY SEJL-FORENING Amager Strandvej 15 
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Sommer 
Foto: Reinhardt Hansen 
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X SUNDBY SEJL-FOREIMING 
V- Amager Strandvej 15, S. - Telf. 58 32 96 

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

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

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

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 

Havneudvalg: Lennart Larsen, Højdevej 18 55 46 86 

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

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 

Poul Holst Jensen, Asminderodgade 16, N TA 89 33 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 19 66 

Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 25 65 

Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K ... BY 12 93 

Redaktor: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S 59 47 84 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

Grundet kontorets lukning i 

juli, vil der i gangen ud for 

kontoret være fremlagt giro

blanketter til indbetaling af 

ekstrakontingent. 

Det skal være indbetalt in

den 3. august 1972. 

Kontingentet kan også ind

sendes på check. 

(Husk medlemsnummer). 

Giro nr. 56 516 

j 

Giv dine børn redningsvest på, når de leger på havnen 

DET ER FOR SENT,  IMÅR ULYKKEN ER SKET!  

HUSK 

SVAGFØREFESTEN 
LØRDAG DEN 26.  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 

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

d. 13.6.1972. 

Dagsorden: Engangskontingent. 

Bestyrelsens forslag til den 

ekstraordinære generalforsamling, 

tirsdag den 13-6.1972 

Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent 

på kr. 75,00 for alle bådejere, med eller 

uden havneplads, til dækning af de ekstra 

store udgifter i forbindesle med udgrav

ning af havnen. 

Fritaget for ekstrakontingent skal dog 

være folke- og invalidepensionister, men 

ikke sådanne medlemmer som har pen

sion fra stat eller kommune og lign. 

Eengangskontingentet skal være betalt 

senest torsdag d. 3. august. 

Bestyrelsen. 

Formanden bød forsamlingen velkommen 

og udbad sig forslag til en dirigent. Hen

ning Jensen blev foreslået og valgt. 

Henning Jensen takkede for valget og 

konstaterede generalforsamlingens lov

lige indvarsling, samt oplæste dagsorde

nen, som kun indeholdt et punkt, nemlig 

Engangskontingent. Derefter udbad diri

genten sig forslag til tre stemmetællere, 

der blev foreslået Lindemann, Preisler 

og Øberg. Disse tre blev valgt, og han 

gav så ordet til formanden, som motive

rede bestyrelsens forslag om et engangs

kontingent. 

Formandens redegørelse for 

engangskontingent et 

Nu da vi har fået udgravningen af hav

nen lidt på afstano, og den sidste regning 

ligger foran os, besluttede bestyrelsen at 

indkalde til denne ekstraord. lære gene

ralforsamling for at få penge til regnin

gen og de arbejder, der forestår i forbin

delse med udgravningen (nye pæle osv.). 

Bestyrelsen var enige om, nu da vi 

havde gravemaskinen, skulle der graves 

helt og fuldt ud, så der var rigeligt dybt 

overalt i havnen. Jeg strammede den nok 

lidt, da jeg bad dem grave så langt ind 

til benzintankene som muligt. 

Prisen pr. time er nu steget fra 360 kr. 

(som vi gav) til 400 kr. plus moms, det 

var heldigt, at vi fik maskinen i år, for 

den er urentabel med sin 8 mand store 

besætning og skal sælges. En anden for

del var, at maskinen lå ved Amagervær

ket; havde den f. eks. ligget i Køge eller 

Frederikshavn, skulle vi henholdsvis have 

betalt 8000 eller 17000 kr. for at få den 

slæbt til vor havn, uden den havde taget 

så meget som en skovlfuld, men nu da 

den lå så nær, måtte vi bestemme os hur

tigt. Prisen for at få den til vor havn 

kostede os 3500 kr. 

En ting, der pressede prisen op, var 

det stadige lavvande i perioden. Maski

nens mindste dybde, den kunne arbejde 

på, var 2,2 meter, og når der så var 40 

cm under daglig vande, gravede den så 

dybt, at den kom ned i den hårde bund 

(såkaldt nygravning), og der kunne den 

ikke køre så hurtigt, og så alle de glemte 

sten med kæder, det gav anledning til 

mange stop. 

I renden er der fjernet 3600 m3, ialt 

72 pramme, i havnen er fjernet 8250 m3 

svarende til 165 fyldte pramme. 

Ordet »pensionister« i forslaget skal 

forstås således: Invaliderede og folke

pensionister, men ikke pensionister, der 

har pension fra firma, stat eller kommu

ne. 

Udgravningen kostede ialt ca. 182.000 

kr., når jeg regner med de 1612 kr., jeg 

fik i afslag på regningen. 

Husk! 3. august er sidste frist. 

Sv. Larsen. 

Første taler i debatten om forslaget 

var Poul Elgård Nielsen, der syntes, at 

ikke kun bådejerne, men samtlige med

lemmer skulle være med til at betale, 

derved kunne engangskontingentet også 

komme ned på 50 kroner i stedet for som 

af bestyrelsen foreslået 75 kroner. 

Preben Nielsen: Hvad med bådejerne 

i kanalen, den er jo ikke blevet renset op. 

Carlsen: Foreslår, at samtlige medlem

mer betaler 100,00 kroner. 

Arne Thorsen citerede nogle bestyrel

sesreferater fra medlemsbladene, og fore

spurgte, om bestyrelsen ikke havde opret

tet kontrakt med stenfiskeren fra Nak

skov, det var da ellers almindelig kotu-

me. Formanden havde på sidste general

forsamling udtalt, at pengene til udgrav

ningen var hjemme, hvor er disse penge 

blevet af i mellemtiden? 

Kleis foreslog, at samtlige medlemmer 

måtte være med til at betale. 

Øberg tilsluttede sig bestyrelsens for

slag. Husk på, sagde Øberg, at den, som 

ikke har båd i dag, får det måske i mor

gen, og disse medlemmer skal jo i følge 

generalforsamlingsbeslutning betale 100 

kroner ved tildeling af plads. 

Der er ingen grund til at så mistillid, 

da jeg ved, at der har været bestyrelses

medlemmer på havnen tidlig og silde for 

at kontrollere, om der blev gravet hele 

tiden. 

Thorsen: Er ikke ude på at så mistillid 

men på at få oplysninger. 

Poul: Vil anbefale Carlsens forslag, 

der skal ske noget hele tiden, der bliver 

rammet pæle ned, og der skal rør om

kring, det koster alt sammen penge. 

Vagn Preisler: Hvor stor er differencen 

mellem betaling fra bådejere og betaling 

B R I S T O L  b l o m s t e r  
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fra samtlige medlemmer, også uden både. 

Niels O. Nielsen: Hvorfor er der nog

le, der skal overgå bestyrelsens forslag, 

det skulle da ikke være nødvendigt. 

Formandens replik til Niels O. N.: 

Foreningen kan jo altid bruge penge. Til 

Preisler: Kan ikke sige det bestemt, men 

med ca. 600 bådejere skal det nok gå. 

Til Poul: Ror kommer ikke før til næ

ste år. 

Til Kleis: Jeg kan ikke forstå Kleis, 

der selv har siddet i bestyrelsen, at han 

ikke kan indse, at det ville være at jage 

de mange aktive medlemmer ud, som 

bare betaler deres kontingent og ellers 

ikke belaster foreningen. 

Til Thorsen: Der har ikke været no

gen kontrakt, og det har hidtil ikke væ

ret nødvendigt. Og til Thorsens bemærk

ning om, at han var blevet smidt ud af 

havnen, sagde formanden, at det er da 

klart, at når vinteroplæggere, som ikke 

har plads i havnen, ikke selv kan finde 

ud, så må de da hjælpes på vej. 

Endvidere sagde formanden, at Carlsen 

jo selv var pensionist men altid klar til 

at ofre noget, og til Preben Nielsen, at 

kanalen også nok skal blive gravet, men 

det kan man gøre fra land med en grabbe. 

Dirigenten oplæste herefter bestyrel

sens forslag og de indkomne ændrings

forslag, nemlig 1) fra Poul Elgård, at 

alle aktive betaler 75,- kr. 2) fra Carlsen, 

at alle aktive betaler 100,- kr. og 3) fra 

Kleis, at alle aktive og passive skulle be

tale 75,- kr. Fælles for alle forslagene 

var, at pensionister skulle undtages. 

Første afstemning, mellem Poul El-

gårds og Carlsens forslag resulterede i 

65 stemmer for Poul Elgårds forslag, 21 

stemmer for Carlsens forslag, 21 blanke 

og 3 ugyldige. 

Anden afstemning: Poul Elgårds for

slag contra bestyrelsens gav resultatet 58 

stemmer for P. Elgårds og 60 stemmer 

for bestyrelsens forslag og 1 ugyldig. 

Frits Kleis trak herefter sit forslag til

bage, og bestyrelsens forslag var hermed 

vedtaget. 

Dirigenten takkede herefter for god 

ro og orden og motiverede et leve for 

S.S.F. 

Sign. Henning Jensen 

dirigent 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Åbent brev 
ti l formanden 

Kære formand. På den ekstraordinære 

generalforsamling d. 13.-6. stillede jeg 

nogle spørgsmål, som du affejede ved at 

fortælle, at du sidste år havde været en 

tur hos havnepolitiet for at identificere 

min bad. leg kan ikke se, hvad det ved

kommer generalforsamlingen, specielt 

kan jeg ikke forstå, at du udelader, hvad 

jeg har fortalt dig, nemlig at jeg den på

gældende periode havde lånt min båd ud 

til nogle venner, og at det var dem, der 

under min landkrabbeferie havde anbragt 

båden på en forkert plads, hvorfor den 

blev slæbt væk. Du ved, eller burde vide, 

at den episode beroede på en misforståel

se hos havnemyndighederne, men selvføl

gelig , menneskets hukommelse er kort, 

desværre er der nogle, der på grund af 

deres dårlige hukommelse tror de så kan 

have en god samvittighed. 

Da du som ovenfor nævnt på general

forsamlingen undlod at besvare mine 

spørgsmål, vil jeg gentage dem her. De

res berettigelse skyldes naturligvis spørgs

målet om det ekstraordinære kontingent, 

og jeg vil bede dig svare i stedet for at 

affærdige med, at nu er kontingentet jo 

vedtaget. 

1. I medlemsbladet fra januar står, at 

det dyre tilbud på udgravning af havnen 

koster mere end »vi kan magte og vil be

tale«, og at man har fået en stenfisker fra 

Nakskov til at grave. Mit spørgsmål er 

derfor: 

Har bestyrelsen virkelig ikke oprettet 

en kontrakt med denne stenfisker, således 

at han hæfter hvis han ikke kunne udføre 

arbejdet ? 

Til orientering kan jeg oplyse, at det 

plejer at være kotume. 

2. I medlemsbladet fra april står der i 

bestyrelsesreferatet fra d. 7. marts at sten

fiskeren har annulleret aftalen, og at der 

kun var det dyre tilbud tilbage, altså det 

tilbud, som man tidligere sagde kostede 

mere end man kunne eller ville betale. 

Jeg finder det på sin plads, om man på 

dette tidspunkt havde sikret sig det eks

traordinære kontingent. Men det var til

syneladende ikke nødvendigt, for på ge

neralforsamlingen d. 28. marts hævdede 

du, formand, at pengene var sikret. Mit 

spørgsmål er derfor som d. 13. juni 

Hvor er pengene blevet af i mellemti

den ? 

3. Skyldes det ekstraordniære kontin

gent nu, at timelønnen på gravemaskinen 

er steget med 60 kr., skal mit 3. og sidste 

spørgsmål være følgende: 

Har man ikke indgået kontrakt med 

dette firma om fast timeløn eller fast 

pris? 

Til orientering kan jeg oplyse, at man 

plejer ikke at købe en vare uden at vide, 

hvordan man skal betale. 

Med venlig hilsen medl. nr. 234 

Arne Thorsen. 

Svar t i l Arne Thorsen 

Efter at have læst dit åbne brev til mig 

vil jeg svare dig, selv om min tid er 

knap. 

Den med havnepolitiet langede jeg ud, 

da du sagde, jeg jagede vinteroplæggerne 

ud af havnen. Er du en af dem, der har 

svært ved at komme af sted af dig selv, 

så må jeg jo hjælpe dig. 

Vinteroplæggerne betaler til 1. maj, og 

så må man regne med, at de gør sig fær

dig og forlader havnen. 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) TIf. 55 45 47 

11 j  /) t i  \ Nærmeste forretning ved havnen! 
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En anden ting er hjemsted og navn på 

båden, som heller ikke fandtes. 

Din landkrabbeferie har altså varet i 

2 måneder, hvor båden ikke har været 

under opsyn, da havnefogden havde be

ordret den ind til politiet efter at have 

haft opsyn med båden i dette tidsrum. 

Ja, det er da rigtigt, det dyre tilbud er 

mere, end vi kan magte, når man ser det 

ud fra det synspunkt, at pengene skal 

tages ud fra den normale indkomst. 

Derfor har det været nødvendigt med 

ekstrakontingent. 

Om vi havde kontrakt med ham fra 

Nakskov? Nej, det har ikke været nød

vendigt de andre gange. Så har vi også 

den fordel, at vi kan sige fra, hvis vi 

ikke er tilfredse med ham. 

I dette tilfælde var det meget lavvan

det, ja, for at sige det ret: I hele foråret. 

Stenfiskeren gik på grund og lå fast i tre 

timer. Så måtte han opgive, og du blev 

75 kr. fattigere, da generalforsamlingen 

vedtog de 75 kr. 

Du spørger, hvor pengene er blevet af, 

når man har udbetalt 132.000 kr. til ud

gravningen, kunne vi have sluttet, men 

det var ingen løsning, derfor besluttede 

bestyrelsen at lade grave færdigt. 

Til din orientering kan jeg oplyse, at 

maskinen kostede 340 kr. i timen + 

moms i hele perioden, og Sundby Sejl-

Forening var den sidste, der fik den til 

denne pris. 

Nu koster den 400 kr. -f moms, altså 

har vi sparet ca. 32.000 kr. ved at komme 

på den rigtige side af forhøjelsen. 

Angående min hukommelse er der in

tet i vejen, og det håber jeg, du vil erfare 

fremover. 

Skriv ikke mere til mig, for jeg har 

ikke tid til at svare dig. Men kom på ge-

ralforsamlingen. Der skal du få svar. 

Svend Larsen. 

Nye medlemmer ~~~~ 
som søger optagelse 

i Stmd&y. So^jDhQj^mq, 

A 187 Robert Hansen 

Spættevænget 3, 

Dragør. 

A 188 Erik Leffers, 

Vermlandsgade 84, 

S. 

A 203 John Agerby, 

Norgesgade 5, 

S. 

A 214 Erik Lund Hansen, 

Lillegrund 6, 

S. 

A 252 Kai Alfred Hansen, 

Gårdstedet 19, 

Va. 

A 277 Ivan Karsberg, 

Sværtegade 5, 

K. 

A 286 Edvard Georg Sprang, 

Herlev Hovedgade 62, 

Herlev. 

A 338 Kurt Hansen, 

Storedal 20, 

Ka. 

A 358 Johannes Lindberg, 

Skovshovedvej 6, 

Charl. 

A 361 Poul Hansen, 

Brydes Alle 88, 

S. 

A 436 Erik Spindler, 

Dyvekes Alle 4, 

S. 

A 453 Carsten J. B. Nielsen, 

Sumatravej 65, 

S. 

A 480 Poul Zimmermann, 

Grindsted Alle 25, 

S. 

A 489 Georg P. Fanth, 

Carlsgade 8, 

S. 

A 539 Lars Demuth, 

Rungsted Strandvej 185, 

Rungsed. 

A 177 Osvald Nielsen, 

Højdevej 12, st., 

2300 S. 

A 497 Torben Fjeldgård Thorsen, 

Kuliebakken 19, 

2770 Kastrup. 

A 548 Ejvind Nyrup, 

Gersonsvej 55, 

2900 Heil. 

A 597 Torkil Haas, 

Højdevangs Alle 35, 

2300 S. 

A 636 Henrik Hoffmeyer, 

Set. Annægade 6, 3., 

1416 K. 

A 636 Johan Peer Bech, 

Bolandsvej 12, 

2100 0. 

A 649 Poul Eriksen, 

Frederiksdals Loranstation, 

Grønland. 

Juniorer 

J 27 Jørgen Andersen, 

Markskiftevej 8, 

S. 

J 45 Niels Anker Lund, 

Kastrupvej 151, 

S. 

J 46 Michael Sørensen, 

Gertsvej 11, 

S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

søfu&ry 
Vor populære kasserer Erna og hendes 

mand Ib Christensen fejrede torsdag den 

22. juni deres sølvbryllup. 

Vi ønsker (ganske vist lidt for sent) 

hjertelig til lykke. 

Red. 
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Er du ude på skrammer så benyt 
parkeringspladsen 
Hvad vil bestyrelsen gøre ved 

parkeringsproblemet? 

Selv på en hverdagsaften er der for lidt 

plads til medlemmernes biler. 

Lørdag og søndag hersker der et sandt 

kaos med parkering på alle mulige og 

især umulige måder. 

Gang på gang hører man på parke

ringspladsen ærgerlige udbrud, når med

lemmerne kommer og finder deres vogne 

med buler og skrammer. 

Bestyrelsen kan, med en minimal ind

sats, løse problemet og skaffe mere par

keringsplads i sommertiden. 

Luk den nordre port op lørdag og søn

dag, og tillad parkering fra hegnet til det 

gamle klubhus. 

Kørsel andre steder i havnen forhin

dres ved at begrænse den nye parkerings

plads med en kæde. 

Dette forslag vil måske betyde, at et 

par både, der skulle have været i vandet 

senest den 15. juni skal flyttes. 

Men det kan bavne- og pladsudvalget 

vel sætte i gang. 

Lad os sige med Tordenskjold: 

»Hvad dælen nøler I efter!« 

KH 22.461. 

Tag hensyn -

Sejlere der mødes til søs hilser altid på 

hinanden. 

Sejlere bydes velkommen i fremmede 

havne, vi i S.S.F. byder sejlsports-kam-

merater velkommen i vores havn. Alt ån

der idyl, for sejlere er folk, der færdes 

hensynsfuldt til søs og i havn. 

Men medlemmerne i S.S.F. har så travlt 

med at komme indenfor porten og være 

hensynsfulde og gode kammerater, at der 

hersker kaos på parkeringspladsen. 

Der parkeres på kryds og tværs uden 

hensyn til om andre, der er kommet tid

ligere kan lukke bildøren op. 

Har andre fundet en plads til vognen, 

gælder det om at placere sin egen vogn, 

så flest muligt forhindres i at kunne 

køre ud. 

Store og små buler og skrammer i døre 

og skærme hører snart til dagens uorden. 

En bagatel som at efterlade navn og 

adresse, når man har lavet en skade, har 

»sejlsportsmanden« eller hans gæster ikke 

tid til. 

De skal jo ud og færdes hensynsfuldt 

til søs. 

Medlem nr. 186. 

Til havneudvalget 
Hvornår kommer skiltene på portene 

(løse hunde og cykling forbudt) samt 

skiltene på molerne med fartgrænse i 

havn og rende? 

3-5-5. 

Til haveejerne på 
nordre mole 
Haverne vil blive sløjfet ved udgangen 

af dette år. Der kan dog ske uforudsete 

ting, så de kan blive liggende et år end

nu, men chancen er mikroskopisk. 

Fmd. 

DØDSFALD 

Atter har Sundby Sejl-Forening mistet et 

af sine medlemmer. Torkild Brinck er, i 

en alder af 57 år, afgået ved døden efter 

et ulykkestilfælde på sin arbejdsplads. 

Torkild, der hele sit liv havde sejlet, 

var en af de mere stilfærdige, men man 

var altid velkommen til en hyggesludder 

i Torkilds båd, og selv sejlede han flit

tigt på lange ture med sin motorbåd 

»Havmågen«. 

ÆRET VÆRE TORKILDS MINDE! 

R.H. 

S. s.i-. 

Sejladserne om det »halve skiv« er i år 

arrangeret af Hvidovre; den skal finde 

sted søndag d. 2. juli. 

Meningen er, at alle deltagerne mødes 

om lørdagen i Hvidovre, her har klub

ben tilrettelagt fællesspisning om aftenen 

og derefter vil der være diskotek, altså 

er der lagt op til en rigtig hyggeaften. 

Prisen for maden vil blive kr. 7,00. 

Man forsøger desuden at lave 3 sejlad

ser for ynglinge, på særlig bane. Dette 

er forudsat, at tilslutningen er stor nok. 

Sommertur 

Da det i år har været umuligt at finde 

passende ledsager til at sejle med led

sagefartøjet på ferie, har vi tænkt os at 

give tilladelse til, at juniorerne tager på 

tur nordpå i sundet, evt. med tilladelse 

til også at sejle til de svenske havne. 

Dette under forudsætning af, at der dag

ligt oprettes kontakt med klubben på 

telefon 58 32 96 

I ferietiden 

Er du fører eller aspirant med dispensa

tion, husk da at meddele juniorleder eller 

udvalgsmedlem, hvis du er bortrejst til 

dine sejlaftener, da passende afløsning 

må arrangeres. 

For 

S.S.F.s Juniorafdeling, 

B. Willadsen. 

TAK 
til alle venner i Sundby Sejl-Forening. 

Modtag min hjerteligste tak for den 

store deltagelse, der blev vist mig ved 

min hustrus pludselige død. 

S. Christensen, 

Holmegaarden, 

Saltholm. 



Vore kapsejlere klarer sig fint ved alle 

stævner, hvor de deltager, men den stør

ste succes havde vore både i Svanemølle

kredsens Distancesejlads søndag den 8. 

maj: Hveen Rundt, med deltagelse af 

111 både, 8 både fra Sundby Sejlforening 

deltog, hvoraf de 6 kom hjem med præ

mie. 

I Nimbusklassen blev Chip nr. 1 og 

Chap nr. 2. Blandt Vegaerne kom Bent 

Knudsen med Marianne ind som nr. 1, 

og i den stærkt voksende Spækhugger

gruppe blev Flid med Børge Hansen ved 

roret nr. 1 og Zamboanga nr. 2, samt i 

løbet for NL-kuttere kom Torsdag med 

Hardy Burcel ind som nr. 1. 

Sundby Sejlforenings onsdags-sejlad

ser har også stor søgning med deltagelse 

af helt op til 38 både fordelt på 4 starter 

med 12 løb, junior-afdelingen møder flit

tigt op med juniorbåde, ynglinge og flip

pere og kæmper mod Kastrups juniorer 

om de udsatte præmier. 

Til de sejlere, der endnu hver onsdag 

aften ligger i havn, eller som krydser 

rundt om kapsejladsfeltet for at se, om 

deres båd nu også kan løbe lige så hur

tigt som dem, der er med, vil jeg som 

kapsejladschef gerne sige: »gå op i klub

huset om tirsdagen og skriv en kuvert 

med din båds navn, læg en femmer i og 

vær med, det er ikke sikkert, du vinder, 

men som grundlæggeren af de moderne 

olympiader, baron Pierre de Coubertin 

udtalte, det vigtigste er ikke at sejre, det 

vigtigste er at være med; gælder også her, 

og så får du både frisk luft og kondi 

tilligemed«. 

HG. 

K L U B H U S  

O G  

F E S T E R  

Lørdag den 26. august: 

Svagførefest kl. 14. 

• 

Lørdag den 9. september: 

Mannetur. 

• 

Søndag den 24. september: 

Navigationssejlads. 

• 
Søndag den 24. september: 

Lukket kapsejlads. 

• 

Lørdag den 7. oktober: 

Afriggergilde. 

• 

Søndag den 15. oktober: 

Tur til Motorbådsklubben »West«. 

Tirsdag den 31. oktober: 

Generalforsamling kl. 19-30. 

• 

Lørdag den 4. november: 

Andespil kl. 20.00. 

• 

Søndag den 17. december: 

Juletræsfest for børn kl. 14.00. 

RADIO 1 UAnEN 
— og det skal være kvalitetsradio — tag derfor direkte over sundet til: 

Beno-Radio 
Kaptensgatan 22 - 21151-Malmo - TELF. 040-11 14 64 
(specialforretning for kommunikat ionsradio, 10 % rabat t i l  medlemmer af S.S.F.) 
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Politiken 
går ind for sejlsport 

Politiken har udvidet 
lørdagsavisen med stofom
rådet »Både og«, skrevet af 
den erfarne sejlsportsmand 
Preben Skaaning. 

Det er saglig snak, om
tale af nyheder, og gode råd 
til os alle. Kort sagt - den 
drevne sejler holdes ajour. 
Begynderen får en masse 
gode tipsmed ud på bølgen. 

Rubrikspalten 
"Skibe & Både" 

LordagsPolitiken er selvfølgelig osse blevet 
avisen, hvor sejlsportstilbudene samles. Lob 
spalten igennem hver lordag - man ved aldrig, 
hvad man falder over af gode tilbud. 

Og brug den iovrigt selv. De kan komme 
i forbindelse med Politikens læsere forunderen 
tier. Ring Deres annonce ind til (01) lf 8511, 
lokal 552, 515, 502 eller 440 og gør det inden 
fredag kl. 1 3, så kommer den med om lørdagen. 

POLITIKEN/en levende avis 



KAP HORN-SEJLERNES BRODERSKAB Af Louis Cara 

Med tilladelse fra tidsskriftet »Det Bedste« 

1 dagene fra 6. til 8. juni samles de i Ko

benbavn - de gamle, barkede sejlskibs-

veteraner, hvis saga om den frygtede tur 

rundt »Hornet«, vil leve længe efter, at 

den sidste af dem har kastet anker. 

Broen pa det store sejlskib Vincennes 

var pludselig blevet rasteplads for tusin

der af fugle — måger, skarver og storm

svaler - som ikke lod sig jage væk. Den 

15-årige kahytsdreng Célestin Touzé stir

rede måbende på dem og begreb ikke, 

hvorfor de havde slået sig ned her. Men 

hans far, skipperen Jean Touzé, kendte 

grunden: skibet var kommet ind i »øjet« 

af en tyfon, hvor lufttrykket er så lavt, 

at fuglene ikke kan holde sig på vingerne. 

Men et øjeblik efter var situationen en 

anden. Vincennes var på vej fra Ny Ca-

ledonien til Europa med en last nikkel 

og havde kurs mod Kap Horn. Pludselig 

begyndte skibet at rulle, omgivet af mør

ke og storm. Det knagede og peb i ræer 

og rig, da det store fartøj krængede fra 

side til side. Rorgængeren, en gammel 

søulk fra Bretagne, surrede sig fast til 

roret og sang salmer ud i stormen. På 

dækket havde reservemasten slidt sig løs 

og rullede nu frem og tilbage med fare 

for at knuse alt i nærheden. En vand

tønde blev slynget i brystet på kokken; 

han var dræbt på stedet. 

I tre forfærdelige døgn rasede stor

men, inden den løjede af. Og dér, ret 

forude for skibet, som nu ikke var meget 

mere end et afmastet vrag, kunne man 

se en bugt. Her var redningen. Dybden 

blev loddet, og mandskabet gjorde sig 

klar til at sætte den eneste redningsbåd 

ud, som stormen havde sparet. I det 

samme lød der et forfærdet råb fra en 

af folkene: »Skipper! Se - en kano, fuld 

af nøgne vildmænd!« 

»Klar til at vende!« brølede skippe

ren med tordenrøst. Han vidste, at nogle 

af øerne i Ny Hebriderne var befolket af 

kannibaler. Og tremasteren, som nu kun 

havde én mast tilbage, gled besværligt 

og med stærk slagside ud på havet igen. 

Der skulle gå endnu 11 slidsomme døgn, 

før de fandt en anvendelig ankerplads ... 

Denne dramatiske beretning blev for

talt af Célestin Touzé et halvt hundrede 

år senere ved en festmiddag i Le Havre. 

Touzé havde da selv været kaptajn i 

mange år, inden han opgav søen og gik 

i land. Aftenens vært var den 75-årige 

Léon Gautier, en af vetearnerne fra sejl

skibenes storhedstid. Han var netop ble

vet udnævnt til præsident - med hæders

titlen Grand Afat (Stormast) — for den 

internationale Kap Horn-forening, Ami-

cale Internationale des Captaines au Long 

Cours Cap Horniers, der blev stiftet i 

1938. Denne forening samler i dag om

kring 2700 sejlskibsveteraner fra 12 lan

de i et verdensomspændende broderskab. 

Der stilles kun én betingelse for at blive 

medlem: At man mindst én gang har 

foretaget den mest frygtede af alle sø

rejser, turen rundt om Kap Horn, og vel 

at mærke med et sejlskib uden nogen 

form for hjælpemaskineri, for slet ikke 

at tale om radioudstyr. At runde »Hor

net« var i sejlskibenes tid et sandt me

sterstykke af navigationskunst og sø

mandskab. 

Kap Horn-veteranernes historie begyn

der i midten af 1800-tallet, og omkring 

århundredskiftet foregik næsten hele ver

dens godstransport med stolte tre- og fir

mastere. Det var ingen tilfældighed, at 

disse skibe var så højt værdsat — de var 

simpelt hen det mest økonomiske trans

portmiddel, man havde på den tid. Det 

kostede ikke stort mere at fragte en ton 

hvede fra Le Havre til Valparaiso i Chile 

end at sende samme godsmængde med 

tog fra Paris til Marseille. 

Men mændene, der sejlede med disse 

prægtige skibe, kendte til et helvede på 

jorden: Kap Horn, hvor elementernes ra

sen er uden sidestykke. Farvandet om

kring dette forbjerg er fuldt af grunde 

og skær, voldsomme storme pisker havet 

op i tårnhøje bølger, og kraftige kyst

strømme gør sejladsen yderligere fare

fuld. Et ud af ti skibe gik tabt her hvert 

år. 

Storm og strøm var ikke de eneste 

farer, der lurede ved Kap Horn. Søfol

kene oplevede et mareridt af regn og 

kulde, hagl og sne, voldsomme kaste

vinde, tåge, undervandsskær, isbjerge og 

pakis og søer så høje som femetages huse. 
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Kaptajn Emile Bourge husker et spø-

gelsesskib, han mødte, da han en dag i 

1912 nærmede sig »Hornet«. »Vi troede 

næsten ikke vore egne øjne,« har han for

talt. »Der kom en tremaster helt inde

sluttet i et isbjerg! Alt var på plads om 

bord — selv nogle af folkene, der holdt 

fast i ræerne. Alle var frosset ihjel, mens 

de trofast passede deres dont.« Det var 

utvivlsomt en navigationsfejl, der havde 

ført til, at dette skib - den britiske clipper 

Courageous - løb ind i en antarktisk is-

skruning på en tid af året, da den strenge 

kulde bogstaveligt taget frøs mandskabet 

til is. I løbet af vinteren var skibet så 

blevet indkapslet i en veritabel »lig

kiste« af is, som nu i det mildere forårs

vejr havde løsnet sig fra de omgivende 

ismasser og flød omkring som et isbjerg. 

Det var også på vej rundt om »Hor

net«, at Célestin Touzé engang oplevede 

at sejle hen over en vulkan. »Søen var 

rolig, og jeg sad inde i min kahyt. Plud

selig gik det op for mig, at en lille sky, 

jeg fem minutter tidligere havde obser

veret ude i horisonten, stadig hang i sam

me position. Vi flyttede os altså ikke ud 

af stedet. Jeg gik op på dækket og så, at 

havet omkring os var fuldt af sten. Jo, 

det var sten! Så langt øjet rakte, var van

det dækket af flydende sten. Vi var sejlet 

ind i en banke af pimpsten, der var slyn

get ud ved et undersøisk vulkanudbrud. 

Stenmasserne var pakket så tæt, at vores 

blylod på femogtyve kilo ikke kunne 

synke igennem dem. Det blev aften, før 

vi igen kom ud i åbent vand.« 

Kap Horn-farerne sejlede dengang fra 

Europa til Iquique i Chile på 90 døgn 

eller til San Francisco på 120 døgn. På 

disse lange togter måtte folkene om bord 

vænne sig til at klatre i fuld fart op i rig

gen, hale i tovværk, så kødet blev flået 

af hænderne, arbejde en hel vagt i vand 

til livet, aldrig sove mere end fire timer 

i træk, vaske både ansigt og skjorte i en 

lille sjat vand hver morgen og uge efter 

uge leve af henkogt kød, klipfisk, flæsk, 

bønner og rom. 

Forholdene om bord var som oftest 

elendige for mandskabet; ensformighe

den gik dem på nerverne, og eventuel 

sygdom kunne man ikke stille meget op 

med. Alt dette drev tit folkene til åbent 

oprør. Kaptajn Léon Ravasse husker sin 

første tur til søs, hvor han var yngste 

mand om bord. Kosten var rædselsfuld, 

og mandskabet levede i evig kamp med 

myriader af rotter. Anført af kokken tru

ede en flok mytterister med at bemæg

tige sig kommandoen om bord. »Jeg 

gemte mig i et lukaf, hvorfra jeg kunne 

følge med i, hvad der skete,« fortæller 

Ravasse. »Skipperen stod ligbleg med en 

revolver i hver hånd og råbte, at han 

ville skyde den første, der kom nærmere. 

De fleste af folkene var på hans side, og 

mytteristerne blev overmandet og lagt i 

jern.« 

Alle Kap Horn-farere levede faktisk 

en tilværelse, der på mange måder kunne 

minde om en straffefanges. De måtte un

derkaste sig den strengeste disciplin for 

en hyre, der knap nok kunne holde liv i 

en familie derhjemme. Skipperen her

skede med uindskrænket autoritet; bort

set fra Vorherre stod ingen over ham. 

I hårdt vejr fik ikke én mand lov til at 

få en smule søvn. Rettigheder eller ar

bejdsbeskyttelse for mandskabet var 

ukendte begreber. De kunne sættes til 

det værste slavearbejde og ikke engang 

være sikre på at få udbetalt den indtjente 

hyre. Dertil kom, at de i reglen var væk 

fra deres hjem og familie i op til flere år. 

Men når de milde passatvinde strøg 

som kærtegn langs skibssiden, glemte de 

strabadserne for en tid. Så kunne de sove 

på dækket, fiske eller skære små minia

tureskibe til at putte i flasker. Samtalen 

kom tit ind på Kap Horn, de djævelsk 

høje søer og de lumske skær - alligevel 

var der ikke mange søfolk, der virkelig 

havde set »Hornet«, indhyllet som det 

altid var i en tæt, uhyggelig tåge. Men 

det var også mere end nok for dem at 

vide, at det lå der. De håbede så inder

ligt at slippe for at stifte et alt for intimt 

bekendtskab med det! 

Med Panama-kanalens åbning i 1914 

var eventyret forbi. Et for et blev de store 

sejlskibe lagt op, og én efter én måtte 

Kap Horn-farere gå fra borde. I dag er 

der ikke mange skibe, som tager turen 

rundt Kap Horn. Bølgerne, der raser her 

om sydspidsen af Ildlandet, kan rulle vi

dere kloden rundt så at sige uden at have 

stødt på et eneste fartøj. Men én gang om 

året kan man endnu høre Kap Hornerne 

synge deres gamle, ramsaltede »shanties«. 

Da er det, som om den skræmmende 

skygge af »Hornet« rejser sig i den røg

fyldte festsal, hvor deres internationale 

broderskab holder kongres. Fra mange 

lande kommer de, barket af vind og vejr, 

for at holde minderne i hævd — og i 

denne måned foregår det i København. 

Den danske Kap Horn forening vil tage 

imod de mere end 600 gæster, der blandt 

andet vil »runde« vort hjemlige Kap 

Horn, Kronborg, studere de stolte fuld

riggere på søfartsmuseet i Helsingør -

og indsnuse havluften om bord på dan

ske skoleskibe, hvor en ny ungdom lærer 

den svære sejlskibskunst. 

Hver og én af de gamle veteraner vil 

sikkert istemme »Stormasten«, kaptajn 

Gautiers hjertesuk, når han siger: »Trods 

alt har jeg aldrig følt mig så stolt og 

glad, som når det lykkedes mig og en 

håndfuld mænd at manøvrere en fire-

tusindtonner med en sejlføring på fire 

tusind kvadratmeter gennem stormen ved 

Kap Horn. Somme tider, når vi havde 

vindstille, længtes vi ligefrem efter at 

komme ned til den forbandede klippe og 

prøve kræfter med den!« 

Og Kap Hornerne vil mødes igen. Lad 

dem synge deres gamle sange, så længe 

de har vejr i sig. Og lad bare nutiden 

kalde dem håbløse romantikere, for den 

dag vil komme — om 15, måske 20 år -

da kun ti af dem er tilbage, så fem — og 

til slut kun én. Det vil blive en sorgens 

dag på havet. 

I den franske havneby, Saint Malo, 

hvor foreningen har sit hovedsæde, ligger 

en gylden bog, hvor medlemmerne har 

nedskrevet deres erindringer, små og sto

re, muntre og dramatiske episoder fra 

deres liv på søen. Og den sidstlevende 

Kap Horner er ifølge foreningens love 

forpligtet til at skrive et eneste ord aller

nederst på bogens alleridste side. Ordet? 

- Fin . . . Slut. Og dermed vil et ære

fuldt kapitel i søfrtens historie være endt. 

DE DANSKE 
KAP HORNERE 
Den danske Kap Horn forening, der i 

denne måned er vært for det internatio

nale broderskabs 28. kongres, har prins 

Henrik som protektor og tæller blandt 

sine medlemmer verdens ældste Kap Hor
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ner-skipper Andreas Hansen, Romo, der 

i år fylder 100. Han er den danske sek

tions eneste »Albatros« - betegnelsen for 

et medlem, der selv har ført et sejlskib 

rundt Kap Horn - og har i alt taget turen 

24 gange. 

Den 100-årige »Albatros« er i familie 

med vort æresmedlem, klokkemager A. 

Hansen; han er hans faders fætter. 

red. 

Det første danske skib, der rundede 

Kap Horn, var briggen Perlen i 1840, og 

i de følgende årtier har vel omkring 3000 

danske søfolk klaret pynten under sejl, 

såvel på den frygtede vestgående rute 

som på den noget »blidere« østgående. 

De fleste gjorde turen på udenlandske 

skuder, men mindst 30 sejlskibe under 

dansk flag har i årenes løb taget vejen 

neden om Sydamerika, ofte fragtet med 

australsk hvede eller salpeter og guano 

fra Chile. Det sidste af disse lastførende 

danske skibe var femmasterbarken Køben

havn i 1927, efterfulgt af ketchen Mon

sunen i 1933 med forfatteren Knud An

dersen som fører under hans berømte 

jordomsejling. 

I dag har den danske Kap Horn for

ening 94 medlemmer (gennemsnitsalder: 

72), men præsidenten, orlogskaptajn Jør

gen Bay-Schmith, er overbevist om, at der 

må gemme sig endnu flere Kap Horn-

farere rundt i landet, og beder alle inter

esserede henvende sig til foreningens se

kretær Peter Godtbert, Tårnvej 70, 2610 

Rødovre, telefon (01) 70 76 07. Med

lemmerne mødes en gang om måneden -

blandt andet i Kap Horn-salonen på øre-

sundsbåden Gripen — for at holde min

derne og traditionerne i hævd fra den 

epoke, hvorom en erfaren Kap Horner 

meget rammende har sagt: »Til tider 

overlevede vi, til andre tider ikke.« 

Sundby maritime 
privatradio-klub 
Tirsdag den 23. maj 1972 stiftedes Sund

by maritime privatradio-klub af en kreds 

af privatradioejere (og også et par styk

ker, som ikke har radio), ikke ud fra øn

sket om at lave en etat i staten, men ud 

fra ønsket om, at vi, som er førstehånds-

interesserede, skulle påtage os de arbejds

mæssige og økonomiske byrder, som uvæ

gerlig må til for at fremme udbredelsen 

af privatradioe som kommunikationsmid

del inden for søsporten. 

Da vi jo endnu kun er en lille skare, 

som har forstået værdien af dette relativt 

billige meddelelsesmiddel, ville det jo 

være vanskeligt at få realiseret tanker og 

ønsker ad foreningens sædvanlige kana

ler ; derfor har vi selv taget fat. 

Som tidligere sagt har vort aflytnings-

system ikke været det bedste, derfor vil 

vi bl. a. oprette frivillig lyttevagt på nød

kanalen, i hvert fald i fritiden, d.v.s. f. 

eks. fra kl. 17.00-23.00 på hverdage og 

fra kl. 08.00-23.00 på lørdage og søn

dage, idet det jo er de tidspunkter, på 

hvilket der er de fleste søsportsfolk på 

søen. Denne vagt vil blive forsynet med 

et godt bærbart anlæg, så han kan bevæge 

sig frit omkring på havneområdet, men 

han skal konstant lytte på kanal 11 A. 

Radioklubben vil endvidere anskaffe 

sig måleapparatur, så medlemmerne altid 

kan få sit grej kontrolleret. 

Alle medlemmer af S.S.F. kan blive 

medlem af Sundby maritime privatradio-

klub, når de bare vil deltage aktivt i vort 

arbejde på forbedring af sikkerheden til 

søs. 

Der betales indskud kr. 10,00 og kr. 

5,00 månedligt i kontingent, dette sidste 

betales dog i halvårlige rater. 

Pensionister, som kunne tænke sig at 

påtage sig frivillige helligdagsvagter, kan 

blive medlemmer og skal være kontin

gentfrie. 

Har du lyst til at blive medlem, da 

henvend dig til et af radioklubbens besty

relsesmedlemmer, som er: 

Børge Schlichter, kasserer. 

Poul Holst Jensen, vagtchef. 

Gunnar Desler, teknisk konsulent. 

Kaj Hansen (TRINE), sekretær. 

Reinhardt Hansen 

formand. 

Bærebølgen 
HUSK HUSK HUSK HUSK 

altid at have en trillefløjte hængende i 

en snor ved radioen, så ved du altid, hvor 

den er, hvis du skal bruge den. MEN 

BRUG DEN KUN VED NØDOPKALD. 

Det er glædeligt at konstatere, at flere 

og flere sejlklubber får øjnene op for 

walkie-talkiens anvendelighed, bl. andet 

til kapsejladser ... 

MEN, det er kedeligt, når de anvender 

kanal 11 A, som vi, i lighed med de 

svenske sejlklubber, anvender som NØD

FREKVENS. 

Bedre ville det være, om alle sejlklub

berne slog sig sammen med os og med 

Motorbådsunionen for i talstærkt fælles

skab at resje krav om flere kanaler fri til 

brug for søsporten. 

Men det kommer vel engang ... 

Politi
bekendtgørelse 

I medfor af § 19 stk. 4 i politivedtægten 

for Kobenhavn 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 ost af en ret linie fra Benzin-

oens sydlige hjorne til fyret på den 

nordlige mole i Kastrup havn. 

Sidsnævnte grænselinie er i tiden fra 

1. maj til 1. oktober afmærket med 4 

kromorangemalede spidstonder med 1 

vandret gul stribe og uden topbeteg

nelse.« 

K o b e n h a v n s  P o l i t i ,  

den 29. maj 1969. 

P .  C h r i s t e n s e n  
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Sej/sportsfo/k i** 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING jMjlW 
fordelagtigst 

hos B AC HER 

GULE JAKKER 11 lll '"8' 

do. BENKLÆDER • 

JOLLEBENKLÆDER 1 W | 

Elvstrøms Flydeveste | §P 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE | J j 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUNLOP SEJLERSKO 0 ̂ >5^^ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
FILIAL (cRØNTTO KV ET 79  -  YAlby  238  

FM-motor 

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 

Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisl iste 

Vi køber Deres gamle motor 

Vi fører også Marna Dieselmotorer fra 18—200 hk. 

RUDE & CO.  
Telefon Valby 4568 

Permanent udsti l l ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem eller nyd den hos 

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

f lere næringsdrivende, der l igesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V » 35 67 88 

Yachtudstyr 
på Amager 

Styre- og pejlkompasser 

Sokort, sejlhåndboger m. v. 

E. MEYER's Navigationsbog 

MEYWALL-navigationsbord 

R. W. O. jollebeslag og blokke 

Ankre, tovværk, sjækler og l ign. 

Maling 

Sobeklædning 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 København S. 

Tlf. 58 30 45 
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Foto: E. Lorentzen 

„Smogen" 

Idyl fra Skårgården 
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SUIMDBY SEJL-FORENING 

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

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

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

Kasserer: Erna Christensen, Mitanovej 4 59 39 78 

Havneudvalg: Lennart Larsen, Hojdevej 18 55 46 86 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 

Poul Holst Jensen, Asminderodgade 16, N TA 89 33 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 19 66 

Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 25 66 

Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbadsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K ... BY 12 93 

Redaktør: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S 59 47 84 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Bestyrelsesværeise: 59 35 80 

J 

K asserer 

formaiMlen og-

havneiifl valget 

i ra l  l e s  

hver torsdag: 
kl. lO—20,30 

i klubhuset 
tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Giv dine børn redningsvest på, når de leger på havnen 

DET ER FOR SENT, NÅR ULYKKEN ER SKET! 

HUSK R>-

SVAGFØREFESTEN 
L Ø R D A G  D E N  2 6 .  A U G U S T  K L .  1 3 . ° °  

+ 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 

F E S T U D V A L G E T  
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Bestyrelsesmødet d. 20.6.1972 

Juniorlederen ikke til stede. 

DAGSORDEN 

1. Beretning. 

2. Havn og plads. 

3. Klubhus og fester. 

4. Sejlerskolen. 

5. Juniorafdelingen. 

6. Kapsejlads. 

7. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen til det sid

ste møde inden sommerferien. Forman

den havde haft et møde med graveingeni

øren, og vi har fået den sidste regning 

for gravearbejdet, den var på 51.612 kro

ner, og det samlede resultat for udgrav

ning af havn og rende lyder på 182.195 

kroner. 

Der er blevet rammet skinner ned i 

kanalen i stedet for de gamle pæle, der 

vil blive lavet 8 plastrør til at sætte om 

skinnerne som prøve. 

Det oplystes endvidere, at vor husleje 

er steget med 5.200,- kroner. 

Der oplæstes div. skrivelser som toges 

til efterretning. 

2. Under havn og plads: Vognen på 

ndr. plads tænger til reparation, den må 

laves snarest. Endvidere diskuteredes de 

skilte, som man for længe siden har ved

taget at sætte op, men som endnu ikke 

er kommet op. 

Der ankedes over at nogle medlem

mer ikke rydder op efter sig, når de har 

benyttet snedkerskuret. 

Der ankedes også over at div. huller i 

trådhegnet ikke er blevet repareret. Det 

bemærkedes, at det er beskæmmende at 

se, at også voksne medlemmer benytter 

hullerne i hegnet i stedet for at benytte 

lågerne. 

Traktoren er blevet repareret. 

3. Fra klubhus- og festudvalget oplyste 

Holger Larsen, at alt var klart til Skt. 

Hansaftens fest. Poul Holst beklagede 

her under at han som festudvalgsmed

lem ikke var blevet taget med på råd, 

dette fandt han at være en mærkelig form 

for samarbejde. Den øvrige del af be

styrelsen henstillede til de to repræsen

tanter at arbejde sammen og ikke gå hver 

sin vej. 

Man enedes om at indkøbe en, hårdt 

tiltrængt, samariterkasse, det overlodes til 

Orla With at sørge for dette indkøb. 

Om den tilstundende svagførefest ud

talte formanden, at han ville gå i spidsen 

for indsamling af midler til festen. 

4. Skolechefen udtalte at sejlerskolen 

går fint, øvelsesbåden er ude hver aften 

og der udvises stor interesse og flid fra 

elevernes side. 

5. Fra juniorafdelingen var der intet, 

juniorlederen var ikke til stede. 

6. Kapsejladschefen udtalte tilfredshed 

med tilslutningen til aftensejladserne, 

man var nu oppe på 38 deltagende både. 

7. Under punkt eventuelt bad R.H., 

på radioklubbens vegne, om adgang til 

kontoret, hvor foreningens nødradiosta

tion er anbragt, således at de frivillige 

radiovagter, når disse bliver etableret, 

kan komme til nødstation og telefon. 

Dette ønske blev imødekommet, lige

som man gav radioklubben tilsagn om at 

låne foreningens bærbare anlæg indtil 

videre, således at vagterne ikke skal være 

lænket til eet sted, men kan bevæge sig 

frit omkring. 

På anmodning om et sted, hvor man 

kan opbevare radioklubbens materiale, og 

hvor man kan udføre småreparationer, 

blev anvist et hjørne i det gamle klub

hus. 

Da dagsordenen var udtømt gik man 

en rundtur på pladsen, og herunder kom 

man til et medlems fartøj, som har stået 

på land i flere år for ombygning, dog 

uden at være kommet videre. Man kom 

til det resultat, at fartøjet aldrig vil kun

ne komme i yachtmæssig stand, hvorfor 

man vil tilskrive medlemmet om at fjerne 

fartøjet fra pladsen, senest 15. juli. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

LAURITS 
ANDERSEN 

Den 1. juli mistede Dansk Sejlunion sin 

afholdte formand. Laurits var den mand 

alle kom til at holde af. Han var i Sund

by Sejl-Forening til vor standerhejsning 

den 6. maj sammen me dsin hustru Bir

the. Laurits var en populær dommer ved 

kapsejladserne og var vel nok den mand 

sejlerne respekterede mest. Jeg vil kom

me til at savne Laurits som menneske og 

den gode sejlsportskammerat han har væ

ret for mig. 

Æret være hans minde. 

Sv. Larsen. 

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

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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Årets største kapsejlads: Sjælland rundt, 

der afholdes af Helsingør Sejlklub, blev 

vel også for mange den store skuffelse. 

Med undtagelse af den første nat, hvor 

der var en god vind, og regn, gik resten 

af tiden for det meste med at finde et 

enkelt pust hist og her. Ud af 675 til

meldte både kom 18 i mål til tiden, det 

var dog en trøst, at solen skinnede dagen 

lang, og de der havde nok af vand, mad

varer og øl/sodavand! kunne som på 

ovenstående billede nyde livet dagen lang. 

Den store overraskelse var vel nok, at 

en af Sundby Sejl-Forenings dygtige sej

lere kom i mål som nr. 3: Børge Theil 

Hansen i Spækhuggeren D.75 Flid foran 

alle favoritterne, olympiske sejlere og 

ditto. Som nr. 7 kom endnu en Sundby

sejler: D 35 Rimfaxe - også en Spæk

hugger - et ualmindeligt godt resultat, 

som lover godt fremover. 

I øvrigt var flere af de 28 deltagende 

Kendte sejlere fra S.S.F. arbejder hårdt 

på at komme Sjælland rundt 1972 i vind

stille. 

bade fra S.S.F. placeret langt fremme i 

den lange sejlads, men måtte opgive én 

efter én, efterhånden som det blev klart, 

at det var umuligt at nå frem til tiden. 

I sejladserne om Vandrepræmien for 

spidsgattere uden skrue, som der sejles 

om hver onsdag aften sommeren igen

nem, er stillingen følgende: 

D 5 Kent 15% point. 

SS 13 Aloha 10 point. 

D 48 Fri 11 7I/4 point. 

D 30 Heja 4 point. 

D 43 Gorki 1 point. 

DET ER EN GOD INVESTERING 

at annoncere i Sundby Sejl-

Forenings medlemsblad. — 

Oplaget er over 1200 ekspl. 
og bliver udsendt til alle 
Danmarks sejlforeninger. — 

ANNIE LINDQVIST 
SUIMDBY SEJL-FORENIIMG Amager Strandvej 15 

En klar 1.-plads til Kent, som dog hur

tigt kan ændre sig ved efterårets esjlad-

ser. 

Aftenkapsejladsen onsdag den 23. au

gust flyttes til lørdag den 26. august 

kl. 15, så ingen behøver at sejle hjem i 

mørke. 

Søndag den 24. september afholder 

Sundby Sejl-Forening sin store lukkede 

kapsejlads »Hveen rundt«. Reserver den

ne dag, også dig som normalt sejler med 

og kigger på. Nærmere meddelelse vil 

følge på opslagstavlen. 

Hans Guldager, 

kapsejladschef. 

Til »Et medlem« 
Du kommer til at sende redaktionen dit 

navn og adresse. 

Du kan godt få optaget dit brev under 

mærke, men jeg skal kende navn og 

adresse. 

Anonyme breve optages ikke. 

Red. 

Tak 
Til medlemmer og venner i S.S.F. 

Modtag min hjerteligste og dybfølte 

tak for den store deltagelse ved min 

mands, Thodkild Brinchs, pludselige død. 

Anna Brinch, 

Frankrigsgade 31. 

ALT 

u 'L's*j! 

skibs- og yachtudstyr 

køber De bedst hos.. . .  

CLAUS V, HANSENS EFTF. 
(CARL JOHAN JENSEN) 

V O R D I N G B O R G G A D E  9 8  -  2 1 0 0  K B H .  0  .  T E L E F O N  Ø B R O  5 2 2 0  -  Ø B R O  S 7 1 S  
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Fra sikkerhedsfronten 
At nogle medlemmer vil overtræde for

eningens love og reglementer er vel ikke 

noget nyt. . . MEN, at de ikke vurderer 

deres børns, for ikke at tale om deres 

egne, liv højere end at de vil ligge og 

sejle rundt i små lette plasticjoller med 

tre-fire børn UDEN REDNINGSVESTE, 

det er aldeles ufatteligt!!! 

Reinhardt Hansen. 

Vinterkurser 
Grundet på ændringer af aftenskoleloven 

indkalder vi de medlemmer, der har in

teresse i at deltage i Navigations-, Kyst

skipper-, Tovværks- og Radiokurser til 

orienterende møde. Tirsdag den 12. sep

tember kl. 19,30 i klubhuset. 

Ifølge de nye regler, skal tilmeldingen 

til kurserne foretages samme aften. 

Skolechejen. 

Fra havneudvalget: 

Masteskuret 
Master og rundholter skal være mærket 

med nye mærkesedler hvor datoen står på. 

Det viser sig, at der ligger meget der er 

gengangere igennem årene og ligger og 

fylder op. 

Der er flere der har to bomme til sit 

skib; tag den anden hjem eller kassér den. 

Der er kun plads i masteskuret til én bom 

og mast pr. båd. Dette må være ordnet 

senest 15. september. 

Motorskuret 
Den 15. september skal der ryddes op i 

motorskuret. De motorer der er i orden 

skal være datomærket med navn og med

lemsnummer. 

Hvad der ikke er nymærket til 15. sep. 

tember vil blive fjernet fra skurene. 

Bærebølgen 
Der er nu 50 medlemmer i Sundby Sejl-

Forening som har PRIVATRADIO i 

deres både. Det er en fordobling af an

tallet siden sidste år, så det må vel siges 

at være et godt resultat. 

HUSK!!! Hvis du skal foretage et op

kald, lyt da først efter om kanalen er 

fri. Det er dårlig »båndkultur« at bryde 

ind i en anden samtale. 

Hvis du hører en klubkammerat kalde 

et nummer, og du føler trang til at hilse 

på, da vent med at kalde op til du kan 

høre at kammeraten er færdig med sit 

opkald, ellers forhindrer du måske, at 

han får den ønskede forbindelse. 

Invester hellere lidt mindre i en walkie-

talkie og lidt mere i en god antenne . . . 

Det giver bedre effekt og længere ræk

kevidde. 

Har DU meldt dig som frivillig radio

vagt? 

Ellers gør det hurtigst muligt. Jo flere 

der melder sig, jo færre vagter bliver der 

til hver!!! 

Og til slut. . . HUSK TRILLEFLØJ

TEN !!! 

Reinhardt Hansen. 

r a d i o  1  
— og det skal være kval i tetsradio — tag derfor direkte over sundet t i l :  

Beno-Radio 
Kaptensgatan 22 - 21151-Malmo - TELF. 040-11 14 64 
(specialforretning for kommunikationsradio, 10 % rabat t i l  medlemmer af S.S.F.)  

LAFAIBTIE - ZOIHAC - TOKAI - '|II>IIM> 
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Politi
bekendtgørelse 

I medfor af § 19 stk. 4 i politivedtægten 

for Kobenhavn 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 ost af en ret linie fra Benzin-

oens sydlige hjørne til fyret på den 

nordlige mole i Kastrup havn. 

Sidsnævnte grænselinie er i tiden fra 

1. maj til 1. oktober afmærket med 4 

kromorangemalede spidstønder med 1 

vandret gul stribe og uden topbeteg

nelse.« 

K o b e n h a v n s  P o l i t i ,  

den 29. maj 1969. 

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

Hundeejere! 

Ifølge 

generalforsamlingens 

beslutning, skal hunden 

være i snor 

overalt på foreningens 

område. 

Støt 
vore annoncører! 

De støtter os 

H U S K !  
Det er ethvert medlems pligt at 

påse, at foreningens ejendele ikke l i

der overlast. 

Vandaler har brækket Bruseren itu 

i  badeværelset, samt f jernet håndta

gene på cisternerne. 

Pas på, vi skal alle betale. 

LÅS DØRENE! 

Puh ha! 
Vi anmoder bådejere foran klubhu

set om at anbringe deres affald i  

skarnkasserne og ikke i papirkurven 

foran klubhuset. Da vi har fået en 

del klager over stanken. 

Klubhusudvalget. 

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

På grund af personalemangel beder vi medlemmer og gæster venligst om at bringe 

tomme flasker, glas og brugt service tilbage på disken. 

Det er forbudt at nyde medbragte drikkevarer i eller på 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. 

Til bådejerne foran klubhuset: Af hensyn til stanken, benyt ikke papirkurven foran 

klubhuset til skraldespand. 

Det er forbudt at plukke blomster i bedene. 

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

Vi henstiller til medlemmerne, at de hjælper os med at klubhusreglement bliver overholdt. 
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SUNDBY SEJL-FORENINGS 

ukkede kapsejlads: 

4 
HVEEN 
RUNDT 

r 
Søndag 
den 

24. 
september 
kl. 9.oo 

Tilmelding senest torsdag den 21. september kl. 20.00. 

Program og ti lmelding fremlægges i klubhuset. 

Flipper-, ynglinge- og juniorbåde, sejler på særlig bane. 
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LØRDAG D. 9 OG SØNDAG 
^DEN 10. SEPTEMBER 

^ M A N D E T U R  
| 

tf 
F 

Turen går til båtklubben „Malmohus" 
MENUEN BLIVER TURENS STORE OVERRASKELSE 

Der bliver afholdt flere morsomme konkurrencer, og for evt. overskud 

vil der blive uddelt øl. Billetter å 30 kr. skal afhentes inden 4 sept. 

Søndag 
den 

24. september 

N A V I W A T I  
S EJ L A 1)) 

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. 
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K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  
Lørdag den 26. august: 

Svagførefest kl. 14. 

Lørdag den 9. september: 

Mannetur. 

• 

Søndag den 24. september: 

Navigationssej lads. 

• 
Søndag den 24. september: 

Lukket kapsejlads. 

• 

Lørdag den 7. oktøber: 

Afriggergilde. 

• 

Søndag den 15. oktober: 

Tur til Motorbådsklubben »West«. 

Tirsdag den 31. oktober: 

Generalforsamling kl. 19.30. 

• 

Lørdag den 4. november: 

Andespil kl. 20.00. 

• 

Søndag den 17. december: 

Juletræsfest for børn kl. 14.00. 

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

betaling 15. september 1972. 

Der er INGEIM restancefrist. 

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 75,00 

Passive Kr. 30,00 

Juniorer Kr. 40,00 

Kasserersken. 

Nye medlemmer - - — 
som søger optagelse 

L SundAy. 

Aktive 

A 647 Ole Hørsig, 

Genuavej 29, S. 

A 670 Allan Cort Cortzen, 

Bentzonsvej 50 B, F. 

A 691 Steffen Heger, 

Sagasvej 18, V. 

A 705 Flemming Jørgensen, 

Øselsgade 9, S. 

A 706 Peter Petersen, 

Lyngby Hovedgade 61, Lyngby. 

A 707 Jens Gregersen, 

Florensvej 16, S. 

A 719 Klaus Rasmussen, 

Amagerbrogade 206 B, S. 

A 723 Edvard Rofelt, 

Korsikavej 4, S. 

A 727 Jørgen Finn Jørgensen, 

Hans Jæger Vænget 9, Ka. 

A 780 Børge Edvin Hansen, 

Vestavej 9, Ka. 

A 804 Søren K. Hornshøj, 

Snoghøj Alle 3, Ka. 

A821 Henning Østerbye, 

Ryttervænget 41, Farum. 

A 835 Jørgen Bengtson, 

Vittrup Alle 45, Ka. 

A 837 Henning K. S. Mouritsen, 

Dannebrogsgade 49, V. 

A 873 Kim S. Kristensen, 

Amagerbrogade 66, S. 

A 878 Harry Løth Hansen, 

Itailensvej 88, S. 

juniorer 

J 8 Heidi Ryom Kristensen, 

Ej byvej 144, Rød. 

Passive 

P 19 Nini Adamsen, 

Hessensgade 35, S. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) TIf. 55 45 47 

H j  / i i  i Nærmeste forretning ved havnen! 
(fI. \JCWW*) 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

P Å K L Æ D N I N G  

fordelagtigst 

h0s B A C H E R  
JmaJcs 

GULE JAKKER 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER 

Elvstrøms Flydeveste 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUNLOP SEJLERSKO 0 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

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

FM og BRIT 
marinemotorer 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt. 

En stærk robust opbygning sikrer lang levetid, 

og de har en rolig, lydløs gang. 

FM Benzin/Traktorlin fra 5 — 19 hk 
Fås med gear eller vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisl iste 

Vi køber Deres gamle motor 

Brit benzin 5 og 10 hk, vægt 67 og 83 kg 

RUDE & CO.  
Telefon Valby 4568 

Permanent udsti l l ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem e l ler  nyd den  hos  

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

1TRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

f lere næringsdrivende, der l igesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

Yachtudstyr 
på Amager 

Styre- og pejlkompasser 

Søkort, sejlhåndboger m. v. 

E. MEYER's Navigationsbog 

MEYWALL-navigationsbord 

R. W. O. jollebeslag og blokke 

Ankre, tovværk, sjækler og l ign. 

Maling 

Sobeklædning 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 København S. 

Tlf. 58 30 45 



UDSIGT OVER LANDSKRONA LYSTBÅDEHAVN 
i baggrunden ses »GRAEN« og »ORESUNDSVARVET« 



r 
*  SUNDBY SEJL-FOREIMI IMG 

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

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

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

Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 

Havneudvalg: Lennart Larsen, Højdevej 18 55 46 86 

Orla With, Agnethevej 19, S 55 28 70 

Tilsynsforende med klubhuset og festudvalg: 

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 

Jens Green Jensen, Lemberggade 1, S 58 15 13 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 

Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 HY 19 66 

Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 25 66 

Jollerepræsentant: Niels Petersen, Elbagade 51 

Motorbadsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K .. BY 12 93 

Redaktor: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S 59 47 84 

Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Bestyrelsesværelse: 59 35 80 

J 

K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

træffe« 

liver torsdag: 
kl. 19-20,30 

i klubhuset 
tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

Vi mødes alle til den ordinære halvårlige 
G E N E R A L F O R S A M L I N G  

Lørdag 
den 7. oktober 
kl. 18.30 

AFRIGGERGILDE 
Der serveres: Dyresteg - Øl - Dessert - Vin - Kaffe 

Billetter å 30,- kr. kan købes hos Restauratricen og Festudvalget 
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"Tia. 

Bestyrelsesmødet d. 14-8.1972 

Kapsejladschefen ikke tilstede. 

DAGSORDEN 

1. Beretning 

2. Protokol 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Eventuelt. 

1. Formanden indledte sin beretning 

med at udtale en varm tak til alle i S.S.F., 

for den positive holdning han havde mødt 

overalt, hvor han var kommet med sin 

indsamlingsliste til årets svagførefest. 

Alle medlemmer havde vist god vilje til 

at støtte den gode sag. 

Det oplystes at de 5.000 kroner som vi 

havde ansøgt kommunen om, til rensning 

af sejlrenden, er blevet bevilget. 

De sidste 25.000 kroner for oprens

ning af havnen er nu blevet betalt, så 

der skyldes ikke noget på den historie. 

Formanden omtalte endvidere Dragørs 

jubilæumssejlads, som løber af stabelen 

på søndag, samt sejlturen til Saltholm 

med de fem borgmestre, det havde været 

en god tur, sagde Sv. Larsen. 

Om udvidelse af klubhuset sagde Sv. 

Larsen, at det skal sættes igang så hur

tigt som muligt. Svend havde talt med 

Amagerbanken, og der er grønt lys for 

et byggelån. Endvidere vil man søge om 

tdskud fra tipsmidlerne. 

Vort medlem Poul Lindemann, som jo 

desværre er blevet pensionist, var kom

met til formanden og havde afleveret 

50 kroner som tilskud. Formanden havde 

hertil sagt, at han som pensionist ikke 

skulle betale noget til havneudgravnin

gen. Men Poul Lindemann havde insiste

ret på, at han ville betale for, som han 

sagde, han havde haft så mange dejlige 

år i S.S.F., så den sag ville han være med 

til at støtte. Dette var et smukt bevis på 

kærlighed til sin klub. 

De sidste haver vil nu blive sløjfet, 

måske nogle få stykker kan ride stormen 

af et års tid endnu, men haveejerne må 

kontakte havneudvalget inden de fore

tager sig noget i retning af nedlægning 

af haven, eller forberedelser til næste 

sæson. 

Til slut et par medlemmer som skulle 

have en lille påmindelse, dette overlodes 

til sekretæren. 

2. Til protokollen intet. 

3. Havneudvalget udtalte, at den yder

ste ende af midterbroen nu må istand

sættes. 

Der var ligeledes blevet klaget over, 

at jernpladerne ved jolleslæbestedet ikke 

virke refter hensigten, også dette må man 

se på. 

P-pladsproblemet drøftedes også, der 

var forslag om at indrette et hjørne på 

ndr. plads, når bådene er kommet i van

det, men dette vender man tilbage til. 

4. Holger Larsen omtalte forberedel

serne til svagførefesten, alt er klart. 

5. Skolechefen omtalte vinterens kur

ser. De vordende elever bliver indkaldt 

til et møde i lighed med sidste år. 

6. Juniorlderen oplyste om, at der den 

2. september vil blive afholdt førerprøve, 

og at der vil være mindst 5 aspiranter til 

prøven. 

Det var juniorlederens indtryk, at de 

unge havde gået mere energisk til sagen 

end sidste år. 

Den ene af flippervognene er forsvun

det, der er noget der tyder på, at den er 

blevet stjålet. 

7. Kapsejlads intet. 

8. Eventuelt intet. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmøde d. 5.9.1972. 

DAGSORDEN 

1. Møde med arkitekt og ingeniør 

samt formandens beretning 

2. Protokol 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Kapsejlads 

8. Eventuelt. 

1. Formanden bød velkommen til arki

tekten og ingeniøren med hvem man drøf

tede den forestående udvidelse af klub

huset, da arbejdet snarest muligt skal 

sættes igang. Der vil nu blive indkaldt 

tilbud på arbejdets udførelse. 

Formanden oplæste en takkeskrivelse 

fra Poul Petersen, Amagersamariterne, i 

anledning af den overståede svagførefest. 

Endvidere oplæstes en anden skrivelse 

fra samme arrangement, men med et an

det indhold, nemlig at et af festudvalgs

medlemmerne ikke havde været helt på 

toppen af situationen så alt var ikke gået 

helt som det skulle. 

Formanden kunne imidlertid oplyse, 

at Poul Holst Jensen havde opgivet sit 

bestyrelsesmandat og havde afleveret 

nøglerne. I stedet må man indkalde sup

pleanten Jens Green. 

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

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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Ejner Petersen (Rigger-Ejner) havde 

meddelt, at han desværre ikke mere ser 

sig i stand til at påtage sig undervisning 

i tovværksarbejde, dette er beklageligt, 

men i stedet vil Anders Mogensen give 

undervisning. 

Der var også en tak fra hr. farvehand

ler Kruuse for S.S.F.s bistand ved Salt-

holmsarrangementet. 

Man drøftede de nærmere enkeltheder 

vedrørende afriggergildet, og fastsatte ge

neralforsamlingen til tirsdag d. 31. okto

ber, og forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen må være bestyrelsen 

i hænde senest tirsdag d. 10. oktober kl. 

19.30. 

2. Protokollen, intet. 

3. Havneudvalget gentog deres ønske 

om at få repareret nokken af midterbroen. 

Endvidere er der ophalervognen på ndr. 

plads, men hertil bemærkede formanden, 

at der forlængst er bestilt smed til at ud

føre dette arbejde. 

Et medlem, hvis båd har stået på land 

i flere år for ombygning, men som end

nu ikke er kommet et skridt nærmere i 

retning af at komme i yachtmæssig stand. 

medlemmet skal tilskrives for anden gang 

om at fjerne sit fartøj. 

Redaktøren bad om ordet for at give 

de forskellige udvalgsmedlemmer et hip 

til at være mere flittig med meddelelser 

til bladet. Eigeledes ville redaktøren gerne 

at flere medlemmer vil skrive til bladet, 

for at dette kan blive så godt som muligt. 

Redaktøren mente at såvel jollerepræsen

tanten som motorbådsrepræsentanten hav

de pligt til at holde medlemmerne under

rettet om, hvad de foretager sig. 

Fra sejlerskolen var der intet nyt. 

Juniorlederen udtalte, at der var til

meldt 8 juniorer til førerprøven, 7 af dem 

var mødt op til prøven og de bestod alle. 

Det vil sige at juniorafdelingen nu råder 

over 14 førere. 

Willadsen anmodede om en ny fok til 

nr. 368. Formanden lovede at kontakte 

sejlfabrikanten. 

Til punkt eventuelt, intet nævnevær-

digt. 

Mødet slut kl. 22.45. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Arne Dupont Hass 

Et trofast medlem og en dygtig sejlsports

mand samt en god kammerat, som på sin 

egen stille facon gennem mange år på 

værdig måde har vist klubbens stander i 

de fleste danske havne, et godt eksempel 

på sømandskab og velkendt af mange 

som deltager i 24 timers kapsejladserne, 

er sovet stille ind den 10. september. 

Æret være hans minde. 

Po//l Rytter Nielsen. 

Georg Jorgensen 80 år 

»Benzin-Georg«, der i en halv snes år 

varetog benzinsalget i havnen fylder den 

25. september 80 år. 

Foreningen ønsker hjertelig til lykke, 

idet vi takker Georg for hans trofaste 

interesse for foreningen. 

Vi glæder os over at han for nylig var 

i stand til at deltage i svagførefesten. 

Vi mødes alle 

til den ordinære halvårlige 

G E N  E R A L F O  
Tirsdag den Dagsorden: 

31. oktober 1. Valg af dirigent 

kl. 19.30 
2. Protokol og beretning 

3. Valg 

præcis 
4. Lovændringsforslag 

i  klubhuset 5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen 

Kapsejladschefen Hans Guldager 

Juniorlederen Bennet Willadsen 

2 repræsentanter Holger Larsen og 

Orla With 

1 juniorudvalgsmedlem Hans Olsen 

2 suppleanter 

Forslag, der ønskes behandlet på gene

ralforsamlingen, skal være bestyrelsen 

i hænde senest den 10. oktober klokken 

19.30. 
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SVAGFØREFESTEN 1972 
Dagen for svagførefesten oprandt med 

strålende solskin. Klubhuset summede af 

en travl aktivitet, alle de flinke hjælpere 

var mødt tidligt og med godt humør, og 

det varede ikke længe før alle bordene 

var festligt dækkede. 

Vi havde i år inviteret ca. hundrede 

svagføre samt tyve hjælpere fra sama-

riterne. 

De fem »Rugbrød« fra civilforsvaret 

svigtede i år, så vi var godt på den, men 

vor flinke Frits Kleis fandt på råd, som 

han sagde »har vi civilforsvar, har vi også 

militær«. Denne gode idé gav han videre 

til Poul Petersen fra samariterne, der om

gående satte sig i forbindelse med mili

tæret. Efter mange timers samtaler med 

en hel masse officerer, havnede han hos 

forsvarsminister Kjeld Olesen, der, da 

han hørte det gode formål, øjeblikkelig 

sendte en kommando på 5 vogne ud til os. 

Vi vil her give ministeren og militæ

ret vor hjertelige tak, da det frigav et 

meget stort beløb til festens afholdelse. 

Så snart formanden havde budt vel

kommen, overtog festudvalget traktemen

tet. Der blev budt velbekomme, og man 

gik i gang med smørrebrødet, der i da

gens anledning havde fået en »etage« 

mere, alt imedens Gert Hansen under

holdt med sin harmonika og viser. 

Senere gik man over til kaffen og 

kringlen, og nu fik vi en italiensk duo 

på tribunen, fremskaffet af et medlem. 

Det var to gutter med skønne røster, 

der trakterede harmonika og trommer, og 

de tog forsamlingen med storm, de måtte 

spille med mellemrum til langt ud på 

eftermiddagen. 

Senere overtog entertaineren Frantz 

Grabowski tribunen med sin guitar og 

senere med pianisten Verner Madsen, 

han sang alle de små viser forsamlingen 

kendte, og som han fik forsamlingen til 

at synge med på, og han trak sig tilbage 

senere på eftermiddagen med et meget 

varmt bifald, der næsten ingen ende ville 

tage. 

Så fik man serveret is og portvin, me

dens man nu blev underholdt af to små 

piger med guitar, det var medlem Knud 

Carlsens datter og en veninde; de gjorde 

stor lykke og måtte synge flere ekstra

numre. 

Så kom Daneslo, tryllekunstner og eks

perimentalkunstner, frem, og, han holdt 

forsamlingen »tryllebunden« i lang tid, 

og havde man haft et »Bravo-meter«, 

havde kviksølvet sikkert røget ud for

oven. 

Så gik man over til pølser og påske

brød, medens italienerne og Gert Hansen 

underholdt på skift, og medens dette fore

gik uddelte man ugeblade fremskaffet af 

Gosta Øberg. 

Der var så mange indtryk og alle ville 

hjælpe, så jeg på falderebet nær havde 

glemt guitaristen Arne og hans ven, der 

spiller på hammondorgel, disse to frem

ragende musikere underholdt forsamlin

gen med alle de gode gamle melodier 

flere gange i løbet af eftermiddagen, og 

vi vil gerne hermed engagere dem til 

vore fester, hvis det har deres interesse. 

Vi havde tilsagn om optræden af Stig 

Wallenberg fra Sverige og Erik Påske, 

men den første belv forhindret af en grov 

sø der stod gennem Sundet, og Erik På

ske blev i sidste øjeblik forhindret af 

TV-arbejde. 

Men ved at improvisere lidt fik Frits 

Kleis, der som sædvanlig var kunstnerisk 

leder, hele programmet til at glide, så 

der var ingen tomme huller på tribunen. 

Det blev langt ud på eftermiddagen 

før man sluttede, og vore gæster var efter

hånden dejlig trætte af de mange indtryk 

de havde fået i løbet af dagen. 

Vi vil gerne her takke vore medlem

mer der hjalp til med servering og dem, 

der sled i det i køkkenet. 

Vi takker også vore mange leverandø

rer der var med til, med deres bidrag, at 

gøre dagen til en stor festdag, og sidst 

men ikke mindst, en tak til alle vore 

medlemmer, der var med til at spytte i 

bøssen, uden deres hjælp kunne vi ikke 

have lavet den store fest, og vi håber, at 

vi næste år må komme igen og få et bi

drag til vores lille jubilæum, idet det så 

er tyve år siden Pløk startede med disse 

svagførefester. 

Skulle vi have glemt at takke nogen, 

være det hermed gjort. 

På festudvalgets vegne 

Holger Larsen. 

BÆREBØLGEN 
HUSK at bruge kanal 11 A som NØD-

og OPKALDSKANAL, d.v.s. når du er 

i båden, da lyt altid på kanal 11 A. Skal 

du kalde en anden båd, da kald op på 

11 A og bed den du kalder om at gå på 

kanal 16 (eller en anden kanal) og før 

samtalen på denne kanal. Når samtalen 

er slut, da husk at kvittere med »klart 

slut fra Sundby Sejl« (nummer), og an

dre kan deraf høre at kanalen er fri. 

Man opnår derved, at kanal 11 A altid 

bliver aflyttet og dermed forøges sikker

heden. 

Og kommer du i nød, DA BRUG 

TRILLEFLØJTEN og der vil altid være 

nogen som hører dig!!! 

Kanal-varsomhed 
Bådejere med radio, som anløber svenske 

havne må huske på, at man der er under

kastet den svenske »Telestyrelsen«s be

stemmelser for brug af privatradioer. Det 

vil være at gå for vidt at bringe det sven

ske radioreglement i disse spalter, men 

undersøg på stedet hvad du må bruge, 

så du ikke kommer i karambolage med 

de svenske myndigheder. Blot skal næv

nes at kanalerne 4-5-6-7 og 8 overhovedet 

ikke må benyttes. 
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SUNDBY MARITIME PRIVATRA-

DIO-KLUBs frivillige lyttevagt har nu 

væert i funktion nogen tid, og foreløbig 

har 18 friske fyre meldt sig og skiftes til 

at tage en tørn for at øge SIKKERHE

DEN TIL SØS. 

Desværre har vi jo kun vor fritid at 

give af, men der lyttes hver aften fra kl. 

18.00 til 22.00 og alle lørdage og søn

dage fra kl. 09.00 til 22.00, og det er 

vel også de tidspunkter der er mest be

nyttet til lystsejlads. 

Vagten har til sin rådighed, foruden 

klubstationen, en bærbar station så han 

også kan bevæge sig ude på området, 

endvidere søkort over Sundet og telefon

liste med de vigtigste telefonnumre, så 

han hurtigt kan rekvirere hjælp om en 

alvorlig situation skulle indtræffe. 

Desuden har man et ret strengt vagt

reglement som skal efterleves. Endnu har 

vi været forskånet for alvorlige opkald, 

men skulle det ske, så er vi parate til at 

yde en indsats. 

Det er vort håb, at flere klubber vil 

tage sagen op, vi står gerne til rådighed 

med råd og dåd. 

Og til slut . . . HUSK TRILLEFLØJ

TEN !!! 

Reinhardt Hansen. 

Tak 
Min hjerteligste tak til alle dem, der 

medvirkede til, at jeg fik en så dejlig og 

minderig dag i Sundby Sejl-Forening. 

Hilsen og tak, 

Benzin Georg. 

Til haveejerne 
Haverne på nordre mole nedlægges 1. 

november 1972. Nogle haver på søndre 

side vil lide samme skæbne; her må dog 

haveejerne holde sig orienteret hos be

styrelsen. 

. . . Hvad reddes kan — Red. 

mttbi 

Nu hvor efteråret for alvor står for dø

ren, nærmer kapsejlads sæsonen sig sin 

afslutning. I Sundby Sejl-Forening har vi 

i år hun haft vores sædvanlige Onsdags-

og nu Lørdagssejladser, og når disse linier 

skrives Hveen Rundt for klubbens egne 

både. Der har været stor deltagelse hele 

sommeren igennem, og nye ansigter og 

både dukker stadig op, således sidst en 

Caprice-ejer, Hans Christian, der vandt 

sit løb allerede efter anden deltagelse; 

båden er forøvrigt tegnet af Hans Wil-

lund, der også står for Grace 30. 

Årets største kapsejlads-begivenhed på 

Amager: Amagerkredesns Hovedkapsej

lads foregik i Dragør i anledning af 

Dragør Sejlklubs 50 års jubilæum. Der 

var en frisk og konstant vind dagen igen

nem ; det gav mange spændende sejladser 

for de henved 200 både der var anmeldt 

til start. 

Alt klappede som det skulle på Jolle

banen og Særlig bane, med henholdsvis 

Svend Larsen, S.S.F. og Viggo Keller, 

S.S.F. som overdommere, mens der på 

Distance- og Olympiadebanen herskede 

en del forvirring, da mærkebåden ude

blev og overdommer John Hagemann, 

K.S. således var ude af stand til at få 

sejladserne igang til tiden. Først kl. 10.30 

kunne udsættelses-signalet tages ned fra 

dommerskibet og sejladserne kunne be

gynde. 

På Olympiade-banen var der en del 

protester og misforståelser, dels over at 

mærke 1 var blevet placeret midt i jolle

banen og dels over at mærkerne var af en 

størrelse og farve som gjorde dem van

skelige at se i det friske vejr, således 

måtte hele I.F.-løbet sejles om den på

følgende søndag. 

Til gengæld var præmiebordet over

vældende flot med sølvtøj og mange 

brugsting. Her faldt Amagerbankens 

ærespræmie i øjnene til hurtigste båd 

efter N.L. på distance-banen, som gik til 

spækhuggeren Flid, S.S.F., ført af Børge 

Hansen. Præmien bestod af kortbord, 

kompas og navigationsudstyr. løvrigt 

hjemførte sejlere fra S.S.F. mange af de 

udsatte førstepræmier. 

3. løb. D.73 Chip, T. Voltemath, S.S.F. 

6. løb. D.75 Flid, Børge Hansen, S.S.F. 

7. løb. S.S.9 La Vie, H. Jønsson, S.S.F. 

8. løb. S.S.30 Vivi, Leif Olsen, S.S.F. og 

på Olympiadebanen: 1. løb. S.S.3 Balle

rina, Ivan Frisch, S.S.F. 3. løb. W.15 

Torsdag, Hardy Biirckel, S.S.F. og i 6. 

løb S.S.13 Aloha, Jan Keller, S.S.F. 

Til slut vil jeg gerne opfordre Sundby 

Sejl-Forenings mange sejlere, når de an

melder sig til kapsejladser ude omkring, 

og klubbens navn skal anføres, at skrive 

S.S.F. Det giver en del misforståelser hos 

kapsejladskomiteer og andre, når der i et 

program kan stå både Sundby - Sundby 

sejl. - S.S. — S.F. og i et enkelt tilfælde 

Amager. Altså S.S.F. 
Hans Guldager, 

kapsejladschef. 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) TIf. 55 45 47 

Nærmeste forretning ved havnen! 
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Nyt fra 

Søsportens 

Sikkerhedsråd 

På grundlag af de oplysninger om sø

ulykker og iværksatte eftersøgninger m.m. 

blandt fritidssejlere, som er kommet til 

rådets kundskab, kan Søsportens Sikker

hedsråd meddele, at der i første halvdel 

af indeværende år (1. januar —30. juni) 

har været i alt 67 af såadnne hændelser, 

hvori var indblandet 168 personer, og 

hvorunder der omkom 14 personer. 

1 det tilsvarende tidsrum sidste år 

(1971) registreredes 69 hændelser, hvori 

var indblandet 159 personer, og hvor

under 22 personer omkom. 

Medens antallet af ulykker m.v. og an

tallet af personer, som var indblandet i 

dsise, omtrent er det samme i de to nævn

te tidsrum, er det glædeligt at konsta

tere, at der i år er færre omkomne end 

sidste år. Dette kan skyldes, at der i ja

nuar og februar i år ikke var forulyk

kede fritidssejlere, medens der i samme 

måneder sidste år omkom 9 sådanne, her

af 6 under strandjagt og lystfiskeri. 

Årsagerne til de 14 dødsulykker i år 

er i de fleste tilfælde kæntring, sejlads i 

for dårligt vejr og brand og eksplosion i 

fartøjsmotorer i forbindelse med, at de 

omkomne ikke bar redningsveste, hvilket 

medførte, at de ikke kunne holde sig 

oven vande, til hjælp nåede frem. 

Ved gennemgang af samtlige 67 hæn

delser har det kunnet konstateres, at det 

skyldes benyttelse af redningsveste, og at 

andet sikkerhedsudstyr bl. a. nødraketter 

var i orden, at antallet af omkomne ikke 

er meget større. 

Mange dødsulykker vil kunne undgås 

i fremtiden, hvis alle fritidssejlere bærer 

redningsvest, og hvis man ved kæntring 

bliver ved den kæntrede båd i stedet for 

at prøve selv at svømme i land. 

Sakset fra Sejl og Motor. 

Til 

Dansk Sejl-Unions 
medlemsklubber 
I august måned 1971 solgte et af vore 

medlemmer sin båd til ingeniør Kim 

Breckling, der da var bosiddende i Sten

strup, 4720 Præstø. Købesummen androg 

30.000 kr., og det var aftalt, at den skulle 

erlægges kontant. Da køberen kom til 

Vejle for at afhente båden, medbragte 

han imidlertid kun 7.000 kr., men da 

han samtidig oplyste, at restbeløbet ville 

være til disposition, såsnart der var skre

vet papirer på en ejendom, som han var 

i færd med at sælge, lod vort medlem 

ham afsejle med båden, mod at han for

pligtede sig til at betale restbeløbet se

nest den 15. september 1971. Restbeløbet 

er imidlertid aldrig blevet betalt. 

Under forhandlingerne om købet af 

båden, havde ingeniør Breckling tilken

degivet, at det var hans tanke at sejle til 

Middelhavet, hvor han ville tilbringe vin

teren 1971/72, og under de eftersøg

ninger, som vort medlem har foranstaltet 

både i Præstø og i Neksø, hvorfra ingeni

øren stammer, og hvor medlemmer af 

hans familie er bosiddende, er det sand-

synliggjort. at han omkring september/ 

oktober 1971 har forladt landet med bå

den. 

Vort medlem er naturligvis interesse

ret i at få opklaret, om ingeniør Breck

ling, der - hvis han stadigvæk har ophold 

i båden — formentlig er uden fast adresse, 

igen er kommet tilbage til landet, om 

han - i bekræftende fald - har medbragt 

båden, eller om han på et eller andet 

tidspunkt har solgt den til en herværende 

bådejer, og vi ville følgelig være tak

nemmelige, hvis vi måtte blive holdt 

underrettet, hvis medlemmer af Deres 

klub skulle sidde inde med oplysninger, 

der skulle kunne bidrage til at skaffe 

klarhed over disse forhold. 

Den ommeldte båd er en 45 m2 spids

gatter, der i vort medlems ejertid bar 

navnet »AMIGO«. Det er en ældre båd, 

cravelbygget, længde 9,18 m, bredde 2,70 

m, og vort medlem oplyser, at stormast 

og bom er fornyet i august 1971, at stor

masten er rektangulær og står langt frem

me, at bommen er rund og lang, og at 

der i forstavnen findes et stort ankerspil 

Med venlig hilsen 

Sejlklubben »NEPTUN«, Vejle. 

I//niorafdelingen oktober-september 

Søndag d. 2. sept. blev der afholdt fører

prøve, der var anmeldt 8 til prøven, her 

mødte der kun 7 som alle bestod. 

Det er glædelig at se den store bredde 

og interesse, der er kommet over junio

rerne, de deltager flittigt i såvel aften

sejladserne som i sejladser der afvikles 

på fremmede baner, og de har absolut 

y Jet en pæn indsats og har tilmed vist, at 

de også kan tåle modgang; til eksempel 

deltog to raske piger i flippersejladsen i 

Jyllinge, og trods diverse havarier samt 

kæntringer, hang de trofast med til den 

bitre ende og jumboprisen. Det er noget 

af den rigtige ånd, man skal ikke give 

op for lidt modgang, der er altid noget 

at hente, selv om det ikke altid er sølvtøj, 

så er erfaring og rutine yderst værdifuldt. 

De syv nye førere er: 

Peter Foged Jensen, Jess Svendsen, 

Anette Frederiksen, Grethe Schlichther, 

Kim Steffensen og Kurt Manhardt. 

(hvem er den syvende?) 

Til lykke. B. Willadsen. 
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Nye medlemmer 
som søger optagelse 

i SunMy Se f̂jOAeĵ uv .̂ 

A 419 Freddy H. Jensen, 

Njalsgade 57, S. 

A 718 Benny Kur, 

Stenløsevej 25, Brh. 

A 771 Kjeld Volke, 

Emdrup Huse 19, 0. 

A 876 Preben Olsen, 

Langbakken 19, Ka. 

A 882 Darryl E. Bowles, 

Postparken 21, Ka. 

A 923 Svend Kieffer, 

GI. Kirkevej 120, Ka. 

A 924 John Svenson, 

Helmer Søgårds Alle 29, Ka. 

A 930 K. H. Østergård Petersen, 

Sneserevej 25, Ka. 

A 937 Knud J. Andersen, 

Frederikssundsvej 82 A, NV. 

A 942 Hans E. Jessen, 

Holmbladsgade 24, S. 

A 946 Finn Mammen, 

Amager Strandvej 236, S. 

A 950 Kim Arvid, 

Sorentovej 11, S. 

A 953 Ole Albrechtsen, 

Kongsager 30, Alb. 

A 955 Claus J. Jonsen, 

Set. Thomas Alle 4, V. 

A 956 Erik Stengård Nielsen, 

Ndr. Røsevej 1, S. 

A 965 Jim Vanglund, 

Stevnsgade 8, N. 

A 966 Leif Scharff Rasmussen, 

Højdevej 11, S. 

A 967 Ole K. Lind, 

Vangedevej 228, Sø. 

A 968 Ivar Bodin-Hansen, 

Sundholmsvej 13, S. 

A 969 Søren Eggeriksen, 

Sæterdalsgade 9, S. 

A 970 Ole V. Pedersen, 

Duevej 102, F. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Søndag 
den 

24. september 

N AV 1 G AT I <0 N 
EJ LA 1))S 

T 
/***? 

A TW A 

V ' JJ? M V 

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. 
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F R A  K L U B H U S U D V A L G E T  
På grund af personalemangel beder vi medlemmer og gæster venligst om at bringe 

tomme flasker, glas og brugt service tilbage på disken. 

Det er forbudt at nyde medbragte drikkevarer i eller på 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. 

K L U B H U S  

OG 

F E S T E R  
Lørdag den 7. oktober: 

Afriggergilde. 

• 

Søndag den 15. oktober: 

Tur til Motorbådsklubben »West«. 

Tirsdag den 31. oktober: 

Generalforsamling kl. 19-30. 

• 

Lørdag den 4. november: 

Andespil kl. 20.00. 

• 

Søndag den 17. december: 

Juletræsfest for børn kl. 14.00. 

Politi
bekendtgørelse 

I medfor af § 19 stk. 4 i politivedtægten 

for Kobenhavn 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 ost af en ret linie fra Benzin-

oens sydlige hjorne til fyret på den 

nordlige mole i Kastrup havn. 

Sidsnævnte grænselinie er i tiden fra 

1. maj til 1. oktober afmærket med 4 

kromorangemalede spidstonder med 1 

vandret gul stribe og uden topbeteg

nelse.« 

K o b e n h a v n s  P o l i t i ,  

den 29. maj 1969. 

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

Hundeejere! 

Ifølge 

generalforsamlingens 

beslutning, skal hunden 

være i snor 

overalt på foreningens 

område. 

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

R A I H O  I  I t A I H X  
— og det skal være kval i tetsradio — tag derfor direkte over sundet t i l :  

Beiio-Riiclfo 
Kaptensgatan 22 - 21151-Malmo - TELF. 040-11 14 64 
(specialforretning for kommunikationsradio, 10 % rabat t i l  medlemmer af S.S.F.)  

LAFAYETTE %OIHA< T O  K A I  Hl IH. 1*1) 
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Sejlsportsfolk fl| 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING j j f rørø 
fordelagtigst qjaejj^ 

hos B AC HER J 

GULE JAKKER 11 % £ 1; 

do. BENKLÆDER # 

JOLLEBENKLÆDER I 

Elvstrøms Flydeveste 
til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

S Ø M ANDS GENSERE f jLJ 

DUNLOP SEJLERSKO # ^5^ 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22. 
FILIAL GRØNTTORVET 79 - VAlby '438 

FM og BRIT 
marine motor er 

'rfj 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt. 

En stærk robust opbygning sikrer lang levetid, 

og de har en rol ig, lydløs gang. 

FM Benzin/Traktorlin fra 5 — 19 hk 

Fås med gear el ler vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisl iste 

Vi køber Deres gamle motor 

Brit benzin 5 og 10 hk, vægt 67 og 83 kg 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udsti l l ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem eller  nyd den hos 

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

TRYK 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

f lere næringsdrivende, der l igesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V ® 35 67 88 

Yachtudstyr 
på Amager 

Styre- og pejlkompasser 

Søkort, sej lhåndboger m. v. 

E. MEYER's Navigationsbog 

MEYWALL-navigationsbord 

R. W. O. jol lebeslag og blokke 

Ankre, tovværk, sjækler og l ign. 

Maling 

Sobeklædning 

I. STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 Kobenhavn S. 

Tlf.  58 30 45 



Foto :  B Wi l ladsen 

f . j  f  Jor 9aceiaim 
— når man ser det hele sådan l idt fra oven 
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S U N D B Y  S E J L - F O R E N I N G  

V — A m a g e r  S t r a n d v e j  1 5 ,  S .  -  T e l f .  5 8  3 2  9 6  

\ MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION 

Formand: Svend Age Larsen, Nyrnberggade 28, S 55 58 55 
Næstformand og sekretær: Reinhardt Hansen, Geislersgade 2 ... SU 74 73 
Kasserer: Erna Christensen, Milanovej 4 59 39 78 
Havneudvalg: Lennart Larsen, Hojdevej 18 55 46 86 

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

Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 
Jens Green Jensen, Lemberggade 1, S 58 15 13 

Kapsejladschef: Hans Guldager, Brønderslev Allé 90 50 73 23 
Skolechef: Viggo Keller, Ved Klosteret 5 RY 19 66 
Juniorleder: Bennet Willadsen, Finlandsgade 29 SU 25 66 

Jollercpræeentant: Niels Petersen, Elbagade 51 
Motorbådsrepræsentant: Holger Nielsen, Kompagnistræde 17, K ... BY 12 93 

Redaktor: M. Andreasen, Nyrnberggade 50, S 59 47 84 
Bladets ekspedition: Annie Lindqvist, Wittenberggade 21 58 01 76 

Bestyrelcesværelse: 59 35 80 

J  

K asserer 

formanden og; 

havneudvalget 

t r æ f f e s  

hver torsdag: 

kl. 19-20,30 

i klubhuset 

tlf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

KLUBHUSET!  
Fra 15. oktober til 1. april lokkes klubhuset mandag, tirsdag ug unsdag kl. 18.00 

STORT ANDESPIL 
afholdes 

lørdag den 4. november kl. 20— 
i klubhuset 

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

Endvidere bortspilles ved ekstraspil: 1 stor fed gås -f- 2 flasker 

rødvin 1 stor fed and - 2 kyllinger og eventuelle trøstpræmier 

Der bliver lejlighed til DANS efter andespillet! 

F E S T U D V A L G E T  
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PROTOKOLLEN 
Bestyrelsesmødet d. 11.4.72 

1. Formanden bød velkommen til det 

nye bestyrelsesmedlem, Poul Holst, samt 

til jollerepræsentanten og den nyvalgte 

motorbådsrepræsentant, Holger Nielsen, 

og udtrykte ønsket om et godt samarbej

de og god aktivitet i den kommende sæ

son. 

Renden er færdiggravet, og man skal 

nu se at få gravet ud i begge bassiner. 

Oliefirmaet OK har tilbudt os en glas

fiberflagstang til opstilling på pladsen, 

så man kan se over hele vort område, 

når der er åbent for salg af brændstof. 

Og det er vi naturligvis glade for. 

Vi skal, sagde formanden, finde et par 

navne til de to optimistjoller, som vi får 

af OK olieselskabet, og man enedes hur

tigt om OKTAN og OKTAVIA. End

videre enedes man om at invitere to re

præsentanter fra OK til standerhejsnin

gen. 

Bolværkerne er ved at være færdige, 

og Toms mænner er begyndt på kajen 

ved tankanlægget. 

2. Under havn og plads udtalte With, 

at de sidst byggede skure ikke havde fået 

solignum på bagsiden; dette må der sna

rest rådes bod på. 

Tage Kjær foreslog, at foreningen 

overtager det skur, der er rejst ved jolle

pladsen, da man alligevel skal lave plads 

til skydepramme. Dette spørgsmål kunne 

man dog ikke drøfte nu, det tilhører Niels 

Peter, som bygger båd i det, og hvad der 

skal ske, når dette byggeri er tilendebragt, 

kan man ikke tage stilling til på nuvæ

rende tidspunkt. 

Vippen på legepladsen er knækket, 

men er ved at blive bragt i orden igen, 

Tom laver den, og Poul og Kurt betaler, 

hvad det koster. 

Niels Peter omtalte molen ved jolle

pladsen; den er ved at skride ud. Man 

mener dog at det er en kommunal op

gave, foreløbig vil vi se at støtte lidt 

på det. 

3. Klubhus og fester. Poul Holst om

talte oplysninger han havde indhentet i 

anledning af jubilæumsarrangementet, og 

man drøftede mulighederne. Festudval

get arbejder videre med sagen. 

4. Sejlerskolen. Skolebåden er fuldt 

optaget for sæsonen, og arbejdet med 

klargøringen skrider godt frem. 

Følgende vil være lærere på skolebå

den i år: Ivan Frische, Ejner Olsen, Go-

sta Øberg og Verner Jensen. 

5. Juniorafdelingen. Willadsen oply

ste, at Børge Thejl var i færd med at 

istandsætte de to gamle optimistjoller. 

Willadsen ville gerne bestille materialer 

til et par galger til at lægge jollerne på, 

men lige i øjeblikket kunne man ikke 

love penge til noget, da økonomien er 

temmelig anspændt på grund af udgrav

ningen i havnen. 

6. Hans Guldager oplyste, at aften

kapsejladserne påbegyndes onsdag d. 24. 

maj og genoptages efter sommerferien d. 

2. august. Hans foreslog, at man forsøger 

med lørdagssejladser i stedet for aften

sejladser efter d. 1. september. 

Niels Peter henstillede til juniorlede

ren at sørge for, at alle juniorbådene kom

mer ud til kapsejlads. 

Motorbådsrepræsentanten kunne tænke 

sig, at man, foruden navigationssejladsen 

og turen til West, også forsøger at arran

gere f. eks. en fællestur til en svensk 

havn. 

7. Under eventuelt drøftede man en 

sag om et medlem, der havde stillet krav 

om en havneplads. Medlemmet havde 

overfor havneudvalget forevist en købe

kontrakt med tre parthavere, hvoraf den 

ene var slettet af S.S.F. 

Kontrakten blev senere ændret til kun 

to ejere, men bestyrelsen kunne ikke god

kende ejerforholdet, da man ikke fandt 

kontrakten retsgyldig og man afviste sa

gen enstemmigt. 

Mødet sluttede kl. 22.30. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 9.5.72 

1. Formanden indledte mødet med at 

rette en tak til bestyrelsen, fordi han 

havde modtaget D.l.F.'s hæderstegn, for, 

sagde Sv. Larsen, man kan ikke opnå 

dette, hvis man ikke har en god besty

relse at arbejde sammen med. 

Standerhejsningen er vel overstået, og 

gravemaskinen er færdig i havnen, det 

har været en dyrere omgang end man 

havde regnet med fra begyndelsen, men 

det er et godt stykke arbejde, der er ud

ført. 

Tage Kjær havde sendt et brev til Sv. 

Larsen, ifølge hvilket han ønskede at 

udtræde af bestyrelsen af private grunde. 

Formanden beklagede dette, efter flere 

års godt samarbejde. Formanden havde 

i denne anledning indkaldt suppleanten, 

Lennart Larsen, denne var dog ikke mødt. 

I anledning af det på sidste bestyrel

sesmøde drøftede krav fra et medlem 

med parthaver om en havneplads, som 

endte med afvisning, da man ikke fandt 

kontrakten fyldestgørende i henh. til for

eningens love, havde man modtaget en 

skrivelse fra medlemmets advokat, som 

forespurgte, om bestyrelsen fortsat fast

holdt sin stilling, da advokaten mente, 

at ejerforholdet ikke kunne drages i tvivl. 

Sekretæren havde telefonisk forklaret 

advokaten, at S.S.F. havde sine egne love, 

som også vedkommende medlem med sin 

underskrift havde bundet sig til, samt at 

man vil tage emnet op på næstkommende 

bestyrelsesmøde. På mødet enedes man 

om at tilskrive advokaten, at når med

lemmet kom med et retsgyldigt bevis for, 

at han er ejer af båden, så vil han kunne 

få tildelt en havneplads. 

Andre div. skrivelser oplæstes og toges 

til efterretning. 

2. Under havn og plads drøftede man 

økonomien efter havnens uddybning, det 

ligger noget hårdere end man havde reg

net med, der havde været mange forhin

dringer som jo kostede dyrt, men man 

havde hele tiden været indstillet på at få 

gravet færdigt, når man var begyndt. For 

at skaffe dækning for de sidste ca. 50.000 

kroner, enedes man om, i stedet for at 
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slås med dyre renter, at indkalde til eks

traordinær generalforsamling og bede 

bådejerne om støtte igen. Formanden 

mente, at 50 kroner pr. bådejer måtte 

være godt, så kunne man lige klare sagen 

igennem. Men da dette beløb kun dæk

ker ca. halvdelen af det resterende, fore

slog sekretæren og flere, at man satte be

lobet til 100 kroner, så der vil blive dæk

ning. Det er jo rigtigt, at der kommer 

penge ind igen, men der kommer jo også 

hele tiden nye udgifter, for eks. skal der 

rammes pæle ned igen, hvor de gamle 

er revet op o.s.v. Man enedes dog til slut 

om at bede om 75 kr. pr. bådejer, med 

og uden plads i havnen, dog ikke pen

sionister. 

Den ekstraordinære generalforsamling 

indkaldes til tirsdag d. 13. juni kl. 19-30 

med dagsorden: Eengangskontingent. 

3. Man havde under de svære spekula

tioner under uddybningen af havnen helt 

glemt at fastlægge sommerens program, 

så dette måtte der rådes bod på, og det 

kom til at se ud som følger: 3-4. juni 

har Sydhavnsklubberne fællestur til Kø

ge, hertil har man inviteret S.S.F. til at 

deltage. 

23. juni, den traditionelle Skt. Hans

fest. 

26. august er der Svagførefest. 

9.-10. september afholdes der Manne

tur. 

24. september Navigationssejlads for 

motorbåde samt Søndagssejlads (den luk

kede). 

7. oktober holdes der Afriggergilde. 

15. oktober, fællestur til West. 

31. oktober afholdes den ordinære ef-

terårsgeneralforsamling. 

4. november afholdes der Andespil. 

17. december afholdes Juletræsfest for 

medlemmers børn. 

4. Skolechefen oplyste, at øvelsesbåden 

vil være sejlklar fra på lørdag og at un

dervisningen påbegyndes mandag d. 15. 

maj. Alle hold er fuldt optaget. 

5. Willadsen udtalte, at juniorerne 

havde påbegyndt sejladserne. Forespurgte 

endvidere skolechefen om der ikke er 

plads til juniorer på skolebåden i år. 

Skolechefen svarede her til, at det er 

der ikke. Man havde prøvet det forsøgs

vis i fjor, men det havde afgjort ikke 

været nogen succes. 

Der skal skaffes tre bundsten til bå

dene, de gamle var kasseret, og der skal 

indhentes toldattest til de to Ynglinge

både. 

Formanden henstillede, at der bliver 

holdt bedre orden i juniorskuret. 

6. Kapsejladschefen oplyste, at sejler

ne havde udtalt deres glæde over at an-

duvningsbøjen er blevet lagt ud igen. 

Alt kapsejladsgrejet er blevet bragt i 

orden, så det er klart til sejladsernes be

gyndelse. 

I anledning af jubilæumssejladserne 

næste år, påtænker man at arrangere et 

jollestævne og eventuelt et Vegastævne. 

Om en startpistol, der havde været lånt 

ud til en anden klub fra hvilken pistolen 

var blevet stjålet, o(plyste Hans, at en 

ordning var truffet. 

7. Eventuelt. Tage Kjær takkede for 

det gode samarbejde han havde været 

med til i bestyrelsen. Han var dog ked 

af, at et medlem ikke, som lovet, var 

blevet tilsagt til mødet, da vedkommende 

medlem havde generet Tage på det gro

veste og havde fremsat skarpe beskyld

ninger mod havneudvalgets dispositioner, 

Tage mente, at hans udtræden af besty-

Støt 

vore annoncører! 
De støtter os 

reisen ville blive betragtet som en følge 

af omtalte medlems beskyldninger. 

Formanden svarede hertil, at han hav

de talt med medlemmet og at han over 

for formanden havde undskyldt sine ud

talelser. 

Mødet sluttede kl. 22.30. 

Sign Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Ekstraordinær generalfors. 

d. 13.6.1972. 

Dagsorden: Engangskontingent. 

Bestyrelsens forslag til den 

ekstraordinære generalforsamling, 

tirsdag den 13-6.1972 

Bestyrelsen foreslår et ekstrakontingent 

på kr. 75,00 for alle bådejere, med eller 

uden havneplads, til dækning af de ekstra 

store udgifter i forbindesle med udgrav

ning af havnen. 

Fritaget for ekstrakontingent skal dog 

være folke- og invalidepensionister, men 

ikke sådanne medlemmer som har pen

sion fra stat eller kommune og lign. 

Eengangskontingentet skal være betalt 

senest torsdag d. 3. august. 

Bestyrelsen. 

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

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

4 



Formanden bød forsamlingen velkommen 

og udbad sig forslag til en dirigent. Hen

ning Jensen blev foreslået og valgt. 

Henning Jensen takkede for valget og 

konstaterede generalforsamlingens lov

lige indvarsling, samt oplæste dagsorde

nen, som kun indeholdt et punkt, nemlig 

Engangskontingent. Derefter udbad diri

genten sig forslag til tre stemmetællere, 

der blev foreslået Lindemann, Preisler 

og Øberg. Disse tre blev valgt, og han 

gav så ordet til formanden, som motive

rede bestyrelsens forslag om et engangs

kontingent. 

Formandens redegørelse for 

en gangs kontingentet 

Nu da vi har fåe^ udgravningen af hav

nen lidt på afstana, og den sidste regning 

ligger foran os, besluttede bestyrelsen at 

indkalde til denne ekstraord. lære gene

ralforsamling for at få penge til regnin

gen og de arbejder, der forestår i forbin

delse med udgravningen (nye pæle osv.). 

Bestyrelsen var enige om, nu da vi 

havde gravemaskinen, skulle der graves 

helt og fuldt ud, så der var rigeligt dybt 

overalt i havnen. Jeg strammede den nok 

lidt, da jeg bad dem grave så langt ind 

til benzintankene som muligt. 

Frisen pr. time er nu steget fra 360 kr. 

(som vi gav) til 400 kr. plus moms, det 

var heldigt, at vi fik maskinen i år, for 

den er urentabel med sin 8 mand store 

besætning og skal sælges. En anden for

del var, at maskinen lå ved Amagervær

ket; havde den f. eks. ligget i Koge eller 

Frederikshavn, skulle vi henholdsvis have 

betalt 8000 eller 17000 kr. for at få den 

slæbt til vor havn, uden den havde taget 

så meget som en skovlfuld, men nu da 

den lå så nær, måtte vi bestemme os hur

tigt. Prisen for at få den til vor havn 

kostede os 3500 kr. 

En ting, der pressede prisen op, var 

det stadige lavvande i perioden. Maski

nens mindste dybde, den kunne arbejde 

på, var 2,2 meter, og når der så var 40 

cm under daglig vande, gravede den så 

dybt, at den kom ned i den hårde bund 

(såkaldt nygravning), og der kunne den 

ikke køre så hurtigt, og så alle de glemte 

sten med kæder, det gav anledning til 

mange stop. 

I renden er der fjernet 3600 m :}, ialt 

72 pramme, i havnen er fjernet 8250 m3 

svarende til 165 fyldte pramme. 

Ordet »pensionister« i forslaget skal 

forstås således: Invaliderede og folke

pensionister, men ikke pensionister, der 

har pension fra firma, stat eller kommu

ne. 

Udgravningen kostede ialt ca. 182.000 

kr., når jeg regner med de 1612 kr., jeg 

fik i afslag på regningen. 

Husk! 3. august er sidste frist. 

Sv. Larsen. 

Første taler i debatten om forslaget 

var Poul Elgård Nielsen, der syntes, at 

ikke kun bådejerne, men samtlige med

lemmer skulle være med til at betale, 

derved kunne engangskontingentet også 

komme ned på 50 kroner i stedet for som 

af bestyrelsen foreslået 75 kroner. 

Preben Nielsen: Hvad med bådejerne 

i kanalen, den er jo ikke blevet renset op. 

Carlsen: Foreslår, at samtlige medlem

mer betaler 100,00 kroner. 

Arne Thorsen citerede nogle bestyrel

sesreferater fra medlemsbladene, og fore

spurgte, om bestyrelsen ikke havde opret

tet kontrakt med stenfiskeren fra Nak

skov, det var da ellers almindelig kotu-

me. Formanden havde på sidste general

forsamling udtalt, at pengene til udgrav-

.  ̂  Vi mødes alle 

ti l den ordinære halvårlige 

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

31. oktober 

kl. 19.30 

præcis 

i klubhuset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol og beretning 

3. Valg 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt 

Følgende er på valg: 

Formanden Sv. Larsen 

Kapsejladschefen Hans Guldager 

Juniorlederen Bennet Willadsen 

modtager ikke genvalg 

2 repræsentanter Holger Larsen og 

Orla With 

1 juniorudvalgsmedlem Hans Olsen 

2 suppleanter 
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ningen var hjemme, hvor er disse penge 

blevet af i mellemtiden? 

Kleis foreslog, at samtlige medlemmer 

måtte være med til at betale. 

Øberg tilsluttede sig bestyrelsens for

slag. Husk pa, sagde Øberg, at den, som 

ikke har båd i dag, får det måske i mor

gen, og disse medlemmer skal jo i følge 

generalforsamlingsbeslutning betale 100 

kroner ved tildeling af plads. 

Der er ingen grund til at så mistillid, 

da jeg ved, at der har været bestyrelses

medlemmer på havnen tidlig og silde for 

at kontrollere, om der blev gravet hele 

tiden. 

Thorsen: Er ikke ude på at så mistillid 

men på at få oplysninger. 

Poul: Vil anbefale Carlsens forslag, 

der skal ske noget hele tiden, der bliver 

rammet pæle ned, og der skal rør om

kring, det koster alt sammen penge. 

Vagn Preisler: Hvor stor er differencen 

mellem betaling fra bådejere og betaling 

fra samtlige medlemmer, også uden både. 

Niels O. Nielsen: Hvorfor er der nog

le, der skal overgå bestyrelsens forslag, 

det skulle da ikke være nødvendigt. 

Formandens replik til Niels O. N.: 

Foreningen kan jo altid bruge penge. Til 

Preisler: Kan ikke sige det bestemt, men 

med ca. 600 bådejere skal det nok gå. 

Til Poul: Rør kommer ikke før til næ

ste år. 

Til Kleis: Jeg kan ikke forstå Kleis, 

der selv har siddet i bestyrelsen, at han 

ikke kan indse, at det ville være at jage 

de mange aktive medlemmer ud, som 

bare betaler deres kontingent og ellers 

ikke belaster foreningen. 

Til Thorsen: Der har ikke været no

gen kontrakt, og det har hidtil ikke væ

ret nødvendigt. Og til Thorsens bemærk

ning om, at han var blevet smidt ud af 

havnen, sagde formanden, at det er da 

klart, at når vinteroplæggere, som ikke 

har plads i havnen, ikke selv kan finde 

ud, så må de da hjælpes på vej. 

Endvidere sagde formanden, at Carlsen 

jo selv var pensionist men altid klar til 

at ofre noget, og til Preben Nielsen, at 

kanalen også nok skal blive gravet, men 

det kan man gøre fra land med en grabbe. 

Dirigenten oplæste herefter bestyrel

sens forslag og de indkomne ændrings

forslag, nemlig 1) fra Poul Elgård, at 

alle aktive betaler 75,- kr. 2) fra Carlsen, 

at alle aktive betaler 100,- kr. og 3) fra 

Kleis, at alle aktive og passive skulle be

tale 75,- kr. Fælles for alle forslagene 

var, at pensionister skulle undtages. 

Første afstemning, mellem Poul El-

gårds og Carlsens forslag resulterede i 

65 stemmer for Poul Elgårds forslag, 21 

stemmer for Carlsens forslag, 21 blanke 

og 3 ugyldige. 

Anden afstemning: Poul Elgårds for

slag contra bestyrelsens gav resultatet 58 

stemmer for P. Elgårds og 60 stemmer 

for bestyrelsens forslag og 1 ugyldig. 

Frits Kleis trak herefter sit forslag til

bage, og bestyrelsens forslag var hermed 

vedtaget. 

Dirigenten takkede herefter for god 

ro og orden og motiverede et leve for 

S.S.F. 

Sign. Henning Jensen 

dirigent 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær 

Bestyrelsesmødet d. 20.6.72 

Formanden bød velkommen til det sid

ste møde inden sommerferien. Forman

den havde haft et møde med graveingeni

øren, og vi har fået den sidste regning 

for gravearbejdet, den var på 51.612 kro

ner, og det samlede resultat for udgrav

ning af havn og rende lyder på 182.195 

kroner. 

Der er blevet rammet skinner ned i 

kanalen i stedet for de gamle pæle, der 

vil blive lavet 8 plastrør til at sætte om 

skinnerne som prøve. 

Det oplystes endvidere, at vor husleje 

er steget med 5.200,- kroner. 

Der oplæstes div. skrivelser som toges 

til efterretning. 

2. Under havn og plads: Vognen på 

ndr. plads tænger til reparation, den må 

laves snarest. Endvidere diskuteredes de 

skilte, som man for længe siden har ved

taget at sætte op, men som endnu ikke 

er kommet op. 

Der ankedes over at nogle medlem

mer ikke rydder op efter sig. når de har 

benyttet snedkerskuret. 

Der ankedes også over at div. huller i 

trådhegnet ikke er blevet repareret. Det 

bemærkedes, at det er beskæmmende at 

se, at også voksne medlemmer benytter 

hullerne i hegnet i stedet for at benytte 

lågerne. 

Traktoren er blevet repareret. 

3. Fra klubhus- og festudvalget oplyste 

Holger Larsen, at alt var klart til Skt. 

Hansaftens fest. Poul Holst beklagede 

her under at han som festudvalgsmed

lem ikke var blevet taget med på råd. 

dette fandt han at være en mærkelig form 

for samarbejde. Den øvrige del af be

styrelsen henstillede til de to repræsen

tanter at arbejde sammen og ikke gå hver 

sin vej. 

Man enedes om at indkøbe en, hårdt 

tiltrængt, samariterkasse, det overlodes til 

Orla With at sørge for dette indkøb. 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) TIf.  SS 45 47 

i l  j  / t 1  » Nærmeste forretning ved havnen! 
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Om den tilstundende svagførefest ud

talte formanden, at han ville gå i spidsen 

for indsamling af midler til festen. 

4. Skolechefen udtalte at sejlerskolen 

går fint, øvelsesbåden er ude hver aften 

og der udvises stor interesse og flid fra 

elevernes side. 

5. Fra juniorafdelingen var der intet, 

juniorlederen var ikke til stede. 

6. Kapsejladschefen udtalte tilfredshed 

med tilslutningen til aftensejladserne, 

man var nu oppe på 38 deltagende både. 

7. Under punkt eventuelt bad R.H., 

på radioklubbens vegne, om adgang til 

kontoret, hvor foreningens nødradiosta

tion er anbragt, således at de frivillige 

radiovagter, nar disse bliver etableret, 

kan komme til nødstation og telefon. 

Dette ønske blev imødekommet, lige

som man gav radioklubben tilsagn om at 

låne foreningens bærbare anlæg indtil 

videre, således at vagterne ikke skal være 

lænket til eet sted, men kan bevæge sig 

frit omkring. 

På anmodning om et sted, hvor man 

kan opbevare radioklubbens materiale, og 

hvor man kan udføre småreparationer, 

blev anvist et hjørne i det gamle klub

hus. 

Da dagsordenen var udtømt gik man 

en rundtur på pladsen, og herunder kom 

man til et medlems fartøj, som har stået 

på land i flere år for ombygning, dog 

uden at være kommet videre. Man kom 

til det resultat, at fartøjet aldrig vil kun

ne komme i yachtmæssig stand, hvorfor 

man vil tilskrive medlemmet om at fjerne 

fartøjet fra pladsen, senest 15. juli. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 14.8.72 

1. Formanden indledte sin beretning 

med at udtale en varm tak til alle i S.S.F., 

for den positive holdning han havde mødt 

overalt, hvor han var kommet med sin 

indsamlingsliste til årets svagførefest. 

Alle medlemmer havde vist god vilje til 

at støtte den gode sag. 

Det oplystes at de 5.000 kroner som vi 

havde ansøgt kommunen om, til rensning 

af sejlrenden, er blevet bevilget. 

De sidste 25.000 kroner for oprens

ning af havnen er nu blevet betalt, så 

der skyldes ikke noget på den historie. 

Formanden omtalte endvidere Dragørs 

jubilæumssejlads, som løber af stabelen 

pa søndag, samt sejlturen til Saltholm 

med de fem borgmestre, det havde været 

en god tur, sagde Sv. Larsen. 

Om udvidelse af klubhuset sagde Sv. 

Larsen, at det skal sættes igang så hur

tigt som muligt. Svend havde talt med 

Amagerbanken, og der er grønt lys for 

et byggelån. Endvidere vil man søge om 

tilskud fra tipsmidlerne. 

Vort medlem Poul Lindemann, som jo 

desværre er blevet pensionist, var kom

met til formanden og havde afleveret 

50 kroner som tilskud. Formanden havde 

hertil sagt, at han som pensionist ikke 

skulle betale noget til havneudgravnin

gen. Men Poul Lindemann havde insiste

ret på, at han ville betale for, som han 

sagde, han havde haft så mange dejlige 

år i S.S.F., så den sag ville han være med 

til at støtte. Dette var et smukt bevis på 

kærlighed til sin klub. 

De sidste haver vil nu blive sløjfet, 

måske nogle få stykker kan ride stormen 

af et års tid endnu, men haveejerne må 

kontakte havneudvalget inden de fore

tager sig noget i retning af nedlægning 

af haven, eller forberedelser til næste 

sæson. 

Til slut et par medlemmer som skulle 

have en lille påmindelse, dette overlodes 

til sekretæren. 

2. Til protokollen intet. 

3. Havneudvalget udtalte, at den yder

ste ende af midterbroen nu må istand

sættes. 

Der var ligeledes blevet klaget over, 

at jernpladerne ved jolleslæbestedet ikke 

virke refter hensigten, også dette må man 

se på. 

P-pladsproblemet drøftedes også, der 

var forslag om at indrette et hjørne på 

ndr. plads, når bådene er kommet i van

det, men dette vender man tilbage til. 

4. Holger Larsen omtalte forberedel

serne til svagførefesten, alt er klart. 

5. Skolechefen omtalte vinterens kur

ser. De vordende elever bliver indkaldt 

til et møde i lighed med sidste år. 

6. Juniorlderen oplyste om, at der den 

2. september vil blive afholdt førerprøve, 

og at der vil være mindst 5 aspiranter til 

prøven. 

Det var juniorlederens indtryk, at de 

unge havde gået mere energisk til sagen 

end sidste år. 

Den ene af flippervognene er forsvun

det, der er noget der tyder på, at den er 

blevet stjålet. 

7. Kapsejlads intet. 

8. Eventuelt intet. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Bestyrelsesmødet d. 5.9.72 

1. Formanden bød velkommen til arki

tekten og ingeniøren med hvem man drøf

tede den forestående udvidelse af klub

huset, da arbejdet snarest muligt skal 

sættes igang. Der vil nu blive indkaldt 

tilbud på arbejdets udførelse. 

Formanden oplæste en takkeskrivelse 

fra Poul Petersen, Amagersamariterne, i 

anledning af den overståede svagførefest. 

Endvidere oplæstes en anden skrivelse 

fra samme arrangement, men med et an

det indhold, nemlig at et af festudvalgs

medlemmerne ikke havde været helt på 

toppen af situationen så alt var ikke gået 

helt som det skulle. 

Formanden kunne imidlertid oplyse, 

at Poul Holst Jensen havde opgivet sit 

bestyrelsesmandat og havde afleveret 

nøglerne. I stedet må man indkalde sup

pleanten Jens Green. 

Ejner Petersen (Rigger-Ejner) havde 

meddelt, at han desværre ikke mere ser 

sig i stand til at påtage sig undervisning 

i tovværksarbejde, dette er beklageligt, 

men i stedet vil Anders Mogensen give 

undervisning. 

Der var også en tak fra hr. farvehand

ler Kruuse for S.S.F.s bistand ved Salt-

holmsarrangementet. 

Man drøftede de nærmere enkeltheder 

vedrørende afriggergildet, og fastsatte ge

neralforsamlingen til tirsdag d. 31. okto

ber, og forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen må være bestyrelsen 

i hænde senest tirsdag d. 10. oktober kl. 

19.30. 
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2. Protokollen, intet. 

3. Havneudvalget gentog deres ønske 

om at få repareret nokken af midterbroen. 

Endvidere er der ophalervognen på ndr. 

plads, men hertil bemærkede formanden, 

at der forlængst er bestilt smed til at ud

føre dette arbejde. 

Et medlem, hvis båd har stået på land 

i flere år for ombygning, men som end

nu ikke er kommet et skridt nærmere i 

retning af at komme i yachtmæssig stand, 

medlemmet skal tilskrives for anden gang 

om at fjerne sit fartøj. 

Redaktøren bad om ordet for at give 

de forskellige udvalgsmedlemmer et hip 

til at være mere flittig med meddelelser 

til bladet. Ligeledes ville redaktøren gerne 

at flere medlemmer vil skrive til bladet, 

for at dette kan blive så godt som muligt. 

Redaktøren mente at såvel jollerepræsen

tanten som motorbådsrepræsentanten hav

de pligt til at holde medlemmerne under

rettet om, hvad de foretager sig. 

Fra sejlerskolen var der intet nyt. 

Juniorlederen udtalte, at der var til

meldt 8 juniorer til førerprøven, 7 af dem 

var mødt op til prøven og de bestod alle. 

Det vil sige at juniorafdelingen nu råder 

over 14 førere. 

Willadsen anmodede om en ny fok til 

nr. 368. Formanden lovede at kontakte 

sejlfabrikanten. 

Til punkt eventuelt, intet nævnevær-

digt. 

Mødet slut kl. 22.45. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Forslag 
til generalforsamlingen 
Det blev ved en generalforsamling for 

nogle år siden vedtaget, at medlemmer, 

der ikke har betalt kontingent til tiden, 

skal slettes af medlemslisten. Dette er i 

mellemtiden overgået flere medlemmer, 

som derved har mistet deres havneplads 

i mange år. Da denne straf overhovedet 

ikke står i forhold til forseelsen, vil jeg 

hermed fremsætte følgende forslag til 

den kommende generalforsamling: 

»Den, der ikke indbetaler kontingent/ 

havneafgift inden den fastsatte frist, skal 

have tilsendt en rykkerskrivelse, og hvis 

ikke beløbet + strafgebyr kr. 100,- er 

indbetalt senest en måned herefter, mistes 

medlemskabet/havnepladsen. 

Bestyrelsen kan fortsat dispensere her

fra i ganske særlige tilfælde«. 

Denne ordning skulle være til fordel 

for både medlemmer, forening og kasse

rer, da strafgebyret giver mulighed for 

rimeligt vederlag for afsendelsen af ryk

kerskrivelserne, og vi kan alle undgå 

nervøsiteten for, at vi ved en lille for

glemmelse mister muligheden for at have 

båd. Der er rigeligt man kan få mavesår 

af i forvejen. 

Mogens Hanschultz 

Nve medlemmer ~ 
som søger optagelse 

i SundAy, SfylLfohejnivUj. 

Forslag fra bestyrelsen 
Følgende foreslås tilføjet havneregle

mentets § 1, efter det fjerde punktum: 

Såfremt et medlem ikke selv benytter 

sin havneplads, kan KUN havneudvalget 

disponere over pladsen. 

Til S.S.F.s bestyrelse 
Få generalforsamlingen d. 31- okt. ønsker 

jeg nedenstående punkt behandlet: 

Forbedring af forholdene på jolleplad

sen. 

Med hilsen 

Egon Esbirk 

medlem nr. 867. 

Aktive 

A 86 Poul Sørensen, 

Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd. 

A 158 Ani Toronczyk, 

Roskildevej 165, 2620 Alb. 

A 183 Ole Råhauge Rasmussen, 

Badensgade 23, 2300 S. 

A 204 Ejvind Olund Petersen, 

Struensegade 20, 2200 N. 

A 309 Erik Mølbak Sørensen, 

Christoffer Boecks Allé 97, 

2860 Søborg. 

A 324 Steen Christensen, 

Wittenberggade 21, 2300 S. 

A 319 Per Juul Hansen, 

Christianshavns Voldgade 59, 

1424 K. 

A 498 Ove Larsen, 

Weimargade 7, 2300 S. 

A 558 Svend Å. Andersen, 

Frankrigsgade 26, 2300 S. 

A 683 Arne Olsen, 

Langesøvej 2, 2770 Kastrup. 

A 837 Palle Dichmann, 

Mosevej 35 A, 2660 Søborg. 

A 911 Freddy Andersen, 

Stenlillevej 1, 2700 Brh. 

A 971 Niels Kr. J. Hansen, 

Kempsvej 5, 2610 Rødovre. 

A 972 Thorkild Brønnum Jensen, 

Øresundsvej 28, 2300 S. 

Juniorer 

J 11 Steen Jørgensen, 

Hans Jægers Vænge 9, 

2770 Kastrup. 

J 16 Henrik Nielsen, 

Frankrigsgade 4, 2300 S. 

Passive 

P 23 Bodil Nielsen, 

Listedvej 14, 2770 Kastrup. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 
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Kapsejladsspalterne 

H veen rundt fra Sundby Sejlforening søn-

dag den 24. september blev en strålende 

succes, sejladsen var forbeholdt klubbens 

egne medlemmer og knapt 40 både modte 

op til start i de friske morgentimer. 

Vejret var frisk med en stabil nord

nordøstlig vind på vindstyrke 6. Det gav 

kryds det meste af vejen op og det store 

felt blev snart spredt over det meste af 

Sundet. Søen var ret urolig og enkelte 

både opgav snart og vendte tilbage på en 

mere behagelig agtenvind. 

K.I. 9.30 gik starten for Juniorbåde, 

ynglinge og flippere, det var noget over

raskende for dommerkomiteen at over

være, at mens man kunne få knap 40 

både med henved 130 mennesker til at 

komme præcis på den store sejlads, så 

kom der kun en juniorbåd til tiden, Per 

Jensen i Christian: mens J 346 Fussy Cat 

kom halsende 3 minutter efter at starten 

var gået var gået, og de øvrige både end

nu ikke var gået ud af havnen. 

Sejladsen for de øvrige både blev her

efter af dommerkomiteen aflyst. 

Kl. 15.17 kom første båd over målli

nien, nemlig kutteren W 15 Torsdag og 

herefter gik det slag i slag. En haglbyge 

gik gennem Sundet og enkelte både led 

havarier, bl. a. Uffe Belows Fri II. Der 

knækkede masten og kom drivende for et 

nødsejl på størrelse med et håndklæde. 

Her må vi rette en tak til motorbåden 

»Sjask«, der hurtigt kom tilstede, efter at 

der fra dommerskibet var kaldt på klub

bens faste radiovagt. Så hurtigt kom 

»Sjask« tilstede, at radiovagten aldrig 

rigtigt blev klar over, om det var dom

merskibet der bugserede »Sjask« eller Fri 

II, der bugserede Uffe Below. 

Men en tak til »Sjask« og radiovagten. 

Resultaterne: 

Hurtigste båd efter NL.mål: Pinocchio. 

1. start: 

1. løb: Malian. 2. præmie Cimra II. 

2. løb: Torsdag. 3. løb: Red Label. 5. løb: 

Pinoccihio. 6. løb: Marianne. 7. løb: 

Shanty. 

2. Start: 

1. løb: Siesta. 2. præmie: Aviaja. 

2. løb: Flid. 3. løb: La Vie. 4. løb: Gorki. 

5. løb: Aloha. 

VINTER 
PRESENINGER 

orange-, armeret-, p.v.c. dug, 

kantet med ringe 

3x 5 m. kr. 129,95 incl.  moms. 

4x 6 m. kr. 205,85 incl.  moms. 

4x 8 m. kr. 269,10 incl.  moms. 

5x 8 m. kr. 331,20 incl.  moms. 

5x10 m. kr. 409,40 incl.  moms. 

I  øvr igt  leveres al le presenninger ef ter  opgave. 

O. WITH & CO. A/s 
Havnegade 55 1058 K. Tlf .  146725 

ALT 

mm m 

skibs- og yachtudstyr 

køber De bedst hos . . . .  

CLAUS V. HANSENS EFTF, 
(CARL JOHAN JENSEN) 

V O R D I N G B O R G G A D E  »8 -  2100 K B H .  0  .  T E L E F O N  Ø B R O  5220 -  Ø B R O  571S 

Strandjægerne 
afholder deres årl ige FLÆSKESPIL 

fredag den 17. november i  S.S.F. 

Al le er velkomne. 

Adgangsbi l let ter  af  kr .  5,00, incl .  en plade + lod

trækning mel lem hvert  spi l ,  kan købes hos: 

Poul  Chr ist iansen Elo Nielsen Bent Bendtsen 
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Særlig bane: 

1. løb, Juniorbåde: Christian. 

Vandrepræmier: 

Pokalvinder for Spidsgatter med skrue: 

La Vie. Ejer: Hans Jonsson. (Til ejen

dom ). 

Pokalvinder for Spidsgatter uden skrue: 

Gorki. Ejer: Hans Jørgen. 

Pokalvinder for Juniorer: Christian. 

Fører: Per Jensen. 

Vandrepræmien for spidsgattere uden 

skrue, som der er sejlet om ved samtlige 

ondags- og lørdagssejladser. Første gang 

i år blev vundet af »Kent«, ejer Erik Jør

gensen med 39% point. Nr. 2: Fri II 

med 26% point og nr. 3 Aloha med 

241% point. 

Vel mødt til næste år. 

Hans Guldager, 

kapsejladschef. 

Navigationsløbet 

søndag den 24.9. 

Løbet var tilmeldt 16 både, alt for lidt til 

sådan cn dag. 13 kom til start, de 5 op

gav på grund af det hårde vejr. 

Nr. 1. Brett 

2. Bente 

3. Pau 

4 Pussicat 

I 1973 håber jeg der kommer mange 

flere både til S.S.F.'s Navigationsløb, og 

desuden vil jeg forsøge at lave et natløb, 

da der åbenbart også er interesse for et 

sådant. 

H. Nielsen 

BÆREBØLGEN 

Sejlsæsonen er nu slut for i år, og Radio

klubben har sluttet den frivillige vagttje

neste for denne gang. Ordningen har be

stået i et par måneder, man kan kalde 

det en slags generalprøve, thi, der har jo 

som vel nok var at vente nogle små skøn

hedsfejl, og dem vil vi tage lære af og 

få dem rettet til vi lægger ud igen til 

sæsonstarten 1973. 

Vi vil i vinterens løb afholde instruk

tionsaftener, hvor vi vil gennemgå alt om 

privatradioen og dens rette anvendelse. 

Som tidligere meddelt har 18 medlem

mer meldt sig til vagttjenesten, men vi 

håber at endnu flere melder sig til næste 

år, det vil gøre det lettere for os allesam

men. 

leg vil gerne her benytte lejligheden 

til at sige alle vagterne en varm tak for 

deres beredvillige indsats, vi har heldig

vis været forskånet for den store drama

tik, men det er nu rart at vide, at skulle 

uheldet være ude da er der en flok fri

villige vagter i Sundby Sejl der lytter og 

vil være rede til at yde hjælp pa den ene 

eller den anden made, derfor, mød op 

som vagt igen i 1973. 

Sundby Sejl - 630 Reinhardt Hansen 

Sker der mon snart noget interessant? 

Fra aldeles troværdig kilde forlyder 

det, at man på nordisk basis skal drøfte 

ensartede regler for søsporten, herunder 

også kommunikationsradioen. 

R . H .  

Hjertelig tak 
for venl ig opmærksomhed 

ved vort sølvbryl lup. 

Birthe og Poul. 

K L U B H U S  

O G  

F E S T E R  
Tirsdag den 31. oktober: 

Generalforsamling kl. 19.30. 

• 

Lørdag den 4. november: 

Andespil kl. 20.00. 

• 

Søndag den 17. december: 

Juletræsfest for børn kl. 14.00. 

K A I H O  I  K  i l l H N  
— og det skal være kval i tetsradio — tag derfor direkte over sundet t i l :  

Beno-Radio 
Kaptensgatan 22 - 21151-Malmo - TELF. 040-11 14 64 
(special forretning for  kommunikat ionsradio,  10 % rabat t i l  medlemmer af S.S.F.)  

LAPAYKTTI] - %OI»IA< - TOItAl - JIIULANI) 
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Sejlsportsfolk f**| 
KØBER DEN RIGTIGE 

PÅKLÆDNING JmÆk 
fordelagt igst 

h0s BACHER 

GULE JAKKER » ̂  ;t i 

do. BENKLÆDER # | TB V. 

JOLLEBENKLÆDER i 

Elvstrøms Flydeveste I f P 
^ til voksne og børn! |L f  ̂V. | 

ORIG. ENGELSKE i |  j 

SØMANDS GENSERE f I 

DUNLOP SEJLERSKO # ^.5^ ̂  

Holmens Benkl. - Færø Trøjer 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22,4A
5£a?fJ35 

F I M  A L  G  R O  N T  T O  I t  V  F T  " 7  9  -  V A l b y  2 3 8  

FM og BRIT 
marinemotorer 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt. 

En stærk robust opbygning sikrer lang levetid, 

og de har en rol ig, lydløs gang. 

FM Benzin/Traktorlin fra 5 — 19 hk 

Fås med gear el ler vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisl iste 

Vi køber Deres gamle motor 

Brit benzin 5 og 10 hk, vægt 67 og 83 kg 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udsti l l ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem e l ler  nyd den  hos  

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

f lere næringsdrivende, der l igesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

Yachtudstyr 
på Amager 

Styre- og pejlkompasser 

Sokort, sej lhåndboger m. v. 

E. MEYER's Navigationsbog 

MEYWALL-navigationsbord 

R. W. O. jol lebeslag og blokke 

Ankre, tovværk, sjækler og l ign. 

Maling 

Sobeklædning 

I .  STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 København S. 

Tlf.  58 30 45 



Foto:  Reinhardt  Hansen 

Fra båtklubben MALMOHUS' havn 
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Holger Larsen, Halgreensgade 11 AS 26 64 
Jens Green Jensen, Lemberggade 1, S 58 15 13 
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K asserer 

formanden og* 

havneudvalget 

t ræt tes  

hver torsdag 

kl. 19-20,30 

i klubhuset 

Uf. 59 3580 

Husk postgiroen 56516 

Ved indbetaling opgiv medlems-nr. 

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

mm mm mm mm mm »mm mm n<m mm ti<m n<m timm tkum 

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

søndag den 17. december kl. 14.00 

Husk voksne betaler kr. 5.00 i entré 

Billetter til bornene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. 

Festudvalget 

mm mm mm mm mm m û mm mm'im mm mm mm mm mm 



T l̂cl 

Bestyrelsesmødet d. 10. 10. 1972 

Kapsejladschefen ikke tilstede. 

Dagsorden: 

1. Beretning 

2. Generalforsamling 

3. Havn og plads 

4. Klubhus og fester 

5. Sejlerskolen 

6. Juniorafdelingen 

7. Eventuelt. 

1. Formanden åbnede mødet med at 

byde velkommen til Jens Green Jensen, 

der som suppleant var indkaldt til besty

relsen i stedet for Poul Holst, som havde 

trukket sig tilbage. 

Det oplystes, at det sidste stykke bro 

ved den gamle mastekran er blevet spær

ret af, for at man kan få lavet det sidste 

stykke bolværk inden vinteren kommer. 

Der havde været flere henvendelser 

om, hvilke haver der skal nedlægges, 

havneudvalget og formanden skal nu gå 

det hele igennem for at få klarlagt, hvad 

der er nødvendigt at sløjfe. 

Foreningen har fået lovning på nogle 

materialer til et nyt masteskur. Lennart 

Larsen mente at kunne skaffe mandska

bet til at udføre arbejdet. 

Endvidere har man fået et antal plastic

rør til prøve på nogle af de jernbane

skinner som er rammet ned i stedet for 

pæle. 

Formanden oplyste, at der skal være 

Amager kredsmøde i S.S.F. den 30. 10. 

1972. 

Den seneste opgørelse over medlem

mer i S.S.F. har atter vist stigning, idet 

der er 952 aktive, 101 passive og 55 ju

niorer, ialt 1108 medlemmer. 

2. Til generalforsamlingen var der 

indkommet et forslag fra medlem nr. 370 

Mogens Hauschultz, som ønskede rykker

skrivelser genindført, samt bøde på 100 

kroner for ikke rettidig indbetalte ydelser. 

Fra bestyrelsen et forslag om tilføjelse 

til havnereglementets § 1: Såfremt et 

medlem ikke selv benytter sin havne

plads, kan havneudvalget disponere over 

pladsen. 

Endvidere var følgende skrivelse til

gået bestyrelsen: 

På generalforsamlingen d. 31. oktober 

ønsker jeg nedenstående punkt behandlet: 

Forbedring af forholdene på jolleplad

sen. Med hilsen Egon Nielsen, med

lem nr. 867. 

3. Havneudvalget meddelte, at vog

nen på ndr. plads er ved at være færdig. 

Nokken af midterbroen står stadig og 

trænger til reparation, endvidere må lå

sen i lågen ved hovedindkørslen laves i 

stand. 

Man enedes om at nedlægge samtlige 

haver på ndr. side. På sdr. side skal der 

bruges jord til bl. a. en parkeringsplads, 

som kræves i forbindelse med klubhusud

videlsen. 

Motorskuret er blevet ryddet for alt 

det gamle ragelse, som ikke var mærket i 

overensstemmelse med meddelelse i med

lemsbladet. 

Generalforsamlingen d. 31. 10. 1972 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Protoko og beretning 

3. Valg til bestyrelsen 

4. Lovændringsforslag 

5. Andre forslag 

6. Eventuelt. 

1. Formanden, Sv. Larsen, bød for

samlingen velkommen, og udbad sig for

slag til en dirigent. Børge Schlichter blev 

foreslået og valgt. 

2. Dirigenten takkede for valget, og 

konstaterede generalforsamlingens lovlige 

indvarsling, og gav herefter ordet for 

oplæsning af protokollen fra det sidst 

4. Med klubhus- og festudvalget drøf

tede man forberedelser til næste års 50 

års jubilæumsfest. 

5. Skolechefen meddelte at samtlige 

kurser var fint besat. Der var 29 delta

gere til navigation, 27 til tovværk og 10 

til radiotelefonikursus. 

10 elever fra sejlerskolen havde været 

oppe til prøve og bestået. 

Øvelsesbådens dæk trænger til fornyel

se og man diskuterede hvilken form for 

dæk der er mest velegnet. Man enedes 

om at konsultere bådebyggeren og lade 

ham komme med et forslag. 

Der var 5-6 elever på sejlerskolen som 

hvde haft en mødeprocent på 100. 

6. Fra juniorafdelingen meddeltes det, 

at bådene snart skal på land. Én skal på 

værft, den kunne jo passende følges med 

skolebåden. 

Bennet Willadsen meddelte iøvrigt, at 

han ikke ønskede at modtage genvalg 

som juniorleder. Willadsens tid er for 

knap, og det er ikke rigtig foreneligt med 

et hverv af netop denne art som et ju

niorlederjob er. 

7. Til eventuelt var der intet. 

Sign. Sv. Larsen 

formand. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

afholdte bestyrelsesmøde. Sekretæren op

læste protokollen, hvorefter formanden 

fik ordet til sin beretning. 

Formandens beretning 

Siden sidste generalforsamling har 

S.S.F. mistet 5 af vore medlemmer, nem

lig Poul Mejlhøj Jensen, også kaldet 

»Poul Øresund« - medlem over 40 år 

Harald Hansen, som gik under navnet 

»Bente Hansen« — Thorkild Brinch — en 

af vore tursejlere, Arne Hass — Tømrer 

Christiansen Madsen, der også havde væ

ret medlem i over 40 år — og formanden 

mindedes samtidig formanden for Dansk 

Sejunion, Laurits Andersen. 

Vi har i dag mindre end et år ti S.S.F.s 

FRA GENERALFORSAMLINGEN 
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50 års jubilæum, det var 8 mand, der 

modtes i Andersens have den 28. oktober 

1923, som stiftede foreningen. Den før

ste formand var brandmand Blichfeldt 

Olsen. Vi kan takke disse pionerer for 

det dejlige fristed vi har i dag, og der er 

jo et stort spring fra den leje vi kom til 

at betale dengang, 23,80 kr. og til i dag. 

Udgravningen tog jo dybt i vor kasse, 

så der skulle balancekunst til for at få 

det til at glide, men nu er alle vanske

ligheder overstået og vi får lavet de sid

ste 31 meter bolværk. Da vi har spuns

plankerne, regner jeg med en udgift på 

ca. 25.000 kr. og arbejdet er sikkert fær

digt inden vinteren 

Når dette arbejde er slut er vi færdige 

hele vejen rundt og så kan det holde i 

mange, mange år. Midterbroen trænger 

også til en tiltrængt reparation og dette 

arbejde vil også blive lavet. De nye pæle, 

der er slået ned, har jeg kun hørt fuld 

tilfredshed med og de vil blive forsynet 

med plasticrør, der kan tåle frost, de før

ste 20 stykker har et medlem skaffet os 

gratis, der er bestilt yderligere 50 rør til 

en pris af 60 kr. stykket. Det er tanken 

at slå pæle ned på østmolerne og rundt 

om hjørnerne, hertil har vi de nødven

dige skinner. Masteskuret vil blive ud

videt til det dobbelte og de fleste af ma

terialerne får vi af et medlem. Haverne 

på nordre mole bliver nedlagt 15. novem

ber 72. På søndre side vil haverne langs 

masteskuret blive nedlagt samt 40-50 

meter fra hegnet ud mod vejen, resten vil 

blive delt mellem de tidligere ejere. 

De store popler på søndre side vil blive 

stynede. På nordre side vil der blive byg

get skure i samme afstand fra bolværket 

som de tidligere opførte. Ophalervognen 

på nordre side er repareret. Jollepladsens 

problemer vil, efter et forslag fra med

lem Esbirk blive drøftet på generalfor

samlingen i aften. Medlemmer, der er 

meldt ind i 1968 og fremefter mod 1969 

kan regne med at være meget tæt på at 

få havneplads. 

Bestyrelsen fremsætter forslag til et til

læg til havnereglementet - S.S.F. har fra 

Amagerkommunernes lufthavnsudvalg 

modtaget 500,00 kr. — Lørdag den 23. 

oktober 1973 afholdes S.S.F.s jubilæums

fest, der begynder med reception i klub

huset mellem kl. 10 og 13, om aftenen 

er der jubilæumsmiddag i restaurant 

»Nimb«, nærmere vil fremkomme. 

S.S.F. har gennem vort medlem Erik 

Thorup modtaget 2 optimistjoller fra 

»Delfol«. — Poul Holst Jensen er udtrådt 

af bestyrelsen. — Der er stadig for få 

både med til navigationssejladserne, selv 

om Holger Nielsen gør et stort arbejde 

for sagen - Tovværkskurset er godt be

søgt og har i år fået ny lærer, hr. Anders 

Mogensen. — Navigationskurset havde 

desværre ikke plads til alle, der meldte 

sig og ledes igen i år af Kirsten Warnøe. 

10 elever har bestået sejlerskolens certi

fikatprøve. - Jeg vil gerne takke sejler

skolens lærere for deres indsats til gavn 

for eleverne og sejlsporten. - leg vil lige

ledes takke Reinhardt Hansen og de 

medlemmer, som har påtaget sig vagt

tjenesten ved vor radiostation. 

Folketingsmand Sv. Horn, som sid

der i Nordisk Råd, vil i Rådet slå til lyd 

for, at Danmark får samme betingelser 

som Norge og Sverige, nemlig større ef

fekt på vor nødradio. Husejen er steget 

5.000,00 kr. årligt. — I det nye år skulle 

vi klare den fint med hensyn til økono

mien, da vi nu er færdige med de store 

arbejder. - Jeg takker medlemmerne for 

deres indstilling til svagførefesten, der 

er aldrig noget i vejen når vi kommer 

med indsamlingslisterne, tak. - Angående 

Jollepladsen er bestyrelsen enige om, at 

problemerne derude snarest løses. - Be

styrelsen tilbageviser Hauschults forslag 

om at udsende rykkerskrivelser til med

lemmer, der efter 2l/2 måneds respit har 

glemt at betale deres kontingent. Der er 

sat skilte op med fartbegrænsning i havn 

og rende til og fra den udlagte ballon. -

De plasticrør, der er henlagt i mastesku

ret bedes fjernet omgående, da der i for

vejen ikke er plads til alle masterne. -

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at 

tildele Egon Kjeldsen »Pløk« S.S.F.s Hæ

derstegn for hans store arbejde og start 

af vore svagføreture. — 

Jeg vil gerne herfra takke vor restau-

trice »Kristine« for den gode måde hun 

kræser for os hernede og det store ar

bejde hun har ved fester og den indsats, 

hun udøver ved svagførefesten. - En 

hjertelig tak fra os alle. 

En tak til redaktøren, kassereren og 

hendes hjælper for det store arbejde, de 

gør for klubben. En tak til bestyrelsen og 

alle de, der hjælper os og gør et arbejde 

for klubben, så det kan gå os godt her i 

Sundby Sejl-Forening. 

Efter beretningen var ordet frit til at 

kommentere og debattere, men da ingen 

meldte sig efter tre opfordringer fra di

rigenten, blev protokol og beretning taget 

under afstemning, og begge dele god

kendtes enstemmigt. 

3. Dirigenten udbad sig forslag til et 

stemmetællingsudvalg, følgende blev 

foreslået og valgt — Vagn Preisler, Tage 

Kjær og Gøsta Øberg, og man gik over 

til valgene. 

Formanden, Sv. Larsen, genvalgtes 

med akklamation. 

Kapsejladschef, Hans Guldager, gen

valgtes med akklamation. 

Juniorleder, Bennet Willadsen ønskede 

ikke genvalg på grund af manglende tid. 

Bestyrelsen foreslog juniorudvalgsmed

lemmet Hans Olsen, og denne blev en

stemmigt valgt. 

De 2 repræsentanter, Holger Larsen og 

Orla With blev begge genvalgt med akkl. 

Til nyt juniorudalgsmedlem valgtes 

Holger Møller. 

Til 2 suppleanter til bestyrelsen blev 

foreslået Børge Schlichter, Vagn Preisler, 

Holger Nielsen og Frits Kleis. Den 

skriftlige afstemning gav følgende resul

tat: 

Holger Nielsen blev 1. suppleant med 

62 stemmer, Vagn Preisler blev 2. sup

pleant med 58 stemmer, herefter fik Bør

ge Schlichter 36 stemmer og Frits Kleis 

34 stemmer. 

4. Dirigenten oplæste følgende lov

ændringsforslag: 

Den, der ikke indbetaler kontingent 

havneafgift inden den fastsatte frist, skal 

have tilsendt en rykkerskrivelse, og hvis 

ikke beløbet + straf gebyr kr. 100.- er 

indbetalt senest en måned herefter, mistes 

medlemskabet/havnepladsen. 

Bestyrelsen kan fortsat dispensere her

fra i ganske særlige tilfælde. 

Underskrevet: Mogens Hauschultz. 

Første taler i den efterfølgende debat 

var sekretæren, der protesterede mod at 

forslaget toges op, da det ikke var præ

ciseret, om det var en ny paragraf, eller 

om det skulle være en tilføjelse til en be
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stående paragraf. Endvidere var forslags

stilleren ikke tilstede, ganske vist var en 

stedfortræder, Finn Hendil, mødt op med 

to »lovændringsforslag«: det første, pa

ragraf 11, under forfaldne ydelser, skal 

ændres til følgende ordlyd: »Dersom for

faldne ydelser ikke er betalt til den fast

satte tid, skal medlemmet tilsendes en 

rykkerskrivelse, og hvis ikke ydelsen samt 

bøde for for sen indbetaling er betalt se

nest en måned herefter, skal medlemmet 

slettes. Bødens størrelse fastsættes af ge

neralforsamlingen.« 

Det andet, en tilføjelse til paragraf 4 i 

havnereglementet, efter sidste unktum: 

»Dog skal medlemmet tilsendes en ryk

kerskrivelse, og hvis betaling, samt bøde 

for for sen indbetaling er betalt senest 

en måned herefter, generhveres retten til 

pladsen. Bødens størrelse fastsættes af ge

neralforsamlingen. 

Sekretæren fastholdt, at forslagene 

ikke kunne betragtes som ændringsfor

slag til det indsendte forslag, idet der for 

det første var blevet to forslag, for det 

andet var de ikke klart formuleret med 

angivelse af bødens størrelse. Og som 

selvstændige forslag kunne de ikke be

handles, da de ikke var indsendt rettidig 

i henhold til lovene. 

Vagn Preisler: Det må være dejligt 

med sådanne supermennesker som kan 

huske at betale alt. Medlemmer, som har 

glemt at betale må have en chance, det er 

uretfærdigt, at de skal miste deres med-

lemsret, og derefter vente i 5 år på at få 

plads igen. En bøde på 100.- kr. synes 

dog at være urimelig, men det kan man 

finde ud af. 

Finn Hendil: Det kan ikke være ret 

stort arbejde at udsende rykkerskrivelser, 

jeg vil forære foreningen færdigtrykte 

skrivelser og kuverter. 

Lindemann: Det er vel forud lagt tak

tik, at der ikke er højttalere på. De fleste 

sidder rundt i salen og kan ikke høre, 

hvad der bliver sagt. Syntes iøvrigt at 

det var et godt forslag, og anbefalede at 

stemme for det. 

Holger Larsen beklagede, at forstær

keranlægget var brudt sammen lige ved 

mødets begyndelse. 

Formanden og dirigenten udtalte efter 

tur, at der var absolut ikke tale om nogen 

taktik. Formanden udtalte endvidere, at 

det ikke forholdt sig, som flere havde 

udtalt, at når et medlem var slettet, så 

ville der gå 5-6 år før han ved genind-

meldelse kunne generhverve retten til hav

neplads. Når et medlem havde betalt nyt 

indskud, ville han kunne få havneplads 

igen i det næstfølgende år. 

Finn Hendil ønskede formandens ud

talelse om generhvervelse af medlemsret

tighederne ført til protokollen. 

Der faldt mange flere bemærkninger 

om supermennesker, som kunne huske at 

betale alt o.s.v. Poul mente, at general

forsamlingen skulle have været suspen

deret straks ved begyndelsen på grund af 

manglende forstærkeranlæg. 

Øberg mente, at betalingsfristerne måt

te rykkes en måned frem. 

Der blev begæret afstemning, og der 

herskede forvirring om, hvilket forslag 

der skulle stemmes om. Sekretæren pro

testerede imod afstemning overhovedet, 

da intet var klart formuleret. 

Forsamlingen fandt imidlertid frem 

til, at der kunne kun stemmes om det 

forslag, der havde været bekendtgjort i 

medlemsbladet. 

Afstemningens resultat blev 116 stem

mer for og 30 stemmer imod, altså for

slaget vedtoges. (Sekretæren er stadig i 

vildrede med, hvor i lovene det vedtagne 

forslag skal anbringes, er det en selvstæn

dig ny paragraf? Er det en ændring af en 

bestående paragraf? Eller er det en til

føjelse til et eller andet ??). 

Næste forslag var fra bestyrelsen, der 

foreslog en tilføjelse til havnereglemen

tets § 1, efter det fjerde punktum: Så

fremt et medlem ikke selv benytter sin 

havneplads, kan KUN havneudvalget 

disponere over pladsen. 

Lindemann: Nu har man i mange år 

praktiseret dette, fordi det var kotume, 

nu ville man oven i købet have general

forsamlingens konfirmation for, at det 

var lovligt, den er helt gal, når et med

lem ikke må låne en kammerat sin plads, 

mens han selv er på ferietur. Der står 

iøvrigt i lovene, at man ikke kan have 

fartøjer over 13 m i havnen, nu har vi 

sommeren igennem haft besøg af fartøjer, 

særligt var der to millionæryachter syd

fra, som havde været langt over de til

ladte 13 m. Det var bedre om man be

gyndte at forlange havnepenge af dem. 

Kleis: Det er et rigtigt dårligt forslag, 

vi har jo § 2, det skulle dække alt. 

Sekretæren: Det er ikke noget problem 

at låne sin plads til en kammerat, det kan 

altid ordnes ved henvendelse til havne

udvalget. Det primære i sagen er, at man 

må beskytte medlemmerne imod, at der 

kan komme folk ind fra gaden og købe 

en båd, og derved opnå uretmæssig hav

neplads. Da et bestyrelsesmedlem havde 

solgt sin båd, og overfor formanden hav

de påberåbt sig, at pladsen havde han be

talt og kun han bestemte, hvem der skulle 

ligge på pladsen, så mente sekretæren, 

at der manglede noget i reglementet. 

Holger Larsen: Sekretærens påstand er 

urigtig. 

Formanden: Om vi skal opkræve hav

nepenge, er noget der skal stå i lovene. 

Anbefalede at stemme for forslaget. 

Efter at dirigenten havde oplyst om, 

hvilken stemmeseddel der skulle benyttes, 

udtalte Vagn Preisler, at man ikke kunne 

gå til afstemning, da det ikke var præci

seret, hvordan man skulle stemme. 

Dirigenten: Jeg må selvfølgelig bøje 

mig for stemmetællingsudvalget, der skal 

stemmes JA eller NEJ til forslaget, og ny 

stemmeseddel måttes tages i brug. 

Afstemningens resultat blev 76 nej, 

44 ja og 5 ugyldige. Forslaget ikke ved

taget. 

6. Eventuelt: 

Esbirk: Jolleslæbestedet er under al kri

tik, jernpladerne, som er lagt i forlæn

gelse af slæbestedet buler både på kryds 

og tværs. Jollesejlerne har lavet meget 

selv, men mente at i den store havn måtte 

foreningens økonomi også omfatte jolle

pladsen. 

Lindemann: Jeg tror, at formanden er 

blevet sur på mig, jeg har selv været med 

til at udnævne ham til æresmedlem og 

give ham hæderstegnet fra D.I.F. og det 

er altsammen fortjent. Med hensyn til 

den kommende tilbygning til klubhuset, 

tror jeg, at han har fundet ud af, at vi 

keder os, det er musikkens skyld, hvorfor 

kan vi ikke få et godt klubliv som vi 

havde i gamle dage. Henstillede særligt 

til Holger, at han skulle bestræbe sig på 

at føre klublivet tilbage til de gamle 

rammer. 

Vagn Preisler: Lindemann er en beske

den mand, som ikke siger alt hvad der 
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ligger ham på hjertet, det er rigtigt med 

kammeratskabet, men man måtte ikke 

hverken det ene eller det andet, så kaldte 

formanden det for støjende adfærd. De 

som ikke kunne tåle lidt liv, kunne jo 

blot gå ind i skipperstuen. 

Holger Larsen: Den 4. november er 

der andespil! Det er ikke meningen at 

det skal være et værtshus. 

Øberg mente ikke, at det var nogen 

god idé med at opkræve havnepenge af 

gæsterne. Øberg havde i sommer sejlet 

800 sømil i den svenske skærgård og 

havde kun i et eller to tilfælde måttet 

betale havnepenge. Måske kunne man 

rette en diskret opfordring til gæsterne 

om at lægge en skærv, efter behag, i en 

kasse, for brug af faciliteterne. 

Søren Bødtker: Juniorerne vil gerne 

gøre noget ved det gamle klubhus, inden 

taget falder ned over hovedet på dem, så 

hvis nogen har materialer af den ene eller 

den anden slags, vil juniorerne være tak

nemlig for at få disse overdraget. 

Formanden, til Esbirk: Der er kostet 

meget på jollepladsen, men selvfølgelig 

skal det være i orden, men lad os se på 

det og tale sammen om det. 

Til Lindemann: Tak for de rosende 

ord. 

Og til juniorerne: Det er rart at se 

noget initiativ. 

Formanden oplyste, at der i øjeblikket 

er 42.000.- kr. i kassen og at de 25.000 

vil gå til det sidste stykke bolværk som er 

i arbejde. 

Da dagsordenen var udtømt, motivere

de dirigenten et leve for Sundby Sejl-

Forening. 

Generalforsamlingen slut kl. 22.30. 

Sign. Borge Schlichter 

dirigent. 

Sign. Reinhardt Hansen 

sekretær. 

Slettede 
medlemmer pr. 1. juli  1972 

A 4 Svend Germann Havlykke, Nør-

agermindevej 116, 2792 St. Magleby. 

A 7 Knud Pedersen, Lyneborggade 6, 

2300 S. A 27 John Thomsen, Tofteledet 

7, 2730 Herlev. A 85 Flemming Holme

gård Nielsen, Danshøjvej 38, 2500 Val

by. A 166 Hening Arne Seitzberg, Ra

vennavej 6, 2300 S. A 180 Bent Nan-

berg, Chr. d. X Allé 6, 2800 Lyngby. 

A 247 John Werge, Veksøvej 34, 2700 

Brønshøj. A 261 Knud Pagh, Studsbøl 

Allé 74, 2770 Kastrup. A 500 E. Borre

gård, Lyongade 12, 230 S. A 545 Irma 

Rolandsen, Tuxensvej 32 A, 2700 Brøns

høj. A 577 Viggo Larsen, Senegal Allé 8, 

2770 Kastrup. A 715 F. Richter, Plan

tagevej 12, 3600 Frederikssund. A 744 

Ole Wichmann Larsen, Dannebrogsgade 

6, 1660 V. A 752 Igor Svendsen, Tings-

højvej 10, 2860 Søborg. A 772 Benny 

Nielsen, Ringtoften 89, 2740 Skovlunde. 

A 787 Palle Wade Jacobsen, Moselgade 

33, 2300 S. A 809 Espen Thorvald Lar

sen, Skottegården 24, 2770 Kastrup. A 

870 Carten Kallehauge, Gyldenrisvej 3, 

2300 S. A 884 Flemming Andersen, Ro

sens Kvarter 2 D, 2620 Albertslund. A 

906 Jack Kirkeby, Kornvænget 15, 2750 

Ballerup. A 915 J. Påskesen, Naverland 

17-19, 2600 Glostrup. A 939 Niels 

Erik Kjeldsen, Dybbølsgade 27, 1721 V. 

A 808 Jørgen Kruse, Minervavej 19, 

2610 Rødovre. 

A 81 Hans Erik Vollertzen, Egilsgade 

51. A 103 Jørn Willy Hansen, Funkia-

vej 25. A 190 Henning Niels Lorentzen, 

Kompagnistræde 16. A 288 Holger Cle

mens, Ved Diget 5. A 330 Jan Erik 

Kjær, Havdrupvej 13. A 432 Michael 

Jensen, Nålemagerstien 44. A 548 Ej

vind Nyrup, Gersonsvej 55. A 578 

Kjeld Jacobsen Andersen, I. P. E. Hart

manns Allé 53. A 710 Flemming Syl

vest Petersen, Kingosgade 11. A 750 

Søren Evald Christiansen, Søvænget 36. 

A 840 Knud Erik Jensen, Greisvej 33. 

Nye medlemmer — 
som søger optagelse 

Simc/Ay SejllfoheniyUf 

Aktive 

A 2 Poul Petersen, 

Korfuvej 7, 2300 S. 

A 17 Tadeuss Rochou, 

Holbergsgade 16, 1057 K. 

A 105 Jon Olsen, 

Ungarnsgade 3, 2300 S. 

A 271 Jørgen Christian Fenger, 

Jægerparken 7, 2790 Hørsholm. 

A 440 Hella Tvermoes, 

Oxford Allé 5 A, 2300 S. 

A 656 Orla Olsen, 

Vejringevej 24, 2730. 

A 685 Jørgen Kongstad, 

Peder Lykkesvej 119, 

2300 S. 

A 973 Mette Fessel, 

GL Kongevej 78, 1850 V. 

A 974 Leif Olav Pedersen, 

Løvetandsvej 23, 2700 Brønshøj. 

A 975 Torben Karl Tipsmark, 

Jenagade 7, 230 S. 

A 976 Poul Erik Kongstad, 

Todesgade 2, 2200 N. 

Passive 

P 31 Susanne Hansen, 

Parkvej 77, 2630 Tåstrup. 

Juniorer 

J 76 Dorte Nielsen, 

Græshavevej 8 C, 

2730 Hellerup. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 
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Det var et usædvanligt godt vejr, solen 

strålede fra en skyfri himmel, så der var 

allerede godt humør på, da vi stod slusen 

ind. 

Traditionen var ellers slået i stykker, 

idet vi ikke skulle til West dennegang, 

men til »Slusen«. 

Min kollega, morskabs- og kommers

chefen fra »Frem« havde allerede i for

året været ude og fået slutseddel på huset 

i West, så vi måtte forhale over til onkel 

Poul i Slusen. Der blev vi hjertelig mod

taget og man lukkede huset fra elleve til 

fjorten, så vi kunne spise i ro. 

Michael Rasmussens kvartet under

holdt os til ballet, og det varede ikke 

længe, før der blev fyldt til bristepunk

tet af »Slusen«s og andre godtfolk. Vi 

sluttede sent på eftermiddagen og satte 

kursen mod S.S.F. 

Det skal bemærkes, at Slusen fik sit 

traditionelle offer. Det kunne aldrig fal

de mig ind at røbe det var Erling Søren

sen, der måtte i karret, men det så saft 

sluse me' skægt ud, da han måtte styre 

hjem i langkalsonger. 

Det var mørkt, da vi kom hjem til af

tensmaden, men alle kom ind i god be

hold efter en dejlig festdag, som vi vil 

sige bestyrelsen og medlemmerne i »Slu

sen« tak for. 

H. L. 

Afriggergildet blev som sædvanlig 
den store succes 

Der kunne ikke proppes flere menne

sker ind i salen, og flere måtte gå for

gæves, men det skulle hjælpe, når vi nu 

får udvidet klubhuset, til næste år. 

Kristine havde som sædvanlig lavet en 

fin middag, der bestod af dyreryg med 

lagkage som dessert, samt kaffe med likør 

og cognac. 

Derefter dansede vi til den lyse mor

gen til Michael Rasmussens trio, der kun

ne sætte hele huset på den anden ende. 

Vi håber til næste år, at man reserve

rer billetter i god tid, det er altid kede

ligt, at man må afvise medlemmer der 

møder festklædt op. 

f x t  C i (̂c{>LC 

S.S.F.s Hæderstegn 

På generalforsamlingen fik Egon 

Kjeldsen, også kaldet »Pløk«, overrakt 

Sundby Sejl-Forenings Hæderstegn Vi 

ønsker dig tillykke med hædersbevisnin

gen og du har fortjent den for dit store 

og mangeårige arbejde for de svagføre. 

H. L. 

Andespillet 

Lørdag den 4/11 løb det traditionelle 

andespil af stablen, der var ikke fuldt 

hus som der plejer at være, så derfor var 

overskuddet ikke større end 596,00 kr., 

men det kan dog også skyldes, at der blev 

sparet lidt og købelysten ikke var så stor, 

for skatten sluger jo en del. 

Der var som sædvanlig 10 gennem

gående og et ekstra spil, med mange dej

lige præmier både til sidemændene og 

til den, der havde banko. 

Overskuddet vil blive brugt til indkøb 

af en kaminindsats til vor slunkne pejs. 

Ref. 

m 
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Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) Tlf.  55 45 47 

n j  j  41 \ Nærmeste forretning ved havnen! 
(l1. \je4~iC4*) 

På det nys afholdte AMAGER-

KREDSmøde, hvori undertegnede deltog, 

rettede jeg en opfordring til John Hage

mann, medlem af Dansk Sejlunions ho

vedbestyrelse og forretningsudvalg, samt 

sejlunionens repræsentant i SØSPOR

TENS SIKKERHEDSRD, om at foreslå 

Sejlunionens bestyrelse at søge kontakt 

med Dansk Motorbådsunion og få nedsat 

et fælles udvalg til at varetage vore in

teresser på radiokommunikationens om

råde. Der foregår en masse ting hen over 

hovedet på os, f. eks. har man fra motor-

bådsunionens side rettet henvendelse til 

P. & T. om, bl. a. flere kanaler fri til 

brug for søsporten. 

Det ville jo give betydelig mere vægt, 

hvis også Dansk Sejlunions ca. 30.000 

stod bag ved en sådan henvendelse, og 

det ville da være pa sin plads om D. S. 

havde medindflydelse på, hvad der skulle 

foretages i dette og andre henseender. 

Jeg har et godt samarbejde med 

D.M.U., men jeg kan jo kun tale på egne, 

og måske til nød, på S.S.F.s vegne. 

Med støtte fra Dragør Sejlklubs for

mand,, hr. Ib Sørensen, blev det vedtaget 

at foreslå et radioudvalg. 

(Dragør Sejlklub har i øvrigt fået en 

klubstation i jubilæumsgave). 

R. H. 

Efter nytår skal vi i gang med instruk

tionsaftenerne, det klør vel nok i mange 

allerede, og det er forståeligt nok, men 

dels er det svært at finde aftener i denne 

tid, hvor der er så mange fester, banko

spil o.s.v., og dels er der meget andet ar

bejde der skal gøres i forbindelse med 

generalforsamling og sejlerdag, så tiden 

går, og før vi ved af det er vi lige klods 

op af juletravlheden, og så er det ikke 

så belejligt med den slags møder. 

Men, efter nytår tager vi fat med fri

ske kræfter og godt humør. 

A PROPOS!!! Juletravlhed! Har du 

tænkt over, at der er mange ting, du kan 

ønske dig i julegave, som du kan have 

brug for til dit radioanlæg. 

F. eks. en standbølgemåler og måske 

en match-boks, en dims man sætter imel

lem antennen og standbølgemåleren, og 

med en lille bevægelse kan du få dit 

standbølgeforhold i fineste trim. 

Disse, og mange andre små nyttige 

ting, er noget der ligger i en rimelig 

prisklasse, så prøv at aflægge en visit i 

din specialforretning, og se om der ikke 

skulle være et eller andet som netop du 

kunne bruge. 

Vi, der har en station hjemme, lytter 

selvfølgelig stadigvæk på kanalerne 11 A 

og 16. Selv om sæsonen er slut, er der jo 

endnu strand jægere og andre hårde negle 

på havet, og vi vil, i den udstrækning det 

er muligt, lytte på dem. 

Sundby Sejl 630, Klart slut! 

i 11 benytte. Vi ville gerne købe vognen, så-

JOIieVOgnen fremt den skulle være til salg. 

Vi efterlyser ejeren til den jollevogn, Hans Olsen 

om juniorerne har fået tilladelse til at Juniorleder 

» S K I P P E R E N « s  J U L E G A V E ! ! !  
Glæd ham med en 

BÅDRADIO . WALKIE-TALKIE . MIDLAND . LAFAYETTE . TOKAY . ZODIAC 
Endvidere: SWR metere, Strømforsynere 220/14 volt,  TURNER mikrofoner, 

Krystaller, Antenner, Hornhøjtalere, Transistorradioer m. m. 

Det hele findes hos os, kom og hils på os inden jul. Og husk, du får 10 % rabat på alle katalogpriser! 

B E N O - R A D I O  Kaptensgaten 22 . 211 01-Malmo . Tlf. 040-11 14 64 
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Begyndelsen på en sommertur i 
Catamaranen »Jesper« 
af Jannik Cortsen, p.t. England. 

Dover den 5. nov. 1972. 

Kære Ejnar! 

Nu er det vist på tide, du får en rapport 

om vort togt. Du får sikkert dette brev i 

to eksemplarer. Jeg sender det ene til din 

adresse, men da jeg før har skrevet der-

dertil uden du har fået brevet, da du har 

en navnebror i opgangen, som ikke har 

videregivet det. Derfor sender jeg osse et 

til Sundby Sejlforening. Et af dem får 

du vel så. Hvis medlemsbladet er inter

esseret i at trykke noget, kan du jo give 

dem et af brevene. 

Først starten. Efter megen masen og re-

geren fik vi da bunket alting ned i bå

den. Vi var langtfra klar til at sejle for 

alvor, da der manglede meget i at vi 

kunne sejle på langfart. Vi havde beslut

tet, vi ville sejle til Christiansø og gøre 

båden færdig der, da der var mere ro til 

det der. Fredag den 24. juni kl. 1300 

lettede vi fra Sundby i kraftig sw-vind 

og sejlede for vor 18 hk Crescent på

hængsmotor til Kastrup. Det regnede og 

var koldt. I Kastrup provianterede vi og 

hentede vor akkumulator, der var på 

værksted der. Kl. 1800 stødte Billy til 

os for at sejle med os til Christiansø. Kl. 

2000 lettede vi og satte kurs mod Drog

den. Lidt nord derfor ændrede vi kurs 

mod Falsterbokanalen. Det blæste godt, 

men vor lim lange junkriggede catama-

ran gik fint i den krappe sø. Med sig hav

de den mig, min kone Grethe og Shila, 

vores datter på 8 år. Og så Billy, som kun 

skulle med til Christiansø. Han sejlede 

med for at sige ordentligt farvel til os og 

JESPER, som catamaranen hedder. Han 

var sentimentalt stemt lige som vi andre. 

Han havde været med på flere af JES

PERS togter, og nu skulle han lades til

bage i Kobenhavn, mens vi andre sejlede 

afsted et års tid. Vi håbede i bedste fald 

at kunne tilbringe vinteren på De Cana-

riske øer og så vende tilbage til Danmark 

næste sommer. Shila måtte genoptage sin 

skole. Vi underviste hende selv nu. 

Vejret var heldigvis ret klart mellem 

bygerne, og i god afstand så vi ledefyret, 

som vi nærmede os med stor hast. Lidt 

før midnat gik vi for motor gennem ka

nalen, fortøjede på den anden side, for 

lige at lave kaffe til nattens videre sej

lads i den urolige Østersø. Vi rebede 

storsejlet lidt ned og fortsatte. Søerne var 

lidt mere regelmæssige og vinden mere 

rum, så vi gik fint der ud over. Jeg fort

satte alene på vagten til kl. 0600 mens 

de andre sov. Så kom Billy op af lugen. 

Vi gik begge over i pantryet og lavede 

os et festmorgenmåltid af usandsynlige 

dimensioner. Vindroret styrede perfekt, 

så vi kunne nøjes med at holde udkik fra 

kahytten. Det var nu rart, det ikke var 

nødvendigt, vi skulle sidde og styre i det 

regnvej r! 

Kl. 0830 kom et solstrejf, og vi gik op 

på dækket for at nyde det. Kl. 1000 kom 

Grethe og Shila op til det dejligste sol

skin, som varede resten af dagen - her

ligt. Vinden døde hen under aften, og 

10 sm vest for Hammeren på Bornholm 

startede vi motoren for at nå Christiansø 

samme aften, således at Billy lige kunne 

nå at se den. Han måtte rejse i løbet af 

søndagen for at nå at være tilbage til ar

bejdet mandag. 

Lidt over midnat sejlede vi ind i Nord

havnen og fortøjede ved en svajebøje. 

Det var for mørkt til at se at fortøje et 

andet sted. Vi gik til køjs og sov om

gående. 

Søndag formiddag ville Billy afsted 

med den båd, der gik kl. 1100, men vi 

fik ham til at vente til kl. 1400, hvor 

der atter afgik en båd. Vi gik op til 

kroen for at drikke afsked. Billy havde 

anbragt sin bagage ved færgens landgang. 

Der var munter stemning på kroen. Ser

vitricen var rødhåret og kunne smutte 

med øjnene, så Billy vred sig. 

Vi bar hans bagage tilbage til JESPER, 

og Billy glædede sig til om aftenen, hvor 

en ung dame med rødt hår og smut i øj

nene skulle komme og se JESPER. 

Næste dag kom Billy afsted op ad 

formiddagen, og vi andre gik i gang med 

at få JESPER rigtig søklar. Alt blev stu

vet, og lidt mere søgelænder sat på. Der 

blev hamret og snedkereret og syet de 

næste dage. Vi gik i vandet og glædede 

os over, vi nu havde fået sommer. Solen 

skinnede hver dag. ( fo r tsæt tes )  

Redaktøren går 
med dette nr. af bladet ind i sit 15. år 

som redaktør, og da jeg stadig bestræber 

mig på at gøre bladet mere læseværdigt, 

vil jeg atter bede flere af vore mange 

medlemmer om at være med til at løse 

opgaven. 

Skriv artikler til bladet, der er nok at 

skrive om. Oplevelser på søen, langture, 

spændende og morsomme ting, som man 

kan delagttiggøre os andre i eller de dis

kussioner, der foregår på havnen, lad os 

få dem til debat her i vort medlemsblad, 

alt vil blive optaget, såfremt indlægget er 

holdt i en pæn og høflig tone. 

Det er så nemt at kritisere, vær selv 

med til at gøre bladet bedre. 

Artiklerne kan optages under mærke, 

men redaktionen må have indsenderens 

navn og nr., anonyme skrivelser optages 

ikke. Redaktøren 

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

B L O M S T E R  S E N D E S  O V E R A L T !  JØRGEN JOHANSEN, medlem af S. S. F. 
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Sejlsportsfolk 
KØBER DEN RIGTIGE 

P Å K L Æ D N I N G  

fordelagt igst 

„o, BACHER 
]males 

GULE JAKKER 11. ^ !f 

do. BENKLÆDER • 1 Æ u 

JOLLEBENKLÆDER I 

Elvstrøms Flydeveste P 
^ til voksne og børn! 

ORIG. ENGELSKE 

S Ø M A N D S  G E N S E R E  

DUNLOP SEJLERSKO # 

Holmens Benkl. - Færø Trøjer Mgi&r 

J. P. BACHER, TORVEGADE 22, 
FILI  AL GRONTTOIl  VET 79  -  VAlby  338  

FM og BRIT 
marinemotorer 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt. 

En stærk robust opbygning sikrer lang levetid, 

og de har en rol ig, lydløs gang. 

FM Benzin/Traktorlin fra 5 — 19 hk 

Fås med gear el ler vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisl iste 

Vi køber Deres gamle motor 

Brit benzin 5 og 10 hk, vægt 67 og 83 kg 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udsti l l ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem eller  nyd den hos 

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 
Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

TRYK-' 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

f lere næringsdrivende, der l igesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V * 35 67 88 

Yachtudstyr 
på Amager 

Styre- og pejlkompasser 

Sokort, sej lhåndboger m. v. 

E. MEYER's Navigationsbog 

MEYWALL-navigationsbord 

R. W. O. jol lebeslag og blokke 

Ankre, tovværk, sjækler og l ign. 

Maling 

Sobeklædning 

I .  STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 Kobenhavn S. 

Tlf.  58 30 45 
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KONTORET 
er lukket 

fra den 

15. dec. 1972 

ti l den 

24. jan. 1973 
(begge dage incl.) 

KLUBHUSET ER LUKKET 

på grund af rengøring og reparationer fra mandag 

d. 2. januar til lørdag d. 20. januar - begge dage incl 

mm num mm mm mmmrn- mm mm sitm mm mm mm nm? 

J U L E T  FEST 
for medlemmernes børn afholdes 

søndag den 17. december kl. 14.00 
Husk voksne betaler kr. 5.00 i entré 

Billetter til bornene kan mod forevisning af medlemskort afhentes hos restauratricen. 

Festudvalget 

smts tmu m û smts. mmu mm nm* »tw mm mm mm mmu 
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Nye medieninier 
som soger optagelse 

SunAAy, 

Sakset fra >Aktuelt<: 

F R A  S E J L E R D A G E N  

Aktive 

A 4 John Gamst Halle, 

Esrumgade 6-3, N. 

A 7 Karl Vestergård Jønsson, 

Sankelmarksgade 22, 4., V. 

Ifølge lovenes § 3 skal nyt medlems 

ansøgning om optagelse aftrykkes i først 

udkomne nummer af S.S.F. Protest skal 

skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 

dage efter offentliggørelsen. 

Dansk Sejlsport er i stærk fremgang, 

konstaterede formanden for Dansk Sejl

union, skibshandler Ejnar Christensen, 

Fredericia, på unionens årlige »Sejler-

dag« lørdag i Fredericia. Linionen har 

nu 29.641 medlemmer fordelt på 131 

klubber. 

Det er en fremgang på 10 procent i 

forhold til sidste år, og fremgangen ba

seres jævnt fordelt på seniorer og junio

rer. På »Sejlerdagen« blev optaget ti nye 

sejlklubber, og flere nye venter på opta

gelse, sagde formanden. 

Forsamlingen mindedes den afdøde 

formand Laurits Andersen samt forman

den for OL-udvalget, Knud Christensen, 

der afgik ved døden to måneder efter 

Laurits Andersen. Knud Christensen var 

udpeget som OL-holdleder, men nåede 

ikke at nyde frugterne af sit arbejde. 

Ejnar Christensen har fungeret som 

formand indtil »Sej lerdagen«, hvor han 

faldt for »aldersgrænsen«. I hans sted 

valgtes ingeniør Maagens Maag, Køben

havn, der sideløbende fortsætter som for

mand for Dansk Sejlunions havneudvalg, 

som fortrinsvis beskæftiger sig med plan

lægning af nye fritidsbådehavne i Dan

mark. 

H U S K !  H U S K !  

Kontingentet for 1. halvår — sidste rettidige ind

betaling 15. marts 1973. Der er ingen restancefrist.  

1. indbetalingsdag torsdag den 25. januar. 

Pladslejen skal være betalt inden 15. april  1973. 

Pladsleje pr. m3  kr. 1 3,00 -|-  3 kr.  i  moms pr. fartøj.  

Kontingentet er: 

Aktive Kr. 75,00 

Passive Kr. 30,00 

Junior Kr. 40,00 

Kasserersken. 

Klubhuset 
i julen: 

Søndag d. 24.,  juleaften, 

lukkes kl.  14 

Mandag d. 25.,  1. juledag, 

lukket hele dagen 

Tirsdag d. 26.,  2. juledag, 

åbent fra kl.  9 —18 

» S K I P P E R E N « s  J U L E G A V E ! ! !  
Glæd ham med en 

BÅDRADIO . WALKIE-TALKIE . MIDLAND . LAFAYETTE . TOKAY . ZODIAC 
Endvidere: SWR metere, Strømforsynere 220 14 volt,  TURNER mikrofoner, 

Krystaller, Antenner, Hornhøjtalere, Transistorradioer m. m. 

Det hele findes hos os, kom og hils på os inden jul. Og husk, du får 70% rabat på alle katalogpriser! 

B E N O - R A D I O  Kaptensgaten 22 . 211 01-Malmo . TIf. 040-11 14 64 
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M'L-

Se j l spor t s fo l kenes  

JULEØNSKER 

BACHER opfyldes hos 

IMAK 
GUMMITØJ: 

• }/ '  ̂

/••-v 

66 SO 

J A K K E  m /  H Æ T T E  
t rykknap^s luse lukning  

gul  s  g røn  = f luor i s  . . . .  

BUSSERONNE m/ HÆTTE 

grøn  = Huor i s  62S0 

BENKLÆDER m elastik 

gul  «= g røn  -  f luor i s  . . . .  49° °  

Elvstrøm veste 
Voksen Super Soft. . 1 1 J 0 0  

Junior Super Soft. . 9800 

Navigara veste 
. 13600 

JOLLEBENKLÆDER 

i gult 72 00 

'' 

V'' :-

i -s 

Sp 
S •=% 

S l%sS&£«§^ÉS^s 

Voksen 

1  un ior  

•"' is * / 

Kraftig vind- og vandtæt 

PACA-COAT m. hætte 
med aftagelig hætte samt 

varmt aftageligt 

C A L G A N - F O E R  
oliven-beige-brun 

G A V E R N E  

leveres i  smukk« 

| |  G A V E Æ S K  
U 
$ 
I ¥ 
I 
II 

«««« 
I mak s 
BØRNE-

GUMMITØJ 
GUL - ROD - GRON - BLA 

fra 4—16 år 

Jakke 6 ar 

4150 

B E N K L  

I98, 
LEVERANDØR TIL 

VARELOTTERIET og 

LANDBRUGSLOTTERIET 
• / I 

i. :i 

VORT MOTTO: Fuld tilfredshed eller pengene till 

J. P.BACHER 
> £'>'.~-̂ \'Z g>iu Sfii. §»ii,jMåNg S>*h SfcM&\<i SX 



Vi fører alt i 
HERRELINGERI - HABITTER 

JAKKER-FRAKKER-BENKL. 

avanceret UNGMANDSTØJ 

ALTID sidste nyheder! 

^ Orig. engelsk 

ALT I SKJORTER 
mange dessins 

permanent pres 

'/mm/// 

T  ^ Flotte heluldne 
I 

Varme Dres. É 

SJ É F/F RO É norsk acrylpels ø m a n d s -  I  i  1 V  

M 

g e n s e r  ( S w e a t e r s  
I 

^ Det letteste oq varmeste ^  

u n d p r h p k  l a p r l n i n n  

9500 I 1 5800 1 

underbeklædning ^  

Bluse 15000 I 

Benkl .  129 

Norsk | Orig. sailor 
Flydejakke i stortrøjer 
med oppustelig || i den rigtige facon 

18800 unge 

378 

i 
I 
É 

°° i 4  208 00 

I  
I  
i 
m å 

Dunlop 
sejlerstovler og sko É 

m/ sugekopsåler ^  

I i 
å 

Støvler 78°J ^ 

Sko 49S0 i 

KOREA HUER 21 5 0  A L T  I  
G U M M I S T Ø V L E  R  

T R Æ S K O  

»RVE^ADE 22. 
K TORVEGADE 28, "• A S . A  

M 4.ICOMIOIKVII ?». ni. HI.III «s. 

Bemærk efter kl. 16.30 
m m  gode parkeringsforhold 

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



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

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

(Fortsat fra forrige rir.) 

Begyndelsen på en sommertur i 
Catamaranen »Jesper« 
af Jannik Cortsen, p.t.  England 

Maagens Maag oplyste, at der for ti

den foreligger ca. 150 projekter til nye 

fritidsbådehavne, og at der er indledt et 

samarbejde med statens naturfrednings-

og landbrugskonsulent for at koordinere 

naturfredning og placering af fritids

bådehavne, som der bliver et stort behov 

for med den udvikling, fritidsbølgen ta

ger fra landjorden til søen. 

I en vurdering af den danske indsats 

ved OL i Kiel sagde formanden, at det 

lidt dårlige resultat er en følge af tilfæl

dighedernes spil, manglende held og et 

for stort nervepres, som pressen havde 

sin part af skylden for, og som ikke blev 

bedre, da de første sejladser faldt uhel

digt ud, og selvtilliden blev formindsket. 

Nu er vi måske også efterhånden ble

vet forvænt med at vinde i kapsejlads, så 

lad os forstå at tabe uden derfor også at 

tabe hovedet, sagde formanden. Men det 

står fast, at selv om vi tabte i denne OL, 

så er den danske sej lerstandard stadig 

høj internationalt set, og jeg er sikker på, 

at fremtiden vil vise det. 

Særlig når de store optimistjolle-årgan

ge bliver ældre, får vi endnu mange flere 

dygtige sejlsportsfolk i international klas

se. Men vi må forstå at udvikle dem rig

tigt gennem årene. 

Fredag den 30. juni var vinden i øst, 

og vi lettede. Vi sejlede for kun to fokke 

resten af dagen, natten og til kl. 10 næste 

formiddag. Så sprang vinden over i vest, 

det blev skyet og snart småregnede det, 

mens vinden stadig tog til, og søen rej

ste sig. Vi lå bidevind og kunn lige holde 

Stevns på bagbords halse. Kl. 1330 havde 

fi Falsterbo Rev fyrskib ca. 1-2 sm. om 

sb. Vi så en kølbåd agten for os med 

kurs mod syd. Den krængede godt over. 

Vi selv krængede naturligvis ikke, men 

vi fik nogle ordentlige køreture af søen. 

Shila kunne ikke tage det. Hun blev sø

syg og kastede op så det var en hel for

nøjelse. Da vi nåede over til Stevns, ank

rede vi op under klinten og lå nu og 

nød at ligge stille. 

Næste dag, søndag den anden juli, let

tede vi kl. 1230 og sejlede bidevind syd

på. Da vi nåede Møn, ankrede vi op der. 

Næste morgen lettede vi og sejlede over 

til Bøgestrømstønden - en god sejlads, 

da vinden nu var i syd. Den løjede efter

hånden, og vi fortsatte for motor til 

Nyord, hvor vi ankrede op lige uden for 

havnen. Næste dag videre til Vording

borg. 

Onsdag den 5. juli: vind SØ 2-4. Vi 

letter og får en dejlig sejlads for to fok

ke med vindroret til og det herligste 

sommervejr. Under Storstrømsbroen, over 

Smålandsfarvandet, gennem Omøsund 

og bag om Agersø videre nordpå. Fra 

Korsør skærer vi ovr Storebælt og kl. 

0200 om morgenen anløber vi Kertemin

de. 

Her tilbringer vi nogle dage med fa

miliebesøg, før vi atter letter og sejler 

ned til Strynø og besøger Arne og Karin. 

Et par Sundby-både mere dukker op, og 

vi havde en hyggelig aften på JESPER's 

dæk, hvor vi satte noget hjemmebrygget 

øl til livs. 

Derfra fik vi en dejlig sommersejlads 

til Holtenau. Lørdag den 15. juli gik 

vi gennem Kielerkanalen. Det var en 

pragtfuld tur. Rigtig sommer! Vinden 

var ved at dreje i NØ, kunne det tyde 

på. Vi nåede Brunsbuttel om aftenen. 

Næste morgen kl. 0600 gik vi gennem 

slusen. Vinden var nord 3-5, og vi hav

de god fart på. Vi passerede Cuxhaven 

og fortsatte ud i Nordsøen. Søen var ret 

hård på grund af tidevandsstrømmen, så 

vi rebede godt ned for at gå blødere. Al

ligevel blev Shila søsyg igen i løbet af 

dagen, og hun gik tidligt til køjs. Om 

natten førte vi kun en fok på 10 m2, og 

alligevel holdt vi et gennemsnit på 5 

knob. Det var en flot nat. Morilden fik 

de brækkende søer til at lyse og glimte, 

Har alt i TOBAK, CIGARER, CIGARETTER og ØL: 

ØRESUNDSVEJ 114 (HJØRNET AF MILANOVEJ) TIf.  55 45 47 

Nærmeste forretning ved havnen! 
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og vi efterlod to kølvandsstriber langt 

agter ud. Kl. 0600 passerede vi Borkum 

Riff fyrskib. Vinden holdt sig uændret 

hele dagen, og Shila var stadig søsyg. Vi 

besluttede at gå ind til Holland et sted 

for at få søsygepiller. Det blev først næ

ste dag om formiddagen, vi gik ind til 

Ijmuiden, kom gennem slusen og sejlede 

ad Nordt Zee kanal til Amsterdam, som 

vi nåede i løbet af eftermiddagen. Vi 

havde da været sejlende næsten 2\ døgn. 

Vi blev i Amsterdam et par dage, før 

vi atter lettede med en vejrudsigt lydende 

på vind NØ 2-4. I skumringen forlod vi 

Ijmuiden, og da mørket faldt på, blev 

det tordenvejr. Det varede til om morge

nen, hvorefter det blev vindstille en dags 

tid. Om natten kom vinden fra vest, og 

vi lagde os bidvind på bagbords halse, og 

nåede Blankenberge i Belgien næste mor

gen kl. 0600. Hr var imidlertid daarlig 

plads i havnen, så næste dag sejlede vi 

2i sm. østpå og kom til Zeebrugge. Her 

ville man have knap 50,00 kr. i døgnet i 

havnepenge, så vi sejlede atter - denne 

gang til Holland. Til Vlissingen ved ri

ver Flusching. Vi ville ikke sejle vest

over, før vi fik en rum vind. Ligge på 

kryds i hårdt vejr i disse modbydelige 

strømsøer, ville vi ikke. 

Vi havde en dejlig uge, hvor vi osse 

fik sejlet lidt kanalsejlads. Men vinden 

synes at have låst sig fast i SW og som

me tider var der storm. Søndag den 6. 

august var vinden gået ned i syd og var 

ganske svag, men skulle iflg. vejrmeldin

gen friske til 6 fra SW senere. Vi benyt

tede os af stilstanden og sejlede for mo

tor tilbage til Zeebrugge, gik ind i ka

nalsystemet, lagde masten ned og fik en 

vidunderlig kanalsejlads i Belgien. Vi 

kom rigtigt ud på landet med vor store 

catamaran. Bro- og sluseåbninger var lige 

store nok til at vi kunne passere imellem. 

Der var ikke megen plads til siderne. Vi 

havde sandelig fået glæde af vor nyer

hvervede motor. Ellers har 1 ESPER sejlet 

i tre år uden motor, men til dette, vort 

store togt, anså vi det for klogeligt at an

skaffe en nogenlunde kraftig påhængs

motor. Og så fik vi oplevelsen af en 

kanaltur med! 

Da vi nåede Nieuwport gik vinden i 

øst. Vi rejste masten og sejlede til Ca

iais. Om natten var der et forfærdeligt 

tordenvejr, hvorefter der blev vindstille. 

Shila hørte intet. Hun sover som en sten 

efter en halv søsygepille. Vi fortsatte for 

motor til Dunkerque, hvor vinden atter 

kom fra nord, styrke 3. Vi holdt på til 

Caiais, og vi lod ankret gå kl. 1300 lør

dag den 12. august. 

Om søndagen var vinden i NØ styrke 

3. Det var simpelthen ideelt vejr til at 

krydse kanalen og komme til England. Vi 

kiggede lidt på vore strømkort og lagde 

vor kurs ud. Man siger, tidevandsstrøm-

men løber stærkest, og som følge deraf 

sætter en modbydelig sø omkring Dover, 

kanaløerne, Ushant og Lands End. Det 

var ikke særlig tåget, så vi havde en god 

sigt, når vi skar de befærdede skibsruter. 

Alting gik også fint. Vi kanede afsted 

for en halvvind og efter godt tre timer 

så vi Dover dukke frem i disen. Da vi 

nærmede os Eastern Entrance måtte vi 

skærpe lidt, fordi en færge kom ud imod 

os. Strømmen var nu vendt, således at 

den gik mod vinden, og vi fik nogen 

meget stejle strømsøer ind fra siden. 

Disse små stejle søer får en catamaran til 

at rulle meget hårdt fra side til side. Plud

selig hørte vi et smeld, da en surring 

sprang i vandet, og vi så riggen maje

stætisk vælte udenbords. 

Strømmen løb så kraftigt, at vor motor 

ikke kunne sejle den op med al riggen 

slæbende i vandet. Vi valgte derfor at 

signalere ind til signaltårnet om, at vi 

ønskede bugserhjælp. At hive den in-

filtrede rig op i søen ville tage meget 

tid, og vi kunne måske give anledning 

til mange misforståelser fra de mange 

skibe, der sejlede her, og at kappe rig

gen var vi ikke meget for. Så anså vi det 

for billigere at blive bugsere ind til 

Dover. 

Redningsbåden kom ud og slæbte os 

ind. I tre år har man prøvet at komme 

til England, og så kommer man der om

sider - bugseret af en redningsbåd! 

Vi havde et par travle uger i Dover. 

Storsejlet var blevet ødelagt under bug-

seringen. Ellers var intet mistet. Vi rig

gede JESPER om til en lav bermuda

ketch og efter 10 dage var vi klar til at 

sejle igen. Vi ventede et mesansejl fra 

sejlmageren. Det ville komme i løbet af 

et par dage, og så var det afsted påny. 

Nu harvde vi rigget båden ned, og for

delt sejlarealet på to master, så nu reg

nede vi med, vi slap for yderligere maste

vrøvl. Vinden havde nu låst sig fast i 

øst, og vejret var ideelt til at sejle vest

over og sydpå mod de varmere egne! 

( for tsættes)  

Juniorerne afholder 

Junior
bal 

Fredag d. 2. februar 

Fredag d. 2. marts 

Fredag d 6. april 

VMm mm mm mm 
Bestyrelsen og redaktionen onsker samtlige medlemmer l | 

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

I 1 x mm mm »u mm mm mm mm mrnu møn mm møn mm mm x 
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Mærket er 

fremsti l let i  2 

udgaver, et 

for senior

medlemmer 

og et for 

juniorer. 

Mærket kan 

købes hos 

kassereren i  

kontort iden 

el ler hos 

festudvalget. 

FM og BRIT 
marinemotorer 

Et gennemført norsk og engelsk marineprodukt. 

En stærk robust opbygning sikrer lang levetid, 

og de har en rol ig, lydløs gang. 

FM Benzin Traktorlin fra 5 — 19 hk 

Fås med gear el ler vendbart skruetøj 

Forlang brochure og prisl iste 

Vi køber Deres gamle motor 

Brit benzin 5 og 10 hk, vægt 67 og 83 kg 

RUDE & CO. 
Telefon Valby 4568 

Permanent udstil l ing: 
Bådehavnsgade 21—23 

AMAGER-GRILL 
Halve kyllinger Forårsruller 

Bøf sandwich Hot dogs 
Fiskefileter 

Flæskestegssandwich 
Tag maden med hjem eller  nyd den hos 

AMAGER-GRILL . Holmbladsgade 38 

Telf AM 13 43 — Åben kl. 11—24 

trykker foruden medlemsbladet bl. a. for 

flere næringsdrivende, der l igesom bogtryk

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

Karl Povlsen bogtryk 
S V A N E M O S E G Å R D S V E J  4  

1967 KBHVN. V ® 35 67 88 

Yachtudstyr 
på Amager 

Styre- og pejlkompasser 

Sokort, sej lhåndboger m. v. 

E. MEYER's Navigationsbog 

MEYWALL-navigationsbord 

R. W. O. jol lebeslag og blokke 

Ankre, tovværk, sjækler og l ign. 

Maling 

Sobeklædning 

I .  STENGAARD MEYER 

Kastrupvej 180 

2300 København S. 

Tlf.  58 30 45 


